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Apresentação

Este projeto tem como objetivo mostrar as propostas pedagógicas e

administrativas da EC07 do Gama que serão desenvolvidas de forma coletiva e

reflexiva entre unidade escolar e comunidade no decorrer do ano de 2021,

harmonizando os objetivos, o tempo, os recursos físicos e humanos, o corpo

docente da escola, visando atender as necessidades de todos e atentando para a

educação na sua diversidade, usando mecanismos que produzam significados de

eficiência e eficácia, buscando a melhoria da qualidade do ensino.

A Escola Classe 07 do Gama é uma escola inclusiva e oferece à comunidade na

qual está inserida Ensino Fundamental de 9 anos, séries iniciais.

Atualmente a escola funciona em dois turnos: matutino e vespertino e pode ser

contatada pelo telefone (061) 3901-8114 e pelo email ec07.cregama@gmail.com.

A Escola Classe 07 do Gama apresenta a proposta pedagógica revisada em

2021, entendendo que o mesmo se constitui em instrumento norteador das ações

educativas planejadas pela instituição, construída com a participação de toda a

comunidade escolar: professores, auxiliares, pais, alunos e responsáveis; desde o

primeiro contato, na relação diária e também através de reuniões, avaliações

institucionais, conversas informais, formulários, etc.

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 07 do Gama foi elaborado de

forma a contemplar as prioridades estabelecidas pelos diferentes segmentos,

servindo de diretriz na atuação de todos os profissionais envolvidos no processo,

atendendo aos interesses e expectativas evidenciadas pela clientela.

Nesse sentido, a escola promoverá avaliações e ajustes internos no momento em

que se fizerem necessários e sempre que as decisões tomadas resultarem em

mudanças significativas dos princípios, finalidades e objetivos institucionais.

Este instrumento norteador foi organizado tendo como ponto central a Gestão

Democrática: a participação efetiva de toda a comunidade escolar, seu

comprometimento com o processo pedagógico e administrativo da escola e com a

formação continuada de todos os educadores. Além de documento legal, assegura à

escola um momento privilegiado de construção e autonomia.

mailto:ec07.cregama@gmail.com
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O presente Projeto Político Pedagógico vem ao encontro dos desafios

identificados ao longo dos anos anteriores, se adequa às exigências legais e culmina

em uma proposta que visa atender às necessidades demandadas pela comunidade

local em consonância com a concepção de qualidade do ensino, almejada por todos

aqueles que participam do dia a dia da escola. Ressalta-se a importância do

documento como expressão da coletividade, sua maior força, pois arrebanha o

compromisso de todos os envolvidos na sua construção para a sua execução.

O Projeto Político Pedagógico da EC 07 vem sendo construída nos últimos anos

sofrendo alterações embasadas na experiência, nas avaliações internas e externas,

se adequando aos documentos oficiais: Projeto Político Pedagógico Professor

Carlos Mota, Diretrizes Pedagógicas do BIA, Diretrizes Pedagógicas para

organização escolar do 2º ciclo, Currículo em Movimento, Diretrizes de Avaliação

Educacional, Orientações Pedagógicas de História e Cultura Afro-brasileira e

Indígena, e outros. Em muitos momentos fez-se necessário o estudo desses

documentos, para que os grupos se apropriassem dos mesmos.

O maior desafio encontrado foi a efetiva mobilização do segmento

pais/responsáveis, pois não basta garantir legalmente a participação desse

segmento, é essencial a instrumentalização dele para que a participação requerida

seja eficiente.

Dessa forma, ações foram realizadas no sentido de respeitar e garantir a

participação dos “diferentes sujeitos sociais” que compõem a comunidade escolar

(pais/responsáveis, órgãos colegiados, alunos, funcionários da instituição):
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Histórico da Unidade Escolar

A Escola Classe 07 do Gama é uma unidade escolar pública que ficou situada

durante 43 anos na Quadra 10, área especial, Setor Sul, Gama/DF.

No final do ano letivo de 2007 houve uma troca de prédio entre o Jardim de

Infância n.° 05, passando a localizar-se a partir de então na Q. 12, área especial,

Setor Sul, Gama/DF. Este prédio foi inaugurado em 09/07/1977.

A tipologia é de uma escola que hoje atende uma clientela de séries iniciais de

Ensino Fundamental (1º ano ao 5ª ano), de crianças na faixa etária de 06 a 15 anos,

matriculados no início do ano letivo. Na referida escola temos 5 turmas de 1º ano

com um total de 64 estudantes, 4 turmas de 2º ano com 58 estudantes, 5 turmas de

3º ano com 77 estudantes, 3 turmas de 4º ano com 64 estudantes, 3 turmas de 5º

ano com 43 estudantes, 1 classe especial com 2 estudantes e duas turmas de

Classe especial surdo cegueira com 1 estudante em cada, perfazendo um total geral

de 310 estudantes matriculados e distribuídos nos turnos matutino e vespertino.

CNPJ: 0052.5030.0001-11

Endereço: Quadra 12, Área Especial - Setor Sul - Gama

E-mail: ec07.cregama@gmail.com

Telefone: 3901-8114

Site ou blog: @ec07gama (instragram)

Diretor(a): Gildo Lima Moreira

Vice-Diretor(a): Sandra Alves de Souza

Supervisor(a) Administrativo: Márcia da Silva
Chefe de Secretaria: Antoniele de Nazaré e Silva Vilhena Lima

Coordenadores pedagógicos: Ana Madalena Pereira Araújo Amorim
Carla Geovana Ferreira Morais

Professores regentes:
Ana Kelly de Carvalho Paz

Adriana Andrade Mendonça Lins

Bernadete Silva Freitas

Elaine de Souza E Silva Rocha

mailto:ec07.cregama@gmail.com
https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php
https://www.ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php
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Eudilene Ribeiro Brandao

Francisca Elenice do Nascimento Vieira da Fonseca

Germana Araujo dos Santos

José Marcolino dos Santos Neto

Jurandina Fonseca Eufrasio

Karla Costa da Silva

Luana Guimarães Silva

Luciene Rosemeire de Paulo

Maria De Fatima de Araujo

Mariana Nery Marques Caetano

Monique Steffanie Macedo da Silva

Neurileni de Jesus Carvalho

Paula Francinete Rodrigues da Luz

Rita de Kacia de Oliveira Mendonça

Rivaneide Magalhaes dos Santos Silva

Samila Karen da Silva Ramos

Sayonara dos Santos Rabelo

Silvana Claudia Vitor

Tatiane Luci Ratis

Valdete Barbosa Lopes Rocha

Professoras colaboradoras - readaptada
Deise Eberle Vieira - apoio a coordenação, produção de atividades, produção de

material didáticos, produção de vídeos,

Karla Carvalho Vieira da Silva - Sala de leitura

Monitoras: Vera Lúcia Goldinho Carneiro

Orientador Educacional: Rivaneide Magalhães dos Santos Silva

Equipe de Apoio e Aprendizagem: Andreia Lopes da Silva

Sala de Apoio e Aprendizagem: Terezinha Maria de Jesus Silva Carvalho
Membros do conselho escolar:
Gilberto Avelino de Sousa - segmento dos pais.

https://www.ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php
https://ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php
https://www.ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php
https://www.ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php
https://www.ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php
https://www.ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php
https://www.ieducar.se.df.gov.br/ieducar/educar_index.php
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Gildo Lima Moreira - Presidente

Marta Lúcia Lopes -segmento dos professores

Rosinete Pires da Silva- segmento carreira assistência

Servidores da SLU cedidos:

Luiz Carlos de Lucena Farias

Waldiva Clemente de Souza

Vigilantes:

Elis Moreira da Silva

Itamar Pereira do Nascimento

Paulo José de Carvallho

Ubiratan de Freitas

Merendeiros(as):

Luiz André dos Santos

Mirian Sara Loures

Serviços gerais:

Cristiane Malaquias Fernandes

Gilberto Avelino de Lima

Ione Souza Itaperema

Izabela Gonçalves dos Santos Kai

Marly Dias Soares Silva

Paulo Henrique e Silva de Oliveira

Rosimar Rodrigues de Souza

Membros da Comissão Organizadora da proposta Pedagógica:
Ana Madalena Pereira Araújo Amorim

Andreia Lopes da Silva

Antoniele de Nazaré e Silva Vilhena Lima

Carla Geovana Ferreira Morais

Deise Eberle Vieira

Rivaneide Magalhães dos Santos Silva

Sandra Alves de Souza
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Diagnóstico da Realidade

Atualmente a nossa clientela e composta por 310 estudantes, dividido em por

alunos de idade que varia entre 6 a 15 anos. Recebemos alunos do Jardim de

Infância 05 do Gama, de chácaras da redondeza, do entorno e alguns de outras

escolas. Entretanto, a maioria já a frequentava no ano letivo anterior.

Por ser uma comunidade em que a maioria tem baixa renda familiar, poucos

alunos tem acesso a momentos de lazer, cultura, porém a maioria possui acesso as

redes sociais.

Totalizamos hoje 23 docentes, sendo que 14 são do primeiro bloco/BIA, 6 do

segundo bloco, e 3 da Classe Especial. 2 professoras readaptadas no apoio

pedagógico e sala de leitura, 2 coordenadoras pedagógicas, 1 professora 20 horas

da portaria 159, 1 secretaria, 2 agentes de portaria, 4 agentes de vigilância, 2

agentes de serviços de cozinha, 8 agentes de conservação e limpeza, 1 diretor, 1

vice diretora, 1 supervisora administrativa, 1 orientadora educacional e 2

psicopedagogas .

O espaço físico da escola esta dividido em 15 salas de aula, sendo 1 para

orientação educacional, 1 para atendimento do Serviço Especializado no Apoio a

Educação, 1 de vídeo e 2 para Classe Especial. Secretaria escolar, sala de direção,

sala administrativa, sala de leitura, sala dos professores, sala dos servidores,

almoxarifado, banheiros, cantina, quadra para esporte, pátio, estacionamento, sala

para apoio dos serviços gerais.

Ano 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Metas
projetadas

4.6 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 6.3 ---

IDEB
observado

5.0 5.0 6.1 5.0 5.5 5.7 -- ---

Tabela nº 1: Metas projetadas em relação ao IDEB.
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Função Social da Escola

Cabe à/ao Escola Classe 07 do Gama promover a aprendizagem de todos,

ser espaço de inclusão em que todos possam se matricular e frequentar às aulas,

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 dessa 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 essa 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 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 e físicas. 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, naconvivência humana, no trabalho,

nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentossociais e organizações da

sociedade civil e nas manifestações culturais, auxiliando os estudantes quanto à

construção de novas aprendizagens e contribuindo para a sua formaçãonão apenas

para o exercício da cidadania, mas para a vida.

Aprender a conhecer: priorizando o domínio dos próprios instrumentos do

conhecimento considerado como meio, enquanto forma de compreender a

complexidade do mundo, condição necessária para viver dignamente, para

desenvolver possibilidades pessoais e profissionais, para se comunicar considerado
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com fim, porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de

descobrir.

Aprender a fazer: desenvolvimento de habilidades e estímulo ao surgimento

de novas aptidões, criando condições necessárias para o enfrentamento de novas

situações que são vivenciadas cotidianamente.

Aprender a conviver: desenvolvimento do conhecimento do outro e da

percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de projetos

comuns, da gestão inteligente dos conflitos, enfim aprender a viver junto.

Aprender a ser: aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para

elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos

de valor, de modo a poder decidir por si mesmo, frente às diferentes circunstâncias

da vida. Portanto, a escola deve olhar o sujeito cognoscente, e percebê-lo

como:componente social importante, já que cidadão e sujeito histórico, por ocasião

de que produz história numa relação dialética de ao mesmo tempo construir e ser

construído.

No documento Diretrizes Pedagógicas da SEDF (2008) temos de “Educar

para as competências é, portanto, proporcionar ao estudante condições e recursos

capazes de intervir em situações-problema”. A escola é um meio social importante

para capacitar o sujeito dando-lhe condições de atuar em sociedade agindo nela e a

transformando historicamente, para tanto precisa ter clareza de não trabalhar para a

exclusão, em nenhuma de suas vertentes, mas para a inclusão social.

O Currículo em Movimento da Educação Básica da SEDF (2014) afirma que

a proposta de educação para a rede de ensino do Distrito Federal ganha a

perspectiva de educação integral em seus princípios: integralidade,

intersetorialização, transversalidade, diálogo, territorialidade, trabalho em rede.

Se a educação sozinha não transforma a
sociedade, sem ela, tampouco, a
sociedade muda.

Paulo Freire.
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Princípios
Em nossa instituição entendemos que no Ensino Fundamental é necessário

trabalhar a base do conhecimento acadêmico que será desenvolvido pelos

indivíduos ao longo da vida. Nossos alunos precisam despertar o interesse pelo

saber, pelo aprender e assim, aprender a interagir com o mundo à sua volta. Por

isso, objetivamos formar a criança como um individuo investigador consciente, que

tem autonomia e responsabilidade, capaz de ampliar seu conhecimento por iniciativa

própria. Assim, visamos desenvolver nas crianças os seguintes perfis de aprendiz:

investigador, pensador, comunicador, audacioso, conhecedor, atencioso,

equilibrado, reflexivo.

Para isso, temos como princípios os pressupostos expostos pelas Teorias

Crítica e Pós-Crítica de Educação, a partir dos quais a escola se constitui enquanto

espaço democrático para a reflexão, a crítica social, a compreensão das

desigualdades produzidas no contexto social. Assim, conforme preconiza o Currículo

em Movimento da Educação Básica (2014) a partir da compreensão das Teorias

Críticas e Pós-Críticas, “são propostos como eixos transversais: educação para a

diversidade, educação para a cidadania, educação para a sustentabilidade e

educação para e em direitos humanos” (p.22).

Tais Teorias no currículo têm a finalidade de ampliar saberes, aprofundar

conhecimentos, perceber inconsistências e desigualdades, reconhecer a diversidade.

E assim, a partir das Teorias aqui expostas, temos como princípios educacionais

(Currículo em Movimento, 2014, p. 28-29):

 Integralidade;
 Intersetorialização;
 Transversalidade;
 Diálogo Escola e Comunidade;
 Territorialidade;
 Trabalho em Rede.

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DO CURRÍCULO INTEGRADO

A proposta da escola é voltada para uma linha pedagógica pós-construtivista, na

qual o aluno constrói o seu próprio saber, onde o professor atua como mediador do

conhecimento. Assim, trabalhando em sala de aula o respeito e todos os valores
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vivenciados no dia a dia, partimos de uma realidade já conhecida para aplicá-la a

fatos particulares e chegar a resultados válidos.

Princípio de unicidade entre teoria e prática;
Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização;
Princípio da flexibilização;

Nos baseamos nos quatro pilares da educação definidos por Delors (2000) que

são: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser”,

para em conjunto construir uma educação de qualidade, estimulando um ambiente

favorável a vivência dos valores éticos por toda a comunidade escolar.

Na EC07, buscamos uma interação com a comunidade através de projetos tais

como: Dia da Família, Semana para Vida, Consciência Negra, Semana da Pessoa

com Deficiência, entre outros.

Valorizamos as situações vivenciadas pelo aluno no seu contexto familiar e social,

de forma que essa experiência seja compartilhada em sala de aula, no intuito de

enriquecer, visando um crescimento humano.

Os princípios estéticos na nossa escola são trabalhados com a finalidade de aflorar

no educando a sensibilidade para a sua manifestação artística e, principalmente

elevar a sua auto-estima, pois na nossa comunidade poucos são os que têm acesso

ao lazer e a cultura. Isso se dá através de aula de campo, apresentação de peças

teatrais, cinema, entre outros.

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A escola trabalha voltada para a formação completa e livre de preconceitos que

reconhece as diferenças e dá a ela seu devido valor.

Criando redes de apoio ao educador. O atendimento ao estudante é

especializado com adequação curricular e salientando que pessoas com deficiência

ou não, tem direito a escolarização. Os professores receberão capacitação e

formação continuada, além de atendimento da EEAA e Orientadora.

 Princípio do respeito à dignidade humana; Desenvolver e enriquecer o

currículo escolar através da analise nos pre requisitos propostos para cada

estudante dentro das suas necessidades especiais.
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 Princípio da educabilidade de todos os seres humanos, independente de

comprometimentos que possam apresentar;pautar as ações pedagógicas nos

valores e atitudes tanto por parte do estudante como por parte da comunidade

 Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais; auxilio e

acompanhamento realizado pelo SAA e orientação educacional no atendimento dos

estudantes com necessidades educativas especiais. Adequação curricular e eventos

sócio culturais com a participação efetiva de cada estudante.

 Princípio do direito à liberdade de aprender e de expressar-se; Abordagem

dos temas que tratem dos respeito as diferenças estimulando e oportunizando o

melhor aprendizado.

 Princípio do direito a ser diferente - Realização de projetos com a

participação de toda a comunidade escolar sobre a conscientização do envolvimento

com crianças com necessidades especiais, especificando seus direitos de ser

diferente.
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Missão e objetivos da educação,do ensino e das aprendizagens

A missão dessa unidade de ensino é oferecer uma educação de qualidade,

ampliar os espaços, os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase

ao protagonismo estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos educandos

para que eles possam agirconstrutivamente 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

Nortear as ações pedagógicas a serem desenvolvidas na EC 07 no ano de 2021,

visando reduzir o índice de retenção e evasão escolar, bem como melhorar o

desempenho cognitivo do educando, estimulando- os em todos os aspectos.

Objetivos específicos

 Ser uma escola gerida pelos pressupostos da Gestão Democrática, tendo um

Conselho Escolar fortalecido e exercendo suas reais funções;

 Promover uma educação de qualidade, reconhecida pelos órgãos oficiais e

comunidade adjacente;

 Consolidar a real democratização do ensino por meio do acesso e

permanência do aluno na escola;

 Oportunizar a todos os estudantes a possibilidade de concluir o Ensino

Fundamental na idade adequada;

 Desenvolver um trabalho pedagógico que evidencie o compromisso com a

democratização do saber;

 Envolver todos os segmentos na construção social do conhecimento e na

definição da proposta pedagógica da escola;



15

 Zelar pela observância, em âmbito escolar, das orientações curriculares da

SEEDF para os anos iniciais do Ensino Fundamental;

 Garantir a formação de leitores proficientes até o terceiro ano do Ensino

Fundamental;

 Propiciar um ambiente adequado à convivência pedagógica;

 Promover um ambiente onde as relações interpessoais sejam regidas pela

ética e respeito;

 Otimizar a utilização dos recursos financeiros, de forma transparente, com a

participação efetiva da comunidade escolar;

 Priorizar um trabalho de parceria com as famílias no sentido de reforçar a

integração escola/comunidade com vistas à melhoria no processo ensino-

aprendizagem e na qualidade de vida da comunidade escolar;

 Considerar o aluno como sujeito de direitos e alvo preferencial no

atendimento escolar do estabelecimento de ensino, oferecendo Educação

Básica de qualidade, promovendo seu desenvolvimento integral e harmonioso.

 Desenvolver um processo de aprendizagem que favoreça o diálogo

pedagógico, o incentivo à investigação e à criatividade, o respeito à

diversidade e individualidade e o compromisso com a democratização do

saber.

 Desenvolver um trabalho sistematizado com a SEAA, favorecendo o

pedagógico dos alunos com laudo e que recebem atendimento especializado.

 Propiciar um trabalho educativo dentro de metodologias que atendam às

necessidades básicas do cidadão contemporâneo: aprender a aprender,

aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a empreender e aprender a

ser.

 Promover a aquisição das habilidades requeridas pela sociedade moderna,

onde a criatividade, autonomia e capacidade de solucionar problema atuam

positivamente nas formas de convivência, exercício da cidadania e

organização do trabalho.

 Integrar a capacidade cognitiva com as demais dimensões da personalidade

do educando de modo a desenvolver toda a sua potencialidade, promover a

educação do caráter, a construção do saber e o despertar da

responsabilidade social;
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 Promover um trabalho educativo onde o afeto, o lúdico e a criatividade, a

investigação e a construção cientifica possam estimular o prazer em aprender.

 Criar momentos de reflexão que favoreça a identificação e o repúdio a todas

as formas de discriminação, desvalorização e violência no meio social.

 Possibilitar aos alunos a formação de uma consciência crítica do contexto

social em que vivem.

 Assegurar o processo de avaliação institucional, mediante mecanismos

internos, com transparência de resultados e prestações de contas à

comunidade, a fim que os ajustes necessários estejam em consonância com

as necessidades de todos.
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Fundamentos teóricos metodológicos

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história

da educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas

instituições de ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios

orientadores, tais como: a gestão democrática dos sistemas de ensino público; a

igualdade de condições para acesso e permanência na escola; a liberdade de

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, arte e o saber; o

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a gratuidade do ensino

público em estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais do ensino e a

garantia de padrão de qualidade.

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB

nº 9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as

normas comuns e as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar

seu Projeto Político Pedagógico (PPP), assim como os docentes não apenas

incumbir-se-ão de participar da elaboração do PPP, como elaborarão e cumprirão o

plano de trabalho, zelando pela aprendizagem dos educandos.

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo

com as suas peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a

participação dos profissionais da educação na elaboração do PPP da escola.

Também respeitarão a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que define

conhecimentos, competências e habilidadesessenciais à formação dos educandos

no decorrer da Educação Básica, conforme o que define o Plano Nacional de

Educação (PNE), e norteará os currículos dos sistemas e redes de ensino das

Unidades Federativas, assim como os PPPs de todas as unidades escolares

públicas e privadas voltadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos

Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio em todo país.

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos

apresentados pelas normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, considerando não

apenas a implementação Projeto Político Pedagógico, mas também às vivências

desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a BNCC

apresenta dez competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico
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nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e

modalidades da Educação Básica que perpassam as dimensões cognitivas

(conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural),

comunicativas (linguagens; tecnologias; argumentação) e socioemocionais

(autonomia e autogestão; autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação;

responsabilidade e cidadania).

Dessa forma, para a elaboração do PPP da escola, precisa-se considerar as

competências apresentadas, assim como a participação da comunidade escolar, um

dos fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na Lei

4.751/2012, que ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais

que compõem a realidade,os contextos e as demandas reais da escola.

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de um PPP que

implemente uma escola para todos, ou seja, associada à construção da qualidade

social que abarca práticas pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a

escola que queremos em prol do desenvolvimento dos nossos educandos que se

constituem enquanto cidadãos para exercerema sua cidadania, para conviverem em

sociedade e para se constituírem como agentes de transformação social, conforme

proposto no Currículo em Movimento.

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988,

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), no Plano

Nacional de Educação (PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base

Nacional Comum Curricular (BNCC), na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012,

nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, entre outros

documentos norteadores que embasarão a fundamentação teórico-metodológica do

PPP das unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em

Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa abordagem,

dentre eles: as teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de

educação integral, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o

currículo integrado, os eixos transversais e a concepção da avaliação para as

aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - formativa.

Assim, o PPP da unidade escolar fundamentar-se-á na organização do

trabalho pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e

oportunidades; à formação humana integral; à construção de uma sociedade mais

justa, democrática e inclusiva.
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Sabe-se que o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o

objetivo de construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento

pleno dos estudantes da educação básica da rede pública de ensino, garantindo

não apenas o acesso, mas o direito de construir aprendizagens cada vez mais

significativas, associadas às demandas e àsespecificidades inerentes à comunidade

escolar, motivando e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas unidades

escolares, minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as

possibilidades de sucesso escolar.

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos

eleitos pela Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-

Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural.
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Pedagogia Histórico-Crítica - Histórico cultural

As concepções teóricas que fundamentam a organização do trabalho

pedagógico da Escola Classe 07, como integrante da Secretaria de Estado de

Educação do Distrito Federal são baseadas na Pedagogia Histórico-Crítica e na

Psicologia Histórico-Cultural, por apresentarem elementos subjetivos e coerentes

na compreensão da realidade social e educacional. Assim, busca não somente

explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, elementos para superálas,

identificando assim, meios de atuar de forma ativa, protagonizadora das trajetórias

dos sujeitos aprendentes, numa concepção de escola inclusiva, plural, respeitosa

das singularidades dos sujeitos.

Na compreensão histórico-cultural de desenvolvimento, formulada

principalmente por Vygotsky o desenvolvimento resulta das interações ao longo da

vida, e se dão como parte de um sistema cultural, no qual todos estão inseridos.

Já a inclusão compreendida numa perspectiva ética se estabelece na forma

de relações horizontais e respeitosas com o outro, favorecendo a colaboração, o

diálogo, a valoração positiva que resulta em aceitação das diferenças inerentes à

espécie humana (Valsiner, 2012). Assim, a pessoa é compreendida por suas

potencialidades, e não em função de suas limitações (Vygotsky, 1995). Conforme

destaca Mantoan (2008), a inclusão demanda um novo ambiente educacional, em

que as ambiguidades e diferenças não são negadas e desvalorizadas, mas sim

compreendidas como possibilidades da existência humana. Daí emerge a

necessidade de trabalhar a autonomia e respeito à singularidade dos sujeitos. A

autonomia representa um desafio a vencer com os estudantes, com respeito às

singularidades, habilidades e potencialidades dos sujeitos, fazendo com que a

inclusão possa adotar um caráter mais subjetivo, menos generalista.

Sendo assim, a escola passa a organizar o trabalho pedagógico de modo a

propiciar o desenvolvimento de competências e habilidades que estejam de acordo

com sua função social, metas e, ainda, alinhadas com seus princípios de escola

plural, democrática, crítica e inclusiva.
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Organização do Trabalho Pedagógico

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
Responsáveis - Ana Madalena Pereira Araujo Amorim
Carla Geovana Ferreira Morais
Deise Eberle Vieira

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS
ENVOLVIDAS
NAS AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES

- Reorganizar o
Replanejamento
Curricular 2021,
separando-o por
bimestre, afim
de se manter
uma sequência
didática e
facilitadora do
processo de
aprendizagem.
- Manter
unificado o
trabalho
pedagógico,
realizando
encontros
quinzenais que
envolvam
professores e
equipe de apoio
a aprendizagem.
- Planejar junto
aos professores
quais conteúdos
e atividades
serão abordados
semanalmente.
- Orientar os
professores
regentes na
produção das
atividades.
- Sugerir
atividades
diversificadas e
correlacionadas
aos conteúdos
referentes a
série/ano.
- Orientar os
professores em
relação ao uso
da plataforma

-Planejamento
de acordo
com o
Currículo, com
o Cronograma
da UE e com
o PPP.
- Setoriais de
planejamento
quinzenais.
- Coletivas
para
discussões
sobre os
projetos
pedagógicos a
serem
trabalhados e
troca de
experiências
vivenciadas.
-
Planejamento
para a
realização dos
testes da
psicogênese.
-
Planejamento
para a
realização de
diagnósticos.
- Avaliar e
nortear ações
futuras sobre
o trabalho
pedagógico.

- Serviço de
apoio a
aprendizage
m e
Orientação
Educacional.

-
Professores,
estudantes e
comunidade
escolar.

- 1º e 2º
semestres do
ano letivo.
- Setoriais:
quinzenais.
- Teste da
psicogênese:
bimestral.
- RAVs:
bimestral.
- Avaliações
diagnósticas:
bimestral.

- Auto avaliação
bimestral.
- Encontros
coletivos para
trocas de
experiências,
discussões e
avaliações das
ações
desenvolvidas.
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Tabela nº 02: Plano de Ação da Coordenação Pedagógica

COORDENAÇÃO COLETIVA
Acontece quinzenalmente, às quartas-feiras. É um momento de encontro e

discussões, planejado pela supervisão, coordenação e direção. São realizadas

atividades para melhorar a auto-estima do professor, pensados e planejados os

projetos a serem desenvolvidos bimestralmente, bem como as atividades semanais

direcionadas ao tema escolhido, como também aos descritores. Também são

realizadas oficinas, a fim de compartilhar dificuldades e auxiliar o professor na

superação de problemas vivenciados em sala de aula. Rotineiramente, são

realizados momentos de estudos específicos sobre temas como avaliação, erros

ortográficos, produção textual, entre outros. O acompanhamento do planejamento e

desenvolvimento dos projetos como Bia, aulas de reforço, desenvolvimento das

atividades para atendimento na sala de recursos e orientação escolar, se fazem

presentes também.

COORDENAÇÃO SETORIZADA
Acontece quinzenalmente, no intervalo semanal da coordenação coletiva. São

encontros entre os anos (matutino/vespertino) para planejamento e avaliação dos

virtual, bem
como outros
recursos
tecnológicos,
como jogos
interativos,
vídeos e afins.
- Participar das
ações
desenvolvidas
pela UNIEB, e
transmitir as
informações
pertinentes aos
professores.
- Orientar
professores
sobre a
produção das
RAV's, bem
como realizar a
leitura das
mesmas,
sugerindo
alterações caso
necessário e
assinando-as.
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temas.

Encontros pedagógicos

São realizados no início do ano letivo e em momentos oportunos no decorrer

do ano, orientando o planejamento de todas as atividades. Foram definidas metas

gerais a serem seguidas. Também foi feito o planejamento de atividades rotineiras,

como o horário de recreação, sala de vídeo, reforço escolar, troca de livros literários,

além da programação para o calendário de atividades de 2020.

Normas de funcionamento

Este ano as normas de funcionamento foram repassadas aos pais e alunos,

ocorrendo algumas alterações sugeridas pela comunidade escolar, de acordo com o

Regimento Interno das Escolas Públicas do DF. As normas da escola foram

apresentadas na primeira reunião de pais.

Entrada de turnos
Diante de uma necessidade é realizado o momento de homenagens a

aniversariantes, apresentações dos alunos e/ou professor(a) em que são

trabalhados valores, através de apresentações musicais, peças teatrais,

relaxamento,momento literário, contos e recontos da literatura infantil.

Matutino das 7h30min às 12h30min e vespertino 07h30 às 12h30min.

Projeto Reforço Escolar

Realizado pelo professor regente, uma vez por semana, durante duas horas,

no turno contrário ao de aula, procurando sanar as dificuldades dos alunos,

utilizando jogos, atividades diferenciadas.

Projeto Crescendo e Aprendendo – BIA

Este projeto tem por objetivos:

 Identificar em qual nível de desenvolvimento cognitivo o aluno se encontra,

dentro de metas pré – estabelecidas;

 Elaborar estratégias pedagógicas que favoreçam o crescimento cognitivo,

afetivo, social, motos e a auto - estima do aluno, envolvendo a ludicidade nas

práticas de ensino o aprendizagem.

 Levar a criança a sentir- se apoiada, estimulá-la a refletir, pesquisar, tomar

iniciativa e a ser questionada.
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Procedimento
Para analisar em que nível o aluno se encontra, a avaliação será feita de

forma processual, principalmente por meio do teste da Psicogênese.

Após a análise dos testes, as crianças serão agrupadas por níveis para que

haja:

 Reagrupamento intraclasse: estratégia realizada no interior da sala de um

mesmo professor, com atividades diversificadas (dirigidas e/ou independentes),

com a participação dos coordenadores e supervisor pedagógico.

 Reagrupamento interclasse: modalidade planejada pelos professores da

mesma etapa ou entre diferentes etapas, no mesmo turno de estudo, enfatizando

o lúdico, a fim de superar dificuldades, enriquecendo e aprofundando

conhecimento, atendendo aos interesses particulares de cada aluno, elevando

sempre sua autoestima.

 Reagrupamento extraclasse: consiste no atendimento aos alunos, devendo

ocorrer no turno contrário, em dias e horários previamente combinados, com a

finalidade de enriquecer, aprofundar ou atender necessidades específicas da

aprendizagem.

 Projeto interventivo: ocorrerá com os alunos de 2º e 3º anos, que estejam em

defasagem idade/série ou com dificuldade de acompanhamento. Este projeto é

específico para cada alunos.

Período
Será de acordo com as avaliações que serão feitas periodicamente, avaliando o

desenvolvimento e o crescimento cognitivo de cada uma das crianças.

Recreio
Durante o recreio, os alunos são incentivados a participar de jogos, dança e

brincadeiras pedagógicas, acompanhados pela direção, coordenadoras e

supervisores.

Leitura para todos
O projeto especial (leitura para todos) funciona efetivamente nos dois turnos,

matutino e vespertino, pois é desenvolvido pela professora regente. Integram-se

sempre os projetos desenvolvidos e planejados nas coordenações pedagógicas. São

desenvolvidas, também Oficinas Pedagógicas Culturais, A Hora do Conto, com
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temas diversos.

Festa Junina
Acontece todo ano. Com um mês, aproximadamente de antecedência, inicia-e

a Gincana para arrecadação de material para realização da festa. Este ano, a festa

vai beneficiar diretamente os alunos, que receberão fichas para serem utilizadas nas

barracas de comidas e brincadeiras. Porém, cabe ressaltar que nossa festa é aberta

a toda comunidade, e sua renda é revestida para a realização da semana da criança.

Sala de vídeo
As professoras seguem um cronograma semanal de utilização da sala de

vídeo. Os temas dos filmes são sugeridos durante a coordenação coletiva, sempre

buscando interagir com valores que estão sendo trabalhados no momento.

Sala de apoio à aprendizagem
Constitui-se um serviço de apoio técnico – pedagógico de caráter

multidisciplinar, composto de profissionais com formação em psicologia e pedagogia.

Visa contribuir e colaborar para a promoção da melhoria do desenvolvimento de

todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar.

Valorização e formação continuada dos profissionais de educação.

Serviço de orientação educacional
O trabalho de orientação educacional tem como foco acompanhar

individualmente ou coletivamente os alunos, dinamizando temas que atendam suas

necessidades, realizando ações integradas com o corpo docente e equipe

pedagógica, desenvolvendo projetos e promovendo a integração multilateral entre

família e escola, trazendo a família para participar efetivamente no processo ensino-

aprendizagem de seus educandos.

Recreação
Cada professor segue uma escala semanal para a recreação, que deve,

obrigatoriamente, ser acompanhada e dirigida pelo professor regente. Cada

professor é responsável pela manutenção do Kit do material doado para as

atividades.

Conselho de Classe
Realizado bimestralmente, sendo que o primeiro e o último são realizados

coletivamente, ou seja, com a presença dos turnos matutino e vespertino juntos, e o
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segundo e terceiro, por turno. É um momento de avaliar o processo até então,

verificar os objetivos que já foram alcançados e os que ainda faltam alcançar, e

buscar soluções para resolver os problemas surgidos. A equipe da direção,

orientação educacional e coordenação sempre acompanham os Conselhos. A

escola adota a FICHA ESPELHO DA TURMA, encaminhada pela CRE e preenchida

anteriormente. Na ficha, ele descreve a situação da turma, os alunos que freqüentam

o reforço, as dificuldades encontradas e sugestões.

Encontro de Pais
Sabemos que uma das dificuldades encontradas hoje nas escolas é uma boa

participação dos pais na vida escolar do aluno. Pensando nisto, decidimos então

inovar as reuniões, realizando dinâmicas, apresentando exposições dos trabalhos

dos alunos, e outros. Além disso, serão realizadas reuniões com os pais dos alunos

com maiores dificuldades, pois na maioria são pais ausentes em reuniões.

Relatório de acompanhamento individual
Cada aluno, em pastas divididas por turma, tem uma ficha de

acompanhamento individual, onde são registrados fatos importantes com relação à

sua vida escolar; se deixou de fazer o dever de casa, se está sendo indisciplinado,

se está cumprindo as normas da escola, entre outras. Mas não só isso, também

devem ser registradas as boas ações do aluno, se está tendo bom rendimento, se

progrediu com relação à disciplina, e outras que sejam consideradas relevantes para

a vida escolar do aluno. A pasta foi apresentada aos pais na primeira reunião. Tanto

os professores como a direção, coordenadoras e supervisores tem acesso à pasta.

Advertência da Direção
Caso o professor advirta o aluno por mais de três vezes, com devido registro

na pasta de acompanhamento individual, poderá encaminhar o aluno à sala da

direção, para que a mesma convoque os pais ou responsáveis para ficar ciente do

motivo pelo qual o aluno foi advertido, de acordo com o art. 42, do Regimento

Escolar do DF.

Pasta de Diagnóstico
No final deste ano letivo, durante o último Conselho de Classe, os professores

preencherão uma ficha, onde constará informações sobre o desenvolvimento

cognitivo, familiar e disciplinar do aluno. É sabido que muitos serão promovidos, mas

precisando de um acompanhamento sistemático, uma vez que ainda apresentarão
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dificuldades a serem superadas. Além disso, nesta pasta constará todos os alunos

que estarão em defasagem escolar e que participarão do atendimento da Equipe de

Apoio Pedagógico no próximo ano. Esta pasta servirá de orientação para toda a

equipe da escola (direção, supervisão, coordenação, secretaria e professores).

Conselho Escolar e APM
As reuniões acontecem bimestralmente ou extraordinariamente, desde que

necessária, com o desenvolvimento de todos os segmentos da escola, onde iremos

discutir e encontrar soluções para melhoria da mesma, além de definir prioridades na

aplicação dos recursos financeiros, como FNDE, PDAF, e outros.

Murais
Cada professor, mensalmente, fica responsável pela execução de um mural

na escola. A coordenação e a vice-direção também são responsáveis por um mural.

São sempre temáticos, e buscando a participação dos alunos, com orientação.

Busca ativa

De acordo com o documento, Orientação-pedagógica para a Permanência

Escolar, da SEDF, a Busca Ativa Escolar é uma ação realizada por todo segmento

da escola para auxiliar os estudantes na vida educacional garantindo o direito a

educação.

A escola realiza a busca ativa para conseguir a permanência do estudante na

UE por meio ligações telefônicas, conversas via whatsapp, vídeo chamadas,

mensagens motivacionais em flyers e templates, reuniões pelo aplicativo google

meet, divulgação de vídeos para sensibilização das famílias e bilhetes informativos.

São realizadas, também, reuniões com as famílias por videoconferência no Google

Meet, entrega de material impresso na escola com conversas presenciais nos casos

mais específicos e nesse momento, é reforçado a importância do acompanhamento

educacional da criança e a importância da frequência escolar para que o estudante

não fique prejudicado.

Com este trabalho da busca ativa em parceria com a família o

desenvolvimento do discente têm sido relevantes para a permanência do aluno na

escola que vem dando resultados positivos mediante o ensino remoto que estamos

vivenciando.
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AVALIAÇÃO
Na perspectiva de uma escola diferente e comprometida com a transformação

social, a avaliação ultrapassa o caráter classificatório, que leva e excluir, aprovar ou

reprovar, e passa a ser de forma processual, contínua, diagnóstica e cumulativa,

valorizando o progresso do aluno através de seus conhecimentos e acrescentando

novos e identificando o alcance dos objetivos, das competências e habilidades

previstas.

A intenção é que a proposta pedagógica, inclusive os projetos especiais, se

baseiem nesta proposta de avaliação que inclui, também, o processo de auto

avaliação.

Especificamente, em se tratando da presente proposta, a avaliação ocorre

durante todo o ano letivo e de acordo com o currículo. Sendo esta flexível.

Professora readaptada Deise Eberle Vieira - 35.438-4. Desempenha

as seguintes funções:

 Apoio a coordenação pedagógica.

 produção de material didático.

 Produção de vídeos no auxílio as aulas.

 Artes gráficas.



PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA NÃO-PRESENCIAL
OBJETIVO: mediar e promover as aprendizagens dos estudantes da EC 07 do

Gama, por meio remoto e fazendo uso das tecnologias de comunicação disponíveis,

em virtude do isolamento social, enquanto ação de prevenção da COVID 19.

PERÍODO: as ações e intervenções pedagógicas serão promovidas enquanto as

autoridades determinarem o isolamento social e suspensão das atividades

presenciais nas Unidades de Ensino.

ATORES ENVOLVIDOS: professores regentes e intérpretes, coordenadores,

servidores, equipe de apoio (SEAA e OE), equipe gestora.

FOCO DAS AÇÕES:
As ações da escola terão como foco a organização do trabalho pedagógico a

partir do acolhimento da equipe escolar para:
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 Promover o acolhimento e a escuta sensível dos profissionais a fim de

identificar a percepção sobre o processo de educação mediada pela tecnologia,

desafio novo que se apresenta ao grupo de servidores da escola;

 identificar potenciais e demandas de formação no uso das tecnologias de

comunicação disponíveis que podem servir de suporte à ação escolar neste

momento (whatsapp, Google meet, Google forms, entre outros);

 mapear a disponibilidade e desejo de cada docente no uso das ferramentas

tecnológicas que melhor se ajustarem à realidade da turma;

 promover a coordenação e planejamento pedagógico das ações a serem

realizadas, de forma a promover as ações coletivas e sistematizadas, deacordo

com as orientações da SEDF e de modo a promover e priorizar as aprendizagens

dos estudantes.

As ações da escola com foco no acolhimento da comunidade (pais e alunos)

compreende as seguintes realizações:

 Promover contato com as famílias para anúncio e orientações das ações
organizadas pela escola para a retomada das atividades escolares;na plataforma,
whatsapp e impressões.

 Disponibilizar meios efetivos de contato da família com a escola:
professor regente, equipe de coordenação, serviços de apoio da escola, equipe
gestora;

 Orientar sobre as ações constantes no presente plano de ação,

destacando a importância da participação familiar para o sucesso das ações junto

aos estudantes;

 Identificar as famílias que não tem acesso à internet, para
disponibilização de material impresso.

 Criar uma logística e rotina de retirada e devolução de atividades

escolares junto às famílias, de modo a atender a esta demanda com cuidado e

atenção às medidas de proteção e prevenção à COVID-19.

AÇÕES:
Para que seja possível colocar o plano de atividades pedagógicas não

presenciais em andamento, são necessárias diferentes ações: diagnóstico da

realidade da comunidade escolar; criação de canais de comunicação efetivos com

a turma; planejamento coletivo; orientação/execução das atividades pedagógicas
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junto aos estudantes; criação de mecanismos de avaliação e acompanhamento

das atividades dos estudantes; orientação aos pais e familiares que apoiarão os

estudantes.

AÇÃO 1: diagnóstico da realidade da comunidade escolar – é necessário mapear a

comunidade escolar, no tocante ao acesso à internet e condições de realização das

atividades escolares pelos alunos. Para isso, são propostos os seguintes passos:

 Identificação dos grupos de whatsapp existentes entre professores e turmas.

 Levantamento dos contatos dos alunos (celular/whatsapp).

 Identificação de alunos que não tenham acesso à internet/telefone celular,
e ainda, de meios para impressãode atividades.

AÇÃO 2: criação de canais de comunicação efetivos com a turma – na perspectiva

de realização das atividades pedagógicas não-presenciais, tornam-se necessários

os seguintes passos:

 Definição de cada professor acerca dos meios tecnológicos que usará para

contato e mediação pedagógica junto a seus alunos: Grupo de whatsapp, google

meet (vídeoconferência), google sala de aula, e-mail da turma ou outros.

 Viabilização de formação docente para o uso das ferramentas tecnológicas
disponíveis para a mediação nas turmas.

 Criação de recursos pedagógicos a serem utilizados na realização das

atividades: Vídeos gravados e disponibilizados via whatsapp, vídeos gravados e

disponibilizados no youtube, atividades a serem realizadas por meio do google

forms, dentre outros.

 Produção de materiais impressos para os estudantes que não dispõem de

acesso à internet, de modo a garantir a equidade no atendimento pedagógico.

AÇÃO 3: planejamento coletivo – tendo definido o mecanismo de contato e

mediação com estudantes e famílias, o grupo docente, acompanhado da Equipe de

coordenação e planejamento pedagógico (coordenadores, direção, OE e SEAA)

realizarão o planejamento coletivo das atividades pedagógicas por ano, de acordo

com as orientações, currículo e diretrizes disponibilizadas pela SEDF.

 Após definição dos planejamentos, caberá ao SEAA o acompanhamento da

turma/aluno que é atendido por este serviço, sugerindo ao professor regente
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atividades adequadas ao nível do estudante.

 Da mesma forma, os estudantes atendidos pelo oe e seaa contarão com

estes profissionais no acompanhamento daturma/estudante.

 A equipe de coordenação e planejamento pedagógico e equipe gestora

farão o acompanhamento das turmas da escola, de modo a garantir a unidade no

trabalho, a execução do planejamento, e solução.

Das demandas e o adequado registro das ações de teletrabalho dos profissionais, a

serem atestadas, conforme orientações da SEDF.

 Serão responsáveis pela produção e disponibilização de materiais

impressos para os estudantes que não têm acesso à internet/meios de reproduzir

as atividades, bem como pela pesquisa e disponibilização ao grupo docente de

recursos audiovisuais que possam ser adicionados às aulas como fixaçãoou revisão

de estudos (sites, portais e jogos educativos na internet, vídeos, músicas, entre

outros).

AÇÃO 4: orientação/mediação das atividades pedagógicas junto aos estudantes –

tendo criado meios de comunicação com os estudantes e planejado as aulas de

acordo com as sugestões da SEDF, serão executadas os seguintes passos:

 Criação de agenda da turma (dias/horários) com as atividades de interação

entre turma e professor, de forma online.

 Disponibilização de recursos de apoio para as atividades escolares

(sugestões de portais, sites, jogos, vídeos).

 Apoio na criação de uma rotina de estudos diária (3h) e semanal (15h), com

orientações específicas para a faixa etária e habilidades das crianças (tempo de

estudo, espaço de estudo, organização da rotina de estudos, apoio familiar).

 Orientação e apoio às famílias para a explanação das atividades da semana,

de modo a favorecer o acompanhamentoe organização familiar para o momento de

estudos da criança. (por meio de vídeo, mensagem de áudio, mensagem escrita,

videoconferência para as famílias – separadas ano).

AÇÃO 5: criação de mecanismos de avaliação e acompanhamento das atividades

dos estudantes – para que seja possível acompanhar os processos de

desenvolvimento das aprendizagens das crianças em meio não-presencial, torna-se
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necessário destacar a importância da avaliação como norteadora do processo em

andamento. Sendo assim, a avaliação tem caráter diagnóstico e processual, de

modo a evidenciar os ganhos e aprendizagens adquiridas ao longo do processo,

identificando ainda, as fragilidades e aprendizagens ainda não consolidadas, de

modo a promover a reorganização das estratégias pedagógicas para que todos

alcancem sucesso na experiência escolar.

 Criação de mecanismos de verificação, diagnóstico e acompanhamento das

aprendizagens, por meio de: Realização de tarefas para entrega (whatsapp, e-mail,

google form).

 Criação de mecanismos de verificação, diagnóstico e acompanhamento das

aprendizagens, por meio de: Realização de tarefas impressas para entrega.

AÇÃO 6: orientação aos pais e familiares que apoiarão os estudantes – para que o

presente plano alcance sucesso, torna-se imprescindível a participação familiar

efetiva, de modo a apoiar e motivar o estudante, bem como criar condições para a

realização das tarefas escolares (organização da agenda e atividades da criança).

Sendo assim, os laços entre família e escola precisam ser estreitados, de modo a

criar um canal de comunicação eficiente e seguro para a troca de informações

necessárias ao trabalho. Para isso, são necessários:

 Criação e disponibilização de um vídeo explicativo para as famílias,

versando sobre o processo de realização das atividades escolares não presenciais.

 Criação de mecanismos de orientação semanal para as famílias, contendo

explicações sobre a agenda de atividades (professor regente).

 Criação de uma agenda semanal para retirada de materiais impressos na

escola e devolução das atividades já realizadas para a correção do professor

regente.

 Criação de mecanismo de sensibilização para as famílias acompanharem os

estudantes nas aulas do meet. Respeitando os horários e dias dessa aulas.

 Busca ativa.

Estratégias de valorização e formação continuada dosprofissionais
da educação

A valorizamos e a formação continuada dos profissionais da educação são

fundamentais para a construção de uma educação de qualidade. Registre como a
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instituição de ensino promove essa valorização.

 Comemoramos os aniversários dos profissionais da educação? Em caso

afirmativo, esclareça se ocorre a cada mês, bimestre ou trimestre.

 Realizamos confraternizações esporádicas como forma de acolhimento e

agradecimento pelo trabalho realizado pela equipe.

 Disponibilizamos mensagens motivacionais, recados e/ou bilhetes semanais.

Por exemplo: mensagens desejando uma ótima semana, frases reflexivas,

recomendação de um bom final de semana, entre outros.

 Desenvolvemos confraternizações para homenagear os educadores no dia

dos professores.

 Promovemos a organização, a higienização e a preparação dos espaços

educativos de forma adequada às necessidades e às demandas apresentadas

pelos educadores para a implementação do planejamento.

 Oferecemos recursos materiais e didáticos adequados para a atuação

docente. Por exemplo: folhas, pincéis para o quadro, lápis, borracha, canetinha,

lápis de cor, ingredientes para receitas, materiais de papelaria para a construção de

jogos pedagógicos, entre outros.

 Validamos as experiências exitosas de membros da equipe. Promove durante

as coordenações momentos para interações e trocas de tais experiências.

 E oferecemos suporte e apoio aos professores com maiores dificuldades. Por

exemplo: professores que não se identificam com a faixa etária de atuação;

professores com dificuldades quanto ao uso de estratégias didáticas ativas, ou seja,

metodologias ativas de aprendizagem.

 A equipe se sente segura para expor as dificuldades vivenciadas e solicitar

apoioquando necessário.

 Disponibilizamos espaços para que o professor com maior afinidade em

determinadas áreas de conhecimentos ofereça palestras, oficinas e momentos de

formação para aequipe. Durante a coordenação coletiva.

 Compartilhamos de ideias para melhoria do ambiente escolar e da

organização do trabalho pedagógico na instituição de ensino. Os profissionais

participam da construção do PPP. Sentem-se seguros eacolhidos nessas ocasiões.

 Disponibilizamos momentos para reflexão e escuta da equipe quanto às

dificuldades pedagógicas vivenciadas. Participam do Plano de Ação da
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Coordenação Pedagógica, planejamento das coordenações coletivas realizadas às

quartas- feiras, com temas sugeridos pelo grupo.

O PPP da EC 07 vem sendo construída nos últimos anos sofrendo alterações

embasadas na experiência, nas avaliações internas e externas, se adequando aos

documentos oficiais: Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota, Diretrizes

Pedagógicas do BIA, Diretrizes Pedagógicas para organização escolar do 2º ciclo,

Currículo em Movimento, Diretrizes de Avaliação Educacional, Orientações

Pedagógicas de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, e outros. Em muitos

momentos fez-se necessário o estudo desses documentos, para que os grupos se

apropriassem dos mesmos.

O maior desafio encontrado foi a efetiva mobilização do segmento

pais/responsáveis, pois não basta garantir legalmente a participação desse

segmento, é essencial a instrumentalização dele para que a participação requerida

seja eficiente.

Dessa forma, ações foram realizadas no sentido de respeitar e garantir a

participação dos “diferentes sujeitos sociais” que compõem a comunidade escolar

(pais/responsáveis, órgãos colegiados, alunos, funcionários da instituição):

 Efetivando os processos dialógicos entre escola x pais/mães/responsáveis,

oportunizando, viabilizando e incentivando a participação concreta na construção de

uma escola democrática onde atuem como co-responsáveis na aprendizagem do

discente (estudante/filho/tutelado).

 Instrumentalizando a comunidade com conhecimentos acerca dos

procedimentos de ensino, aprendizagem e avaliação, como forma de favorecer a

participação nos processos democráticos efetivados pela instituição.

 Oportunizando o exercício de habilidades democráticas de participação,

discussão e contestação na construção de instrumentos práticos que regerão o

cotidiano escolar.

 Promovendo avanços na prática pedagógica e na organização do trabalho,

frente ás mudanças sugeridas pela SEEDF:

 Garantindo a ciência e aprofundamento do coletivo de docentes acerca das

mudanças e implementações curriculares e avaliativas, decorrentes da ampliação

dos ciclos;
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 Socializando as metas pedagógicas e administrativas dependentes dos

recursos financeiros, definidas no plano gestão;

 Dando voz à comunidade escolar na gestão dos recursos definidos como

prioridades na Proposta Político Pedagógica da instituição;

 Exibindo para apreciação por parte da comunidade escolar as prioridades

definidas relacionadas à gestão financeira do PDAF_Programa de Descentralização

Administrativa e financeira;

 Discutindo com a comunidade escolar prioridades identificadas;

 Aprovando por parte do Conselho Escolar e Ata de Prioridades do PDAF –

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira;

 Votando as prioridades apresentadas.

 Conhecendo e refletindo os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento

da Educação Básica do Distrito Federal;

 Articulando áreas curriculares, temas eixos e estratégicas pedagógicas entre

si, refletindo o desenvolvimento do currículo na unidade escolar à luz dos

pressupostos teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito

Federal, explicitando os conteúdos desenvolvidos no âmbito escolar.

 Definindo os temas em torno dos quais se articularão os conteúdos

referenciais ao longo do ano;

 Definindo os conteúdos a serem trabalhados dentro dos temas definidos

articulados aos eixos transversais (educação para a diversidade, educação para a

sustentabilidade, cidadania e educação em e para os direitos humanos;

alfabetização, ludicidade e letramentos).

 Pautando o desenvolvimento do ano letivo, revisando a Proposta Político

Pedagógica da instituição educacional, projetando o calendário escolar específico da

instituição, analisando os projetos institucionais, definindo metas e concretizando

ações.

 Instrumentalizando o segmento pais e responsáveis acerca do trabalho

pedagógico proposto pela instituição educacional a fim de que possa atuar com

compreensão quando co-participante dos processos educacionais e democráticos

implementados por essa Secretaria/Instituição Educacional;
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 Obtendo a opinião do segmento pais na definição do calendário escolar, como

forma de manifestação das necessidades e possibilidades do segmento na

participação dos eventos propostos para o ano letivo;

 Montando mural com os dados oficiais das avaliações em larga escala;

 Subsidiando através da análise dos dados apresentados a discussão/reflexão

acerca das potencialidades e necessidades da instituição;

Metodologias de ensino adotadas
Contribuição do grupo doscente

Em nossa instituição entendemos que é necessário trabalhar com uma

metodologia baseada na formação de estímulos. Fazendo os alunos despertar o

interesse pelo saber, pelo aprender e assim, aprender a interagir com o mundo à

sua volta. A escola classe 07 sempre amplia as estratégias didático-pedagógicas.

Buscando compartilhamento de responsabilidades individuais e coletivas. Fazemos

encontros coletivos/setoriais na qual verificamos as necessidades dos alunos,

planejamos atividades/avaliações individuais e técnicas para que possamos atingir a

todos. A intencionalidade é agir de forma à alcançar objetivos que são essenciais no

processo ensino-aprendizagem e promover o pleno desenvolvimento do educando.

Visamos desenvolver nas crianças os seguintes perfis de aprendiz: investigador,

pensador, comunicador, audacioso, conhecedor, atencioso, equilibrado, reflexivo. A

instituição tem a preocupação em oferecer uma educação para a vida, dando

oportunidade de contribuição aos alunos, funcionários, familiares e colaboradores

em geral, para coletivamente, elevar a qualidade do trabalho realizado e assim,

gerar sempre mais sucesso e satisfação. A instituição é preocupada e cautelosa,

fazendo sempre reflexões sobre os aspectos sociais da comunidade. Muitos tem

sido os esforços para que nossa escola esteja sempre integrada com a comunidade,

desenvolvendo trabalhos significativos. A função básica da escola é promover a

aprendizagem de conhecimento, habilidades e valores necessários à socialização

do indivíduo. Que desenvolva a capacidade de atuar no mundo com respeito, ética,

consciente dos direitos e deveres que possui. ADRIANA ANDRADE MENDONÇA
LUIS - 69760578

A abordagem metodológica da escola é a pedagogia pós-construtivista em

que o estudante constrói o saber mediado pelo professor e através da realidade

social, família e escolar para a construção dos conhecimentos. As estratégias
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pedagógicas são trabalhadas em conjunto com a comunidade escolar, gestores e

professores através da coordenação setorial, da coordenação coletiva,

reagrupamento entre os alunos, conselho de Classe e reuniões de pais. A

intencionalidade educativa dessas metodologias é pensar em práticas pedagógicas

voltadas para o respeito às diferenças dos alunos, valorizando as diferentes culturas

e o diálogo entre os saberes, entendendo a ligação entre o ensinar e o aprender. O

planejamento participativo considera a realidade da comunidade. Os professores e

gestores estão sempre desenvolvendo ações juntos com a comunidade para

acolher as sugestões através de reuniões, formulários e busca ativa das famílias

através da equipe de orientação pedagógica. A função social da escola é estimular

o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, habilitado o estudante a tornar-se um

cidadão, participativo com a comunidade, reconhecedor com as questões sociais de

inclusão e de respeito não só no âmbito escolar e sim em toda a sociedade.ANA
KELLY DE CARVALHO PAZ - 69815062

A abordagem metodológica da escola é voltada para uma linha pedagógica

pós-construtivista, na qual o aluno constrói o seu próprio saber, onde o professor

atua como mediador do conhecimento. As estratégias pedagógicas são

selecionadas traçando objetivos a serem alcançados, com projetos especiais, de

acordo com as matrizes curriculares, durante todo o ano letivo, pautando as ações

pedagógicas no desenvolvimento, valores e atitudes, tanto por parte do aluno, como

do professor e de toda a comunidade escolar, com planejamento participativo

considerando a realidade dos educandos. Promovendo assim o desenvolvimento

das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-o a tornar

um cidadão, participativo na sociedade em que vive. MIRNA KYRLIAN
MAGALHÃES LIMA REVORÊDO – 6975814X

Nessa instituição escolar, utiliza-se diferentes abordagens metodológicas, não

tendo uma específica. Mas é notável a abordagem cognitivista- construtivista -

interacionista do conhecimento, baseados fundamentalmente na epistemologia

genética Piagetiana, e Vigotskyniana e na Psicolinguística ( de Chomski e outros).

Também na discípula de Jean Piaget, Emília Ferrero. Haja vista os testes

Psicogenéticos realizados a cada bimestre nas turmas de alfabetização e quando

necessário em todos os anos.

As estratégias levam em conta a necessidade de cada criança em particular e

de acordo com os planejamentos feitos com a gestão, coordenação e professores da
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escola.

A intenção é agir de forma adequada no processo ensino- aprendizagem,

avaliando e fazendo os ajustes necessários para o sucesso na vida escolar do

educando.

As metodologias e estratégias de ensino são planejadas para atender às

necessidades educacionais de cada criança. Nesse sentido, os estudantes são

sempre levados em consideração, sendo os autores principais no processo de

ensino-aprendizagem.

O planejamento educacional é sempre participativo, pois a realidade do

estudante é primordial para o sucesso de todos.

A escola tem a função social de garantir a aprendizagem de conhecimentos,

habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo. ELAINE DE SOUZA
E SILVA ROCHA 35.519- 4.

A proposta da Escola Classe 07 do Gama é voltada para uma linha

Pedagógica Pós-Construtivista, no qual o aluno construí o seu próprio saber e o

professor atua como mediador do conhecimento. As estratégias pedagógicas são

construídas com a participação de toda a comunidade escolar através de reuniões,

avaliações institucionais, conversas informais, formulários, etc. A intencionalidade

dessas metodologias são, possibilitar uma educação democrática e de qualidade. O

Planejamento é participativo comprometido com o individual e o coletivo. A função

social da escola é possibilitar aos alunos a formação de uma consciência crítica do

conteúdo social em que moram. FRANCISCA ELENICE DO NASCIMENTO VIEIRA
DA FONSECA. 69760616

A metodologia é o estudo dos métodos, isto e, o caminho para se chegar a

um determinado fim com o objetivo de analisar as características importantes para

se alcançar uma aprendizagem significativa dos educandos. A EC 07 visa uma

educação democrática e de qualidade, ela compreende o estudante como processo

de ensino favorecendo um ambiente escolar estimulador para a construção efetiva

da aprendizagem.

Ao contrário das metodologias de ensino tradicionais, a escola classe 07

coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, fazendo com que ele

desempenhe um papel ativo na busca por conhecimento na medida em que o senso

crítico é estimulado por meio de questionamentos.

A escola classe 07 busca diferentes estratégias para vencer os desafios na
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educação, dessa forma, periodicamente fazemos encontros coletivos/setoriais na

qual verificamos as necessidades dos alunos, planejamos atividades/avaliações

individuais e técnicas para que possamos atingir a todos.

A intencionalidade educativa dessas metodologias é a ação consciente do

professor com objetivos e propósitos, visando uma ambientação concreta para

conduzir o estudante a uma aprendizagem significativa.

De maneira geral, a organização escolar dessa instituição mencionada

anteriormente, funciona de modo eficaz, bem como cumpre as suas funções sociais

e educacionais. O planejamento participativo acontece pontualmente, aperfeiçoando

os afazeres e auxiliando na realização do trabalho coletivo.

A escola classe 07 se preocupa e valoriza a realidade dos educandos, sempre

considera o contexto em que eles estão inseridos, o que contribui para o processo

de ensino e aprendizagem. Assim, o ensino acontece de forma horizontal e coloca

todos os alunos como o centro dessa ação.

A instituição de ensino é uma entidade social com a função de desenvolver

em parceria com as famílias o aprendizado do indivíduo proporcionando a formação

de futuros cidadãos.PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA LUZ. 69758042
A escola utiliza a metodologia voltada para a pedagogia pós-construtivista, na

qual o professor oferece um ambiente favorável à aprendizagem significativa e o

estudante constrói o seu próprio saber. O trabalho pedagógico é definido a partir da

realidade da comunidade escolar e cada professor escolhe a que melhor atende a

sua turma respeitando o processo de ensino-aprendizagem e baseando-se nos

objetivos propostos no Currículo em Movimento de SEDF. Essas estratégias

pedagógicas são fundamentais, voltadas para projetos, com o intuito de sanar as

dificuldades dos educandos, suprir os seus anseios e valorizar a realidade dos

mesmos para que a aprendizagem seja realmente significativa. Sendo assim, a

escola tem como função potencializar as diversas aéreas do indivíduo, formando

cidadãos de valores e atitudes, críticos, éticos e participativos. MONIQUE
STEFFANIE MACEDO DA SILVA. 69753563

A proposta pedagógica adotada pela unidade escolar prioriza uma abordagem

construtivista, respeitando os saberes já trazidos pelos alunos, contextualizando tais

aprendizagens para a realidade curricular proposta pela Secretaria de Educação do

Distrito Federal.

As estratégias a serem adotadas em sala de aula passam por um
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planejamento estratégico feito em conjunto com a equipe de coordenação

pedagógica e os professores de cada bloco, respeitando as individualidades de cada

ano, de acordo com a faixa etária.

A intenção principal de cada metodologia adotada é promover a

aprendizagem plena dos estudantes, de forma inclusiva e interdisciplinar, com vistas

à formação de cidadãos críticos e reflexivos que consigam aplicar os conhecimentos

adquiridos nos mais diversos contextos da sua realidade.

De uma forma geral, as escolhas dos conteúdos são feitas à partir de estudo

da grade curricular proposta pela Secretaria de Educação, pelos profissionais da

unidade escolar. Porém, as metodologias utilizadas em sala também contam com a

participação dos estudantes, uma vez que gincanas, jogos e outros mecanismos

lúdicos são utilizados e podem ser apreciados previamente por eles.

Sim. A unidade escolar está situada em um setor considerado de risco na

cidade do Gama, com altos índices de violência e baixo poder aquisitivo da

comunidade. Com base nessa realidade, a equipe de profissionais busca

desenvolver suas atividades e projetos considerando tais dificuldades e auxiliando

no que for possível para que os estudantes avancem no seu processo de ensino e

aprendizagem, apesar do contexto muitas vezes vulnerável em que se encontram.

A função social da escola vai além de promover a aprendizagem dos

estudantes, é contribuir para a mudança de realidade através da educação. Portanto,

os projetos elaborados pela unidade escolar buscam desenvolver uma ligação de

confiança entre escola e comunidade, para que seus educandos possam melhorar

futuramente o contexto de vulnerabilidade em que a região da escola está

inserida.LUANA GUIMARÃES SILVA. 69753067
Como diz Paulo Freire, “A escola não transforma a realidade, mas pode

ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação, da sociedade, do

mundo, de si mesmo...” A nossa missão é formar esses cidadãos capazes de

construir seu projeto de vida, relacionando-se bem com a sociedade e a natureza.

Para isso, criamos as possibilidades para o educando a construir o saber, fazendo,

vivenciando e sendo o protagonista da sua própria aprendizagem, estimando assim,

os valores éticos por toda a comunidade escolar. JURANDINA FONSECA
EUFRASIO DA COSTA.35025-7

A escola Classe 07 tem como metodologia principal pensar no aluno como o

centro do processo de aprendizagem, oferecendo meios para que ele desempenhe
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um papel de protagonismo em seu conhecimento estimulando seu senso crítico.

As estratégias pedagógicas que nortearão o trabalho docente, são

selecionadas a partir de debates, trocas e construções coletivas juntamente com a

comunidade escola.

A intencionalidade educativa dessas metodologias é proporcionar ao

estudante uma aprendizagem plena, através de ações dos docentes que façam

sentido no cotidiano deles, levando a cada um a perceber a importância do aprender.

Na Escola Classe 07 Os educandos possuem espaço para participarem de

forma democráticos das escolhas metodológicas a serem aplicadas no contexto

educativo, de forma que ele se sente inserido na realidade escolar.

Essa instituição de ensina valoriza o contexto de cada estudante e de cada

família que faz parte dessa comunidade, pois tem como função social desenvolver

em parceria com as famílias o aprendizado do indivíduo proporcionando a formação

de futuros cidadãos. RITA DE KÁCIA DE OLIVEIRA. 25.903-9
A abordagem metodológica utilizada na EC 07, vista após leitura do PPP, é

realizada através de uma pedagogia de projetos e de forma democrática envolvendo

todos os seguimentos da escola. Por ter entrado na escola esse ano e ainda de

forma remota é difícil para mim identificar a abordagem metodológica atual da escola.

Percebo que as estratégias são selecionadas pela Coordenação Pedagógica e

grupo de professores de cada ano em que atuam e desenvolvida com os alunos de

forma individual por cada professor, com a intencionalidade do aprendizado do aluno

e repasse de conteúdos.

Os alunos não possuem espaço para participarem das escolhas

metodológicas que são aplicadas no contexto escolar educativo. O planejamento é

participativo apenas dentro de cada ano trabalhado, considerando pouco a realidade

do aluno, principalmente por estarmos trabalhando de forma remota.

Entendo por função da escola, assim como Paulo Freire (1996), que a

escola tem o papel bem mais amplo do que simplesmente passar conteúdos:

ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo.

NEURILENI DE JESUS CAQRVALHO. 69757445
A Escola Classe 07 trabalha por meio de abordagens que despertem o

interesse do estudante, o envolvendo nas atividades de forma que aprenda e

também lhe dê autonomia para mostrar aquilo que já traz consigo.

As estratégias pedagógicas são selecionadas de acordo com Currículo em
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Movimento do DF. Por meio de reuniões setoriais e coletivas, são verificadas as

necessidades dos estudantes de acordo com suas realidades, onde acontece o

planejamento das atividades e avaliações, de forma que alcance um maior número

de estudantes. As estratégias vem como norte para que o maior número de

estudantes sejam alcançados, visando o seu pleno desenvolvimento.

O planejamento ocorre com a participação de toda equipe pedagógica,

colocando em consideração as realidade pedagógicas e sociais dos estudantes.

O papel social da escola vai muito além do passar conteúdos, onde o estudante

desenvolve seu pensamento crítico e também traz suas experiências sociais. É na

escola que a criança também cria seus laços de amizade e pessoais que perpetuam

ao longo da sua vida, desenvolve sua capacidade de viver com o outro e respeita-lo;

conhece diferentes culturas além do que é apresentada somente dentro de casa.

INAYANNE CRISTINE. 69757747
A instituição de ensino Escola Classe do Gama utiliza uma abordagem

metodológica tradicional, onde o professor transmite o conhecimento para os alunos,

que por sua vez realizam atividades para se ter certeza de que o conteúdo foi

absolvido. Porém, é importante ressaltar que existe uma abordagem melhorada,

onde os alunos não só aprendem, como também ensinam o que sabem, e ajudam

os colegas, existindo assim uma troca de conhecimentos dinâmica e interativa. As

estratégias pedagógicas são selecionadas seguindo alguns critérios. Todas as

estratégias que são escolhidas tem uma eficácia excelente, trazendo o melhor do

ensino de uma forma simplificada e direta, para que se consiga extrair o ápice do

aluno. Existe também o cuidado de ter atenção a singularidade dos estudantes, em

especial daqueles que possuem diagnóstico, para a utilização de uma estratégia

pedagógica diferenciada, que seja capaz de ensinar de forma eficiente. A

intencionalidade educativa da metodologia abordada é a de transmissão de

conhecimento, zelando pelo crescimento individual, e pela autonomia estudantil.

Sendo assim, o objetivo principal dos educadores é a realização de atividades bem

planejadas, em que se sabe que as crianças ganharão e muito, quando se trata de

seu desenvolvimento integral. O planejamento educacional é participativo e

considera a realidade dos educandos, se renovando e ajustando para alcançar todos

os estudantes. A vivência individual é levada em conta, para que não exista um

déficit de aprendizado entre os alunos. A escola possui uma função social

inenarrável. Ela é responsável pela alfabetização, e socialização, dois princípios
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indispensáveis para o bom convívio social. Também aborda temas importantíssimos,

com bullying, preservação a vida, entre outros, ensinando os alunos valores

essenciais. LUCIENE ROSEMEIRE DE PAULO 42.904-X
Na escola Classe 07 o saber e a potencialidade do aluno, as características

da comunidade atendida e a valorização de todos os profissionais da escola,

contribuem para o processo de ensino aprendizagem em que o docente é mediador.

Linha pós construtivista. As estratégias pedagógicas da escola são selecionadas de

acordo com o feedback / participação/ questionamentos da escola/ comunidade. Nas

coordenações setoriais são vistas e revisadas as peculiaridades de cada ano e

Classe Especial. Muitos projetos propostos antes da pandemia não estão

continuados pois aumentariam ainda mais as falácias da comunidade que em

maioria não dispõe de espaço adequado para aulas das crianças, internet,

celular/tablet ou computador, livros literários antes disponibilizados na escola e etc.

As metodologias neste ano pandêmico tentam alcançar o aluno e motivá-lo a

permanecer na escola e ser sujeito na aprendizagem. As atividades contemplam

habilidades de uma forma por vezes “mais enxuta” a fim de alcançar o máximo de

alunos e incentivá-los a questionamentos e pesquisas. Os educandos têm acesso a

escola e professores pelo whatssap. Neste espaço sugerem e/ou criticam formas de

trabalho metodológico dentre outros assuntos voltados ao contexto educativo. O

planejamento considera a realidade do aluno e é participativo já que, nas reuniões

setoriais as características das turmas, avanços e desafios são semanalmente,

quinzenalmente e sempre que necessário são discutidos. Estas discussões

proporcionam visão diferenciada de um mesmo prisma além de promover ricas

contribuições didático pedagógicas. A função social da escola é contribuir na

formação de um cidadão crítico, ciente de seus direitos e deveres na sociedade a

que está inserido. Essa visão formativa social é voltada ao bem comum, seja ele

meio ambiente, respeito ao ser humano como um todo e o conhecer, lutar e respeitar

e reconhecer os direitos e deveres que organizam nossa sociedade. MARIANA
NERY MARQUES 204.936-8

O professor atua como mediador entre o aluno e o conhecimento, valorizando

a bagagem prévia do mesmo como ponto de partida, afim de que essa

aprendizagem seja significativa com possíbilidades de transformar a sua realidade,

incentivando-o a desenvolver suas potencialidades, autonomia e valorizando a

socialização no geral.
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O progresso do estudante é acompanhado no dia a dia através das

habilidades desenvolvidas, como também por meio de diagnósticos, que nortiarão o

planejamento e estratégias do professor, considerando a realidade do educando,

inclusive com adequações curriculares quando necessário, não sendo isolado dos

aspectos sociais. VALDETE BARBOSA LOPES ROCHA. 32.330-6
Acredito que a abordagem metodológica de nossa escola perpassa pela

construção coletiva e participação efetiva dos seguimentos presentes no ambiente

escolar. as atividades propostas aos alunos mantêm uma articulação com a proposta

pedagógica da escola, onde o professor não assume o papel apenas de transmissor

do saber, mas um grande incentivador o pleno desenvolvimento dos alunos, tanto

pedagógica, quanto física e emocionais.

As estratégias pedagógicas são selecionadas de acordo com a BNCC, e

discutidas com a participação de todos, partindo da inciativa da coordenAção ou

mesmo do grupo de professores ou dos alunos. tais estratégias possuem sempre o

objetivo de extrair o melhor aproveitamento do aluno, ajudando- o a adquirir e a fixar

os conhecimentos ministrados.

Periodicamente realizamos reuniões entre os anos para a discussão destas e

a tomada de decisão quanto ao que iremos trabalhar, o como fazer e o que avaliar

em relação á aprendizagem dos discentes.

Creio que por atendermos alunos de faixa etária inicial a participação destes

se faz pouco frequente quanto á tomadas de decisões, porém suas famílias são

frequentemente estimuladas a participarem de todos as atividades escolares, que,

acredito eu, seja um dos maiores desafios de nossa escola.

Portanto, creio que a função social que nossa escola possui é desenvolver as

potencialidades de cada aluno, capacitando- o a tornar- se um cidadão consciente e

participativo na sociedade em que vive. Bernadete Silva Freitas. 34.622-5
A metodologia utilizada consiste na gestão democrática, que atua junto ao

corpo escolar. Para contemplar o ensino e aprendizado junto ao educando,

respeitando a diversidade, a inclusão e dificuldades do aluno e comunidade escolar.

Ofertando uma educação capaz de conduzir à socialização, cultura e preparo para a

vida no cotidiano. Todas essas intervenções são possíveis; com os debates e

orientações salientadas na coordenação coletiva, na setorial e no diálogo entre

gestão e demais comunidade escolar, norteando os objetivos e demais demandas. A

escola exerce um papel essencial e ao mesmo tempo social, atuante no processo
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ensino e aprendizagem. Por isso as ações pedagógicas são objetivos a serem

alcançados, buscando dinamizar e valorizar nossa proposta pedagógica.TATIANE
LUCI RATIS.69795207

A Escola Classe 07 da Gama, trabalha no intuito em que as abordagens

metodológicas estejam inseridas na história dos estudantes. Iniciada com

questionamentos aos responsáveis e diagnóstico inicial para os estudantes.

As estratégias pedagógicas são selecionadas e discutidas como ponto de partida na

elaboração de projetos e atividades diárias.

O planejamento é sempre realizado setoriamente entre os ciclos e

coletivamente entre todos, muito participativo visando as singularidades dos

educandos e a pluralidade dos aspectos pedagógicos com suas necessidades

especiais.

A escola em sua função Social, é complexa e diversificada, valorizando a

comunidade escolar, incentivando valores na orientação de uma vida em sociedade.

SILVANA CLAUDIA VITOR. 36.572-6

As abordagens utilizadas consideram que a aprendizagem dá a partir da

interação do sujeito e a sociedade ao seu redor – ou seja, o homem modifica o

ambiente e o ambiente modifica o homem. No contexto da educação, o professor

assume o papel de mediador para estimular avanços que não ocorreriam

espontaneamente, considerando essa abordagem como sócio interacionista.

As estratégias pedagógicas de acordo com as necessidades de aprendizagem

levantadas através de testes diagnósticos e observações diárias realizadas pelos

professores.

Alcançar os objetivos propostos do desenvolvimento eficaz do ensino e

aprendizagem é a intencionalidade educativa das metodologias adotadas pela

escola.

O planejamento das atividades educacionais tem a participação de toda a

comunidade escolar.

A função social da escola é desenvolver o cidadão de acordo com os

aspectos cognitivos para que esse indivíduo posso integrar a sociedade de forma

que visa contribuir para o seu crescimento pessoal e coletivo. EUDILENE RIBEIRO
BRANDÃO 222.551-4

A instituição trabalha com várias abordagens metodológicas, leva em conta a
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realidade na qual o aluno está inserido, ao mesmo tempo em que a bagagem

histórica que o aluno traz é valorizada, com o objetivo de propiciar ao aluno uma

participação ativa no aprendizado. Além disso, o progresso dos estudantes é medido

por avaliações periódicas e testes da psicogênese.

As estratégias pedagógicas são selecionadas utilizando os estudantes como

ponto de partida, sendo necessário conhecê-los bem e o seu nível de aprendizagem

para elaborar atividades direcionadas. A intencionalidade pedagógica é agir de

forma adequada no processo de ensino aprendizagem para que os objetivos de

aprendizagem sejam alcançados pelos alunos.O planejamento é participativo, pois a

comunidade escolar participa de forma direta ou indireta das decisões da escola. A

instituição prioriza os aspectos socioculturais do estudante e a realidade na qual ele

está inserido. O ensino é dividido em ciclos de aprendizagem conforme a idade. Nas

aulas, parte-se do princípio de que cada aluno é diferente e essas particularidades

devem ser consideradas para obter sucesso na aprendizagem dos alunos. Assim,

um mesmo assunto recebe várias abordagens diferentes de acordo com o nível de

aprendizagem dos alunos e a sua realidade. A função social da escola é complexa e

diversificada, pois está baseada em três pilares: preparar, formar e contribuir.

Preparar um projeto político que alcance metas reais, transmitir aos alunos valores e

incentivá-los a desenvolver a criticidade. Além disso, contribuir para que os alunos

sejam preparados para viver em sociedade de forma justa e igualitária. SAYONARA
DOS SANTOS RABELO. 6975313X

Os alunos são incentivados a inovar, liderar projetos, criar soluções e lidar

com outras pessoas. Elas são reconhecidas tanto por seus resultados conquistados

quando pelo esforço que empregaram nesse percurso. A escola acredita que o

conhecimento e construído aos poucos, tendo o professor como condutor do

aprendizado. A escola fornecer uma nova maneira de comunicação ela traz um

material didático atualizado e contextualizado, propondo consultorias pedagógicas e

incentivos o alinhamento entre professores e alunos, de modo que tenham os

melhores resultados. Essa intenção e que os estudantes desenvolvam habilidades

socioemocionais, como produtividade, pensamento crítico, colaboração com colegas,

criatividade, perseverança.

Os educadores responsabilizam-se por assegurar a qualidade do ensino
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selecionando conteúdos significativos, escolhendo metodologias adequadas,

organizando as aulas. O professor é apontado nas respostas como meio

fundamental para assegurar um bom ensino seja em relação ao: “Planejamento,

apresentação do conteúdo com bons recursos materiais e explicações, exercícios de

fixação”, “capacitação”, “atividades desafiantes”, “provimento de ambiente acolhedor

e cooperativo”, “organização e criatividade”, “verbalizações”, “dedicação profissional”,

“domínio de conteúdo”, “interação professor-aluno”, “conhecimento teórico e prático

docente”, “dar significado ao interesse do aluno”, “conteúdo estudado”, “metodologia

e avaliação”.

A intencionalidade pedagógica como estratégia de ensino. É agir de forma

adequada para se alcançar objetivos que são essenciais no processo ensino-

aprendizagem. O ato de ensinar e aprender requer olhar e cuidados pedagógicos,

em tese, por ter “intenções” a serem contempladas. Hora da acolhida, rotina inicial,

rodinha, participar das atividades propostas, hora do conto, da música, momento de

criatividade. Uma sucessão de incansáveis etapas do dia, marcadas pelo tempo do

relógio, tempo de cada criança e dos professores e equipe pedagógica. E por trás de

cada atitude, temos uma fala, uma ação, uma intenção pedagógica dando sentido a

tudo. Educação com intenção parte de educadores comprometidos com os alunos.

Um profissional ativo e nunca passivo a respeito do que se faz. Em tempos remotos,

a intencionalidade se faz presente com a mesma proposta de quando se está no

ambiente escolar. Atividades bem planejadas, segundo objetivos, onde sabemos que

as crianças ganharão e muito, realizando atividades dirigidas pedagogicamente, com

intencionalidade, para seu crescimento integral.

O planejamento escolar participativo é o modelo em que a tomada de

decisões é influenciada pelo coletivo. Nesse modelo, todos os integrantes da

comunidade escolar — diretores, coordenadores, professores, funcionários e alunos

— devem apresentar e votar pautas.

A função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas,

cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-o a tornar um cidadão, participativo

na sociedade em que vive. A função básica da escola é garantir a aprendizagem de

conhecimento, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo sendo

necessário que a escola propicie o domínio dos conteúdos culturais básicos da

leitura, da escrita, da ciência das artes e das letras, sem estas aprendizagens

dificilmente o aluno poderá exercer seus direitos de cidadania. Cabe à escola formar
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alunos com senso crítico, reflexivo, autônomo e conscientes de seus direitos e

deveres tendo compreensão da realidade econômica, social e política do país, sendo

aptas a construir uma sociedade mais justa, tolerante as diferenças culturais como:

orientação sexual, pessoas com necessidades especiais, etnias culturais e religiosas

etc. Passando a esse aluno a importância da inclusão e não só no âmbito escolar e

sim em toda a sociedade. MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO. 69753717
A metodologia utilizada e a gestão democrática, que atua com todo o corpo

da escola. Para contemplar o ensino e aprendizado junto ao educando,

proporcionando uma educação capaz de construir a socialização, cultura e preparo

no que toca a vida no mundo. Toda essas intervenções são possível, pois temos a

coordenação coletiva, a setorial e o diálogo. Facilitando o objetivos a serem

alcançados. A escola exerce um papel muito lindo no social, atuante e contudo

importante para o densenvolvimento dos individua-os. SAMILA KAREN DA SILVA
RAMOS 697540055

A Escola Classe 07 do Gama tem como objetivo direcionar as práticas técnico-

administrativas e pedagógicas, baseando-as nos princípios de liberdade,

solidariedade humana, do respeito ao bem comum, da valorização do profissional da

educação, garantia de padrão de qualidade do ensino e igualdade de condições para

o acesso e permanência do aluno na escola, visando a transformação do ser

humano enquanto cidadão consciente e participativo.

A Escola Classe 07 vem promovendo ações de ordem educacional, recreativa,

cultural e social baseando-se em princípios éticos que promovam a participação de

toda comunidade escolar na qual o educando estar inserido proporcionando

condições de desenvolvimento respeitando as diferenças e limitações individuais,

permitindo a inclusão social e o exercício da cidadania, pois acreditamos no

potencial do ser humano e temos certeza que todos os indivíduos têm condições de

aprender, desde que os instrumentos utilizados sejam adequadamente

desenvolvidos, capazes de proporcionar a redescoberta do prazer da aprendizagem

e de estabelecer relações incentivadoras entre a família, os professores e os alunos

nas aprendizagens significativas e compartilhadas.

Temos claro que a tarefa fundamental do educador é promover o “encontro

com o prazer de aprender que foi perdido, e recuperar o prazer de trabalhar

aprendendo e de aprender trabalhando”. (FERNANDEZ, p 27). Diante disso, cada

situação será diferente na forma de “ver”, de entender, de pesquisar e de atuar.
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Sabemos que para aprender, uma pessoa necessita estar em condições de fazer um

investimento pessoal em direção ao conhecimento. Esse investimento está

diretamente relacionado aos recursos pessoais mesclados com as possibilidades

sócio - afetivas. Vale dizer que a aprendizagem vai acontecendo à medida que a

criança vai construindo uma serie de significados que são resultados das intenções

que ela faz e continua fazendo em seu contexto sócio-afetivo.

Sendo a aprendizagem entendida como processo, nós educadores, devemos

nos preocupar com o aprendiz e seus diferentes estilos de aprender, com a relação

que ele estabelece em seu contexto familiar, com quem os ensina, bem como a

relação que ele estabelece com as dificuldades que encontra no seu processo de

aprendizagem. Portanto é essencial que nós, como educadores, analisemos nossos

alunos e observemos a capacidade de cada um de aprender aceitando ritmos e

características individuais que são distintos e únicos. A instituição de ensino é uma

entidade social com a função de desenvolver, em parceria com as famílias, o

aprendizado do indivíduo proporcionando a formação de futuros cidadãos.

GERMANA ARAÚJO DOS SANTOS. 69831106.

Organização de tempos e espaços

Considerando a Psicologia Histórico-cultural e a Pedagogia Histórico-crítica

que fundamentam o nosso currículo, bem como a concepção de currículo integrado

que visa superar a fragmentação do conhecimento, a aprendizagem linear,

hierarquizada e prescritiva,torna-se necessário pensar na organização de uma rotina

escolar com tempos flexíveis e comespaços associados a práxis pedagógica numa

abordagem interdisciplinar e contextualizada, geradora de aprendizagens

significativas

Com base nessas reflexões, apresentam-se a descrição de como o tempo e os

espaçosestão organizados na Escola Classe 07 de modo que fuja da regularidade

contemplada nocotidiano escolar. Por exemplo:

 Promover atividades que permitam às crianças vivenciar momentos de

socialização, como: gincanas, competições, etc...

 Estimular e acompanhar o desenvolvimento de projetos especiais, de acordo

com as matrizes curriculares, durante todo o ano letivo.

 Aplicar os temas transversais e interdisciplinaridade, de acordo com a



50

necessidade e a absorção da realidade vivenciada.

 Realizar eventos e campanhas com objetivos educacionais interdisciplinares e

de acordo com temas transversais.

 Estimular o hábito da leitura através de empréstimos de livros, realizado pelo

professor regente na própria sala de aula e/ ou pela biblioteca como também por

meio da “Hora da Leitura”, culminando com a realização da “Feira Literária”.

 Programar aulas de campo/excursões de modo a possibilitar o acesso à

cultura e vivência das habilidades trabalhadas em sala de aula.

 Ativar o laboratório de informática.

 Realizar a Semana da Criança, de modo a estimular a integração entre as

turmas e os turnos.

 Realizar trabalho preventivo contra as drogas com as turmas de 5ºanos

(PROERD).

 Promover o respeito e preservação do meio ambiente por meio do projeto

Lobo Guará com as turmas de 5º anos.

 Realizar culminâncias dos conteúdos trabalhados, visando reforçar o que foi

desenvolvido em sala de aula.

 Oportunizar uma melhor transição dos alunos dos 5º anos ao Centro de

Ensino por meio do projeto “À Caminho do CEF”.

 Oportunizar a melhor transição dos alunos do Jardim de Infância 05 do Gama

para a Escola Classe 07 do Gama.

 Todos os dias a equipe de direção acompanha a entrada e a saída de

estudantes.

 Cada turma possui um horário reservado para utilizar a sala de vídeo e o espaço

para recreação;

 Para evitar acidentes e violência, o recreio da escola é monitorado pela equipe

de monitores/educadores voluntários,e direção.

 Diariamente a entrada dos estudantes é feita em forma de fila na entrada da

escola, sendo recepcionados pela equipe gestora.

 Semanalmente acontecem os reagrupamentos intra e interclasse e o reforço

escolar no turno contrário;
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 Sempre que ocorre acidentes, indisciplina ou casos de doenças, a direção

convoca imediatamente os pais, para que tomem ciência e providências. A ação

é registrada no livro de ocorrências da escola e assinada pelos responsáveis

 As coordenadoras pedagógicos acompanham o planejamento, a realização das

atividades/projetos e avaliação de aprendizagem;

 A escola conta com a participação de dois Educadores Sociais Voluntários no

suporte às atividades aos estudantes ANEE‟s;

 A cada início de bimestre é realizado o teste de diagnóstico, para verificar

possíveis e esperados avanços. Ao final dos bimestres, os professores planejam

uma avaliação de aprendizagem; também são realizados os conselhos de classe

e a reunião de pais para entrega de resultados;

 A instituição considera que a parceria entre escola e comunidade é

indispensável para a concretização de uma educação de qualidade. Neste

sentido, são realizadas reuniões bimestrais com os pais e professores, além de

atendimentos no período de coordenação pedagógica dos docentes. A

colaboração das famílias também acontece por meio de participação em

gincanas e eventos, com o intuito de conscientizá-los quanto à importância da

participação da família na rotina escolar.

 A escola também conta com o apoio da Orientação Educacional, e do Serviço

Especializado de Apoio a Aprendizagem . O OE visando amenizar as

dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar. O SEAA atua intervindo de

forma avaliativa, preventiva e institucional com os estudantes e professores,

identificando, organizando e planejando de forma coletiva com o professor da

sala de aula, através da seleção de estratégias, recursos e metodologias

diversificadas, a melhoria da aprendizagem dos estudantes.

 A escola segue as Estratégias Didático-Pedagógicas para a Organização

Escolar em Ciclos, com vistas a organizar e regularizar o fluxo de estudantes ao

longo da escolarização, buscando abolir, por meio do compartilhamento de

responsabilidades individuais e coletivas.

 A escola possui o serviço de coordenação e planejamento pedagógico, que se

reúne para a organização de todo o trabalho pedagógico desenvolvido na IE.

Coordenadoras pedagógicas, professores readaptados, psicopedagoga,

orientadora educacional, e gestão.
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Organização escolar em ciclos

MATUTINO VESPERTINO
Ano/Série/Turma Alunos Ano/Série/Turma Alunos
1º ano “A”- CC 16 1º ano “C” - I.I 10

(1 - DF/MNE)
1º ano “B” - CC 13 1º ano “D”- I.I 10

(1-TEA)
1º ano “E”- C.C 15

2º ano “A” 21 2º ano “B” 11
(1DF/ANE)

2º ano “C” 12
(1-TEA)

2º ano “D” 14

3º ano “A” 14
(1DF/MNE)

3º ano “D” 15
(1DF/MNE)

3º ano “B” 17
(1TDAH)

3º ano “E” 15
(TEA)

3º ano “C” 15
(1DI)

4ª ano “A” 22
(2TDAH)

4º ano “C”* 18
(2DI)

4ª Ano “B” 24
(1TDAH)

5º ano “A”* 16
(2TDAH)

5º ano “C”* 17
(1DI)

5º ano “B”* 10
(1TEA)

CLASSE
ESPECIAL

1 CLASSE
ESPECIAL

2

CLASSE
ESPECIAL

1

*Turmas reduzidas. Alunos com necessidades especiais.
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Relação escola-comunidade

 DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
Nos baseamos nos quatro pilares da educação definidos por Delors (2000)

que são: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser”,

para em conjunto construir uma educação de qualidade, estimulando um ambiente

favorável a vivência dos valores éticos por toda a comunidade escolar.

 ÉTICO
Na EC07, buscamos uma interação com a comunidade através de projetos

tais como: Dia da Família, Semana para Vida, Consciência Negra, Semana da

Pessoa com Deficiência, entre outros.

Valorizamos as situações vivenciadas pelo aluno no seu contexto familiar e

social, de forma que essa experiência seja compartilhada em sala de aula, no intuito

de enriquecer, visando um crescimento humano.

 ESTÉTICO
Os princípios estéticos na nossa escola são trabalhados com a finalidade de

aflorar no educando a sensibilidade para a sua manifestação artística e,

principalmente elevar a sua auto-estima, pois na nossa comunidade poucos são os

que têm acesso ao lazer e a cultura. Isso se dá através de aula de campo,

apresentação de peças teatrais, cinema, entre outros.

 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A escola trabalha voltada para a formação completa e livre de preconceitos

que reconhece as diferenças e dá a ela seu devido valor.

Criando redes de apoio ao educador. O atendimento ao estudante é

especializado com adequação curricular e salientando que pessoas com deficiência

ou não tem direito a escolarização. Os professores receberão capacitação e

formação continuada, além de atendimento da EEAA e Orientadora.

Sala de Recursos

Não possuímos profissional para realização do trabalho na sala de recursos.
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Orientação Educacional

A Orientação Educacional é um serviço especializado desempenhado pelo

Pedagogo-Orientador Educacional, para acompanhamento e apoio dos profissionais

da educação, dos estudantes, seus familiares, em articulação com a rede externa

(rede social ou rede de apoio), quanto ao processo de ensino-aprendizagem e às

relações humanas que os cercam. (Artigo 126, Regimento Escolar da Escolas

Públicas do DF).

O trabalho da Orientação Educacional está articulado às demais instâncias da

unidade escolar em parceria com a gestão, supervisão pedagógica, coordenação,

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, professores, alunos e famílias,

estabelecendo uma rede social e institucional de proteção e garantia aos direitos dos

estudantes e de melhoria da qualidade da educação, tendo foco no seu

desenvolvimento integral e na aprendizagem.

No contexto da educação mediada pelas tecnologias a Orientação

Educacional tem desempenhado suas ações por meio conversas pelo whatsapp,

ligações telefônicas, vídeos, mensagens em flyers e templates, reuniões pelo

aplicativo google meet, entre outros.

A Orientação Educacional tem atuado nos turnos matutino e vespertino,

atendendo toda comunidade escolar em relação às demandas emocionais,

relacionais e sociais, desenvolvendo ações de acolhimento, escuta sensível e ativa,

apoio para tomada de decisões e em coordenações de ações conjuntas.

Os projetos implementados pela Orientação Educacional em 2021 estão

voltados para o acolhimento, desenvolvimentos de hábitos de estudos,

acompanhamento da frequência e permanência escolar, integração escola família,

prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes, desenvolvimento de

competências socioemocionais, comunicação não violenta – cultura de paz, inclusão

e diversidade e Transição.

O projeto de transição desenvolvido na Escola Classe 07 - TRAVESSIA,

acontece anualmente. E será implementado em 2021 por meio de acolhimento nas

situações de busca ativa, vídeos, realização de diálogo problematizador com os

responsáveis e realizações de intervenções coletivas e, individuais, e/ou em

pequenos grupos, utilizando vídeos textos reflexivos e mensagens.

A articulação com a gestão, supervisão, coordenação e professores ocorre
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com a participação da identificação e acompanhamento de estudantes que

apresentem dificuldades no processo ensino-aprendizagem, socioemocionais e

infrequência escolar. As intervenções são realizadas em parceria com EEAA e Sala

de Recursos, na promoção de uma educação inclusiva a fim de contribuir para a

superação de dificuldades de aprendizagem.

Este trabalho integrado tem sido muito importante para comunidade escolar e

vem resultando em momentos de formação e de reflexão sobre temáticas

pertinentes a realidade que estamos vivenciando: autocuidado, motivação,

convivência cooperativa, participativa e solidária, educação para paz e mediação de

conflitos.

Rivaneide Magalhães dos Santos Silva.
Matrícula: 243003-7

Orientadora Educacional

Salas de Apoio

A Sala de Apoio a Aprendizagem – SAA, instalada na sala 12 da Escola

Classe 07 do Gama, funciona como polo do Programa de Atendimento a estudantes

com laudo médico e relatório pedagógico de Transtornos Funcionais Específicos -

TFE. Atualmente atende a estudantes matriculados em dez escolas diferente:

Escola Classe 07, Escola Classe 09, Escola Classe 16, Escola Classe 17, Escola

Classe Córrego Barreiro - ECCB, Escola Classe Ponte alta de Cima- ECPAC, Centro

de Ensino Fundamental Ponte Alta de Baixo- CEFPAB, Centro de Ensino

Fundamental Tamanduá – CEFTAM, Centro Educacional Engenho das Lajes-

CEDEL e Centro Educacional Casa Grande- CEDCG. A SAA funciona de acordo

com a Portaria 39 da SEEDF de 09 de março de 2012, com um profissional com

formação em pedagogia e habilitada para a função.

O profissional que compõem o Programa de Atendimento aos Estudantes

com Transtornos Funcionais Específicos atua no regime de 40 (quarenta) horas

semanais de trabalho, tratadas como 20 horas mais 20 horas, e de acordo com o Art.

19 da portaria 39, participa, semanalmente: Às quartas feiras da coordenação

coletiva da instituição educacional, em turnos alternados. Às sextas-feiras, no turno

matutino, da coordenação pedagógica da Coordenação Regional de Ensino, sob

supervisão da Gerência de Educação Básica/ Coordenador Intermediário das

Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, e às sextas feiras no período
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vespertino, e as quartas feiras em turnos alternados, são destinadas à coordenação

individual, podendo, inclusive, serem realizadas fora do ambiente da instituição

educacional.

O atendimento no polo/ Sala de Apoio à Aprendizagem para cada aluno

acontece em contra-turno sendo 02 encontros semanais, com 1h de duração cada,

às segundas feiras, terças feiras e quintas feiras.

De acordo com a estratégia de matricula a SAA atende no mínimo 15 e no

máximo 20 estudantes por turno, matutino e vespertino, sendo distribuídos em

grupos de atendimento de no mínimo 03 estudantes, no caso de estudantes com

laudo de TC e TOD, e no máximo 06 estudantes com laudo de TDAH, DPAC/TPAC

e Dislexia. A articulação com as Equipes de Apoio a Aprendizagem, com os

orientadores e com os professores acontecem às quartas feiras na coordenação

coletiva das escolas vinculadas ao polo, em turnos alternados, todas às sextas

feiras no encontro de articulação pedagógica dos SEAA/CRE e em reuniões nos

horários de coordenação individual, sempre que se faz necessário.

Terezinha Maria de Jesus Silva Carvalho
Matrícula - 35.298-5

Psicopedagoga

Atuação da EEAA durante o período de aulas Remotas

Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da

EEAA deverá ser direcionada para o assessoramento à pratica pedagógica e ao

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas

preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais

instâncias pedagógicas da instituição educacional.

Durante o período Pandêmico nos anos de 2020 e 2021 houveram

adequações de atuação no Trabalho da EEAA ao novo momento de aulas remotas

não presenciais, utilizando recursos tecnológicos como o whattzApp, E-mails e

plataforma Google Classroon para efetivar ações de acompanhamento e intervenção

nas três dimensões mencionadas no Plano de Ação, que se justifica na medida em

que explicita o planejamento das ações coletivas que serão promovidas no ano de

2021, pela equipe do SEAA, tomando como referencial as três dimensões de

atuação, quais sejam:1º dimensão - Mapeamento Institucional; 2º dimensão -

Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 3º dimensão - Acompanhamento
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do processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

Os trabalhos de rotina de atendimentos aos professores, alunos e demais

serviços de apoio foram mantidos, porém de forma remota, além de construção de

relatório e estudos de casos no memento dessas demandas.

Andreia Lopes da Silva
Matrícula 364185

Pedagoga do SEAA

Educadores Sociais Voluntários

O Programa Educador Social Voluntário tem como objetivo oferecer suporte

complementar às atividades de Educação aos estudantes com deficiências e

transtornos, nas unidades escolares. Trabalham junto com a(o) professores regentes

no auxílio as atividades incentivando os educandos com suporte e material concreto.

Auxilia na hora do banheiro, recreio, recreação, sala de vídeo e aulas de campo.

Monitores

Atividades desenvolvida pelo monitor: Auxilia nas atividades lúdico

pedagógicas, atividades psicomotoras, acompanha o aluno em um intervalo

direcionado para tentar promover uma maior socialização dos outros alunos com a

criança ANE, realiza as trocas com zelo e cuidado e com auxílio de outra pessoa;

auxilia o professor na organização da sala e dos materiais pedagógicos; auxilia o

professor quanto à observação e registro do comportamento dos estudantes sob o

seu monitoramento, participa do conselho de classe e das reuniões com famílias ou

responsáveis; orienta e acompanha os estudantes nos horários das refeições;

realiza os procedimentos necessários à higiene dos estudantes, tais como: uso do

sanitário, higiene oral, banho e troca de fraldas, limpeza da sialorréia, colocação de

peças de vestuário e outros; auxilia o professor regente no cuidado com os

estudantes; acompanha o aluno nas atividades complementares e

intercomplementares e em eventuais passeios; atua como mediador instrumental do

estudante na realização das atividades para aquisição de condutas adaptativas em

sala de aula e extraclasse, orientado pelo professor; auxilia o professor no controle

comportamental: acompanha o estudante com alteração no comportamento

adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob o acompanhamento e
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orientação do professor e da equipe escolar; auxilia o professor regente na

elaboração e apresentação de relatórios periódicos.

Vera Lucia Godinho Carneiro
Matrícula 2197502

Monitora

Parceiros da escola

Ong fonte de luz, organiza eventos para inclusão da comunidade escolar, traz
cursos de formação profissional, distribui cestas básicas, organiza bazar
beneficiente.
Responsável : Eleny Correia da Silva
CNPJ: 32291630/0001-59
Registro: Instiruto Social Fonte de Luz
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Sala de leitura
 Orientar e acompanhar os processos de escolha, recebimento, distribuição,

remanejamento, recolhimento e guarda dos livros didáticos na unidade escolar;

 Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar;

 Participar de formação continuada voltada para o desenvolvimento nas ações da

Sala de Leitura;

 Zelar pelo controle e recebimento das remessas de correspondências, materiais

e acervo Programa Nacional do Livro Didático-PNLD expedidos pelo Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE;

 Comunicar a UNIEB sobre as obras em carência e excedentes e auxiliar no

processo de remanejamento para outras unidades e ou reserva técnica,

registrando os dados correspondentes em sistema específico;

 Organização limpeza e restauração do acervo literário;

 Confecção de materiais pedagógicos para contação de histórias e

desenvolvimento de projetos de leitura da unidade escolar;

 Organização e controle de empréstimos de livros didáticos;

 Acolhimento e orientação a estudantes na Sala de Leitura;

 Organização e controle de livros para os seguintes acervos Cantinho da Leitura

(Sapateira Literária em cada sala de aula), Hora da Leitura (Caixa literária para

cada turma), Sacola Literária, Caixa estante (estante móvel localizada na Sala

de Leitura com acesso aos professores para utilizarem em sala de aula)

 Conferência de jogos pedagógicos para serem manuseados em sala de aula;

 Leitura e seleção de livros de literatura para auxiliar no trabalho dos professores

regentes;

 Apoio a equipe de Coordenação e Planejamento Pedagógico;

 Interação e apoio ao corpo docente e demais profissionais envolvidos no

processo ensino-aprendizagem;

A professora readaptada Karla Carvalho Vieira da Silva, matricula 46.037-0,

é a responsável pela Sala de Leitura. Horário de funcionamento de segunda a sexta

das 08h às 12h e das 14h às 18h.
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Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes
Objetivos

 Para se construir e reconstruir as práticas educacionais que proporcionem à

comunidade escolar da Escola Classe 07 o desenvolvimento de competências e

habilidades que favoreçam o crescimento intelectual, social e afetivo dos

indivíduos e seus grupos, são apresentados os seguintes objetivos:

 Promover a organização, execução e avaliação do trabalho pedagógico, visando

proporcionar a todos os alunos o desenvolvimento de potencialidades e

aprendizagens significativas, capazes de garantirem sua inserção e interação

em sociedade.

 Valorizar a convivência pacífica, respeitosa e tolerante entre todos os indivíduos.

 Realizar ações que promovam a conservação e otimização dos recursos

disponíveis ou a adquirir para a Unidade de Ensino.

 Gerir recursos financeiros, materiais e humanos com clareza, seriedade e

participação ampla dos segmentos, observando os princípios da gestão pública

e as necessidades da escola e sua comunidade.

 Valorizar a participação do Conselho Escolar na vida da Unidade de Ensino,

aproximando-o da comunidade escolar.

 Elevar os índices de aproveitamento escolar dos alunos, estimulando a produção

escrita, a leitura e o raciocínio lógico-matemático.

 Acolher os alunos com necessidades educacionais especiais, oportunizando

condições de desenvolvimento e inserção social.

 Valorizar o corpo de funcionários da Unidade Escolar.

 Promover a participação e acompanhamento da família na vida escolar dos

alunos.

 Promover a avaliação processual e contínua do trabalho realizado pela escola e

ainda, do desenvolvimento dos alunos.

 Desenvolver trabalhos e projetos que favoreçam o desenvolvimento da

educação ambiental, orientação sexual, prevenção ao uso indevido de drogas,

combate à violência e ao preconceito, diversidade cultural, entre outros.
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Metas
 As metas a serem alcançadas para que se concretizem os objetivos traçados na

presente proposta de trabalho, são as seguintes:

 Promover, ao início do ano letivo, o diagnóstico da situação pedagógica e

administrativa da Escola Classe 07, envolvendo todos os segmentos escolares,

levantando problemas e elaborando coletivamente as possíveis soluções.

 Realizar a sondagem pedagógica individual dos alunos da escola, na primeira

semana de aula, visando identificar suas habilidades e possíveis dificuldades, a

fim de adotar intervenções adequadas a cada caso, além de promover um maior

contato

 inicial com a família do aluno.

 Organizar os projetos e trabalhos da escola com base em temas mensais a

serem trabalhados por toda a escola, em suas diferentes atividades, com

culminância anual.

 Valorizar, organizar e direcionar a coordenação pedagógica e o trabalho

docoordenador, como articulador das ações pedagógicas da escola, juntamente

com os professores e a direção, semanalmente.

 Promover ações que despertem o interesse pela caridade, pela solidariedade e

ajuda ao próximo através de campanhas educativas.

 Realizar, ao longo do ano letivo, os reparos necessários à melhor conservação

do prédio escolar (telhado, quadra, parque, horta, área verde, estacionamento),

além de economia de água, luz, telefone.

 Promover a participação de todos os segmentos na administração e gasto dos

recursos materiais e financeiros da escola, realizando prestação de contas à

comunidade bimestralmente.

 Elaborar, executar e avaliar os projetos escolares, primando pelo

desenvolvimento da leitura, escrita e raciocínio, mensalmente.

 Estimular a leitura e o cálculo, ao longo do ano, com a valorização desta

habilidade em concursos culturais realizados bimestralmente.

 Inserir no currículo escolar discussões, ações e projetos que valorizem o

respeito às diferenças e necessidades especiais dos alunos, logo no início do

ano letivo, com a participação de todos os segmentos, zelando pelo seu bem-

estar e aprendizagem.
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 Efetivar, ao longo do ano, a participação dos segmentos escolares/Conselho

Escolar nas decisões a serem tomadas pela escola, discutindo e elaborando

propostas coletivas de trabalho, com divisão de tarefas e participação de todos

os segmentos nas atividades desenvolvidas pela Unidade de Ensino.

 Valorizar, ao longo do ano, a contribuição de todos os funcionários da escola na

educação, com realização de palestras, concursos culturais, exposição de

trabalhos e habilidades individuais e grupais, e ainda, celebração de datas

comemorativas com a participação de todos.

 Realizar, bimestralmente encontros da família com a escola, com a realização de

diferentes atividades recreativas, lúdicas e sociais que aproximem e valorizem

as relações nas famílias e destas com a escola.

 Promover mensalmente momentos de avaliação e acompanhamento das

atividades pedagógicas e administrativas da escola, visando assim diagnosticar

e intervir, pontualmente e/ou globalmente nos problemas e necessidades da

escola, de modo a dar qualidade aos trabalhos desenvolvidos e ainda, efetivar a

participação de todos na gestão.

 Inserir, constantemente, nas ações, trabalhos e projetos da escola a perspectiva

da educação ambiental, orientação sexual, prevenção às drogas, combate à

violência e preconceito, valorização da diversidade cultural e ainda, outros de

interesse ou relevância para a comunidade escolar.

Ações
 Diante do trabalho proposto, cabe apontar o conjunto de ações que se fazem

necessárias na consecução das metas e alcance dos objetivos traçados para a

Unidade Escolar.

 São elas:

 Realização de reuniões gerais e por segmentos para identificar problemas e

objetivos a se atingir, procurando soluções e organizando trabalhos

coletivamente.

 Realização de sondagem individual dos alunos, com contato com a família e

com o educando, identificando pontos importantes referentes à sua vida escolar

e desenvolvimento, para melhor organizar o trabalho.
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 Organização de temas mensais a serem trabalhados pelos projetos da escola,

realizando diversas atividades que contemplem o tema mensal, como as horas

cívicas, murais, atividades escolares extraclasses, passeios, apresentações, etc.

 Elaboração de calendário escolar pedagógico, que privilegie a participação e

determine os temas mensais a serem trabalhados pela escola.

 Preparação e seleção de materiais ao longo dos meses a serem expostos pela

escola na culminância anual do projeto, em Feira de Conhecimentos, com a

prevalência de atividades práticas, oficinas lúdicas e informativas.

 Realização de estudos sobre temas de interesse pedagógico, realização de

oficinas de materiais e técnicas de trabalho, coletivas, com a participação de

professores, coordenadores e direção.

 Organização dos horários de coordenação, de modo a otimizar os trabalhos em

sala e ações da escola, valorizando o trabalho coletivo e o trabalho do professor.

 Promoção de reuniões pedagógicas periodicamente, para encontro e

organização das ações entre os turnos de funcionamento da escola.

 Realização de trabalhos de sensibilização sobre a importância dos valores

humanos na vida das pessoas, com atividades de arrecadação de alimentos,

materiais para doação a asilos e orfanatos, em visita anual com a realização de

atividades integradoras e lúdicas neste dia.

 Realização de atividades que valorizem a tolerância, o respeito e a honestidade

nas horas cívicas, conversas, reuniões de pais, eventos da escola.

 Realização de atividades extraclasses complementares capazes de oferecer aos

alunos o contato com o mundo e a construção de saberes: passeios, excursões,

participação em feiras culturais, coral, realização de entrevistas, campanhas.

 Organização de mutirões de reparos e conservação do prédio escolar, com a

participação da comunidade escolar.

 Construção de parque, horta e área verde para atividades diferenciadas aos

alunos.

 Revitalização da quadra de esportes.

 Aquisição de material com a participação dos segmentos nos momentos das

compras, para orientar a escolha e o emprego dos recursos.

 Realização de atividades para arrecadação de fundos a serem revestidos em

prol dos alunos da escola (festivais, bazares, feiras, festas, rifas, sorteios,

concursos, etc).
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 Reativação da contribuição escolar com incentivos voltados diretamente às

turmas.

 Elaboração de projetos da escola e subprojetos nas séries e nas turmas, com

temas que privilegiem o desenvolvimento da escrita, da leitura, do raciocínio

matemático e também, dos valores humanos.

 Acompanhamento e participação de todos os segmentos escolares nos projetos

desenvolvidos pela escola.

 Premiação, valorização e socialização de todos os projetos desenvolvidos pela

escola, criando uma rede de apoio nas diversas etapas de trabalho.

 Utilização dos espaços e recursos da escola de forma a melhorar e ampliar o

acesso dos alunos às tecnologias e materiais disponíveis na escola, de forma

organizada e objetiva (material multimídia, laboratório de informática, Internet,

entre outros).

 Promoção de concursos que valorizem a Leitura (Prêmio leitor do bimestre),

Escrita (concurso de frases, contos, crônicas e livros criados pelos alunos com

premiações e homenagens aos alunos participantes) e Cálculo (maratona de

matemática com premiações e homenagens aos alunos).

 Promoção de trabalhos que primem pela inclusão e convivência pacífica com a

diversidade.

 Promoção de momentos culturais que envolvam a leitura, escrita e cálculo, em

momentos como gincanas, chá literário, lançamentos de livros, dia do desafio,

etc.

 Criação de um fórum constante de avaliação dos trabalhos desenvolvidos pela

escola (Institucional) e também do avanço processual dos alunos (Intervenção),

criando oportunidades de ações focadas às dificuldades (reforço, atividades

extraclasse, encaminhamento ao diagnóstico psicopedagógico, etc.).

 Discussão/construção de um currículo escolar que contemple as perspectivas

pedagógicas, afetivas e sociais, de modo a inserir nos projetos e trabalhos da

escola, o respeito às diferenças e capacidades dos indivíduos, valorizando as

potencialidades e criando oportunidades de superação das dificuldades,

respeitado o ritmo de cada aluno em desenvolvimento.

 Inserção no currículo escolar de atividades coletivas de educação

ambiental,orientação sexual, prevenção às drogas, combate à violência e

preconceito, com sensibilização de alunos e familiares sobre o tema, em
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atividades e momentos de participação das famílias na escola, ao longo do ano

letivo.

 Reuniões periódicas para reorganização dos trabalhos já previstos e divisão de

tarefas, segundo disponibilidade e interesses, envolvendo sempre todos os

segmentos escolares e valorizando as habilidades individuais e grupais.

 Promoção de momentos de participação familiar: exposições, confecções de

materiais, aulas voluntárias, realização de oficinas, feiras, festas, palestras,

orientações, adoção de agendas de contato entre professores e pais.

 Realização de atividades de valorização dos funcionários da escola,

periodicamente, premiando e reconhecendo iniciativas e ações bem sucedidas,

valorizando habilidades e promovendo a igualdade de tratamento e apreciação a

todos os segmentos.

 Realização de atividades periódicas de debate e reajuste do plano de trabalho,

de modo a unir os interesses e ideias em torno de uma proposta única,

identificada com a escola e sua missão: gerir coletivamente para alcançar o

sucesso, o desenvolvimento e a satisfação de todos.

Responsáveis
 Para alcançar os resultados esperados e de acordo com a proposta aqui

apresentada todos os atores da escola são responsáveis pela execução das

ações do referido plano.

 Prazos
 Os prazos de realização das atividades são variáveis, para atender as diferentes

demandas de atividades. Assim, os prazos variam de acordo com a ação/projeto

em andamento, em períodos que variam de um bimestre à totalidade do ano

letivo.
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Estratégias de Avaliação

Na perspectiva de uma escola diferente e comprometida com a transformação

social, a avaliação ultrapassa o caráter classificatório, que leva e excluir, aprovar ou

reprovar, e passa a ser de forma processual, contínua, diagnóstica e cumulativa,

valorizando o progresso do aluno através de seus conhecimentos e acrescentando

novos e identificando o alcance dos objetivos, das competências e habilidades

previstas.

A intenção é que a proposta pedagógica, inclusive os projetos especiais, se

baseiem nesta proposta de avaliação que inclui, também, o processo de auto

avaliação.

Especificamente, em se tratando da presente proposta, a avaliação ocorre

durante todo o ano letivo e de acordo com o currículo. Sendo esta flexível.

O Conselho de Classe realizado bimestralmente, sendo que o primeiro e o

último são realizados coletivamente, ou seja, com a presença dos turnos matutino e

vespertino juntos, e o segundo e terceiro, por turno. É um momento de avaliar o

processo até então, verificar os objetivos que já foram alcançados e os que ainda

faltam alcançar, e buscar soluções para resolver os problemas surgidos. A equipe da

direção, orientação educacional e coordenação sempre acompanham os Conselhos.

A escola adota a FICHA ESPELHO DA TURMA, encaminhada pela CRE e

preenchida anteriormente. Na ficha, ele descreve a situação da turma, os alunos que

freqüentam o reforço, as dificuldades encontradas e sugestões.

Sabemos que uma das dificuldades encontradas hoje nas escolas é uma boa

participação dos pais na vida escolar do aluno. Pensando nisto, decidimos então

inovar os Encontro de pais, realizando dinâmicas, apresentando exposições dos

trabalhos dos alunos, e outros. Além disso, serão realizadas reuniões com os pais

dos alunos com maiores dificuldades, pois na maioria são pais ausentes em

reuniões.

O relatório de acompanhamento individual de cada aluno, em pastas divididas

por turma, tem uma ficha de acompanhamento individual, onde são registrados fatos

importantes com relação à sua vida escolar; se deixou de fazer o dever de casa, se

está sendo indisciplinado, se está cumprindo as normas da escola, entre outras. Mas



67

não só isso, também devem ser registradas as boas ações do aluno, se está tendo

bom rendimento, se progrediu com relação à disciplina, e outras que sejam

consideradas relevantes para a vida escolar do aluno. A pasta foi apresentada aos

pais na primeira reunião. Tanto os professores como a direção, coordenadoras e

supervisores tem acesso à pasta.

No final deste ano letivo, durante o último Conselho de Classe, os professores

preencherão uma ficha, Pasta de Diagnóstico onde constará informações sobre o

desenvolvimento cognitivo, familiar e disciplinar do aluno. É sabido que muitos serão

promovidos, mas precisando de um acompanhamento sistemático, uma vez que

ainda apresentarão dificuldades a serem superadas. Além disso, nesta pasta

constará todos os alunos que estarão em defasagem escolar e que participarão do

atendimento da Equipe de Apoio Pedagógico no próximo ano. Esta pasta servirá de

orientação para toda a equipe da escola (direção, supervisão, coordenação,

secretaria e professores).

Cada professor, mensalmente, fica responsável pela execução de um mural

na escola. A coordenação e a vice-direção também são responsáveis por um mural.

São sempre temáticos, e buscando a participação dos alunos, com orientação e

avaliação do trabalho pedagógico desenvolvido.

Avaliação em larga escala:
Provinha Brasil e ANA (orientada pelo MEC)

Avaliação Diagnóstico ( Orientada pela SEE/DF)

Avaliação Institucional

A Avaliação Institucional é prevista no calendário escolar da SEDF tem como

objetivo promover o cruzamento dos dados gerados pela avaliação da aprendizagem,

realizada pelo professor com seus alunos, com aqueles aferidos pela avaliação de

redes, fruto da avaliação em larga escola (FREITAS et al., 2009). Não se trata de

comparar ou julgar o certo ou o errado, mas localizar no projeto político pedagógico

da escola e no currículo as potencialidades e fragilidades do processo educativo.

A Avaliação Institucional faz também uma avaliação da avaliação da aprendizagem.

A meta-avaliação traz docentes e discentes melhorias no processo

pedagógico como um todo, contribuindo para uma organização do trabalho

pedagógico coerente coma função social da escola.
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A Avaliação Institucional precisa de um projeto que oriente sua existência nos

mesmos moldes do projeto politico-pedagógico da escola, ou seja, deve resultar da

colaboração e da participação daqueles que serão ao mesmo tempo avaliadores e

avaliados. Uma Avaliação Institucional não pode ser entendida como uma ameaça,

uma maneira de premiar ou recompensar como em um plano de carreira funcional

(SORDI, 2009).

Deve representar os anseios de um grupo que amadurece à medida que se

autoavalia e não teme autoconhecer-se. Ela precisa ser formativa, porque, como

anuncia, (Villas Boas, 2008) uma avaliação formativa poderá remeter os envolvidos

a um processo de auto avaliação.

Matriz curricular

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA
Área do conhecimento
(Base Nacional Comum)

Componente
Curricular

Alfabetização e Levantamento
ANO

1º 2º 3º 4º 5º
Linguagens Lígua Portuguesa X X X X X

Educação física X X X X X
Arte X X X X X

Matemática Matemática X X X X X
Ciências da Natureza Ciências X X X X X

História X X X X X
Geografia X X X X X

Total de módulo Semanal 25 25 25 25 25
Total da Carga horária Anual (horas) 1000 1000 1000 1000 1000
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Organização Curricular

OBJETIVOS :
 Reorganizar o Replanejamento Curricular 2021, separando-o por bimestre, afim

de se manter uma sequência didática e facilitadora do processo de

aprendizagem.

 Manter unificado o trabalho pedagógico, realizando encontros quinzenais que

envolvam professores e equipe de apoio a aprendizagem.

 Planejar junto aos professores quais conteúdos e atividades serão abordados

semanalmente.

 Orientar os professores regentes na produção das atividades.

 Sugerir atividades diversificadas e correlacionadas aos conteúdos referentes a

série/ano.

 Orientar os professores em relação ao uso da plataforma virtual, bem como

outros recursos tecnológicos, como jogos interativos, vídeos e afins.

 Participar das ações desenvolvidas pela UNIEB, e transmitir as informações

pertinentes aos professores.

 Orientar professores sobre a produção das RAV's, bem como realizar a leitura

das mesmas, sugerindo alterações caso necessário e assinando-as.



ESTRATÉGIAS:
 Planejamento de acordo com o Currículo, com o Cronograma da UE e com o

PPP.

 Setoriais de planejamento quinzenais.

 Coletivas para discussões sobre os projetos pedagógicos a serem trabalhados e

troca de experiências vivenciadas.

 Planejamento para a realização dos testes da psicogênese.

 Planejamento para a realização de diagnósticos.

 Avaliar e nortear ações futuras sobre o trabalho pedagógico.

PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES:
 Serviço de apoio a aprendizagem e Orientação Educacional.

PÚBLICO:
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 Professores, estudantes e comunidade escolar.

CRONOGRAMA:
 1º e 2º semestres do ano letivo.

 Setoriais: quinzenais.

 Teste da psicogênese: bimestral.

 RAVs: bimestral.

 Avaliações diagnósticas: bimestral.

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES:
 Auto avaliação bimestral.

 Encontros coletivos para trocas de experiências, discussões e avaliações das

ações desenvolvidas.
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Replanejamento curricular para 2021.

Organizado pela Equipe de Coordenação e Planejamento
pedagógico e professoras regentes do 1 º ciclo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (EDUCAÇÃO INFANTIL) QUE PRECISAM SER
REVISITADOS PELOS ESTUDANTES QUE INGRESSAREM NO 1º ANO NO ANO LETIVO 2021

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de
participação e cooperação.

 Desenvolver o senso de resiliência por meio de jogos, brincadeiras e psicomotricidade.
(Saber perder, saber ganhar, aceitar a opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto
de vista).

 Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento, a fim
de perceber as transformações.

 Vivenciar rotinas: organização dos tempos, espaços e materiais, de modo a constituir,
gradualmente, sua autorregulação e autonomia.

 Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo, progressivamente, a
capacidade de autorregulação.

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, na
escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras.

 Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência.
 Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos e demais atividades,

assim como na interação com os outros.
 Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência de suas potencialidades e

limites do corpo (força, velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade).
 Reconhecer e nomear as sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) por meio de

movimentos corporais associados a diferentes sons.
 Identificar e compartilhar situações que exercitem os músculos da face por meio de

brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas diversas; assoprar apitos, línguas de sogra,
penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; imitar os sons produzidos pelos animais;
fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.).

 Reconhecer e utilizar a linguagem não verbal, por meio da imitação e mímica, de forma a
inventar e reinventar os movimentos dos elementos do mundo que a cerca.

 Dominar o equilíbrio corporal em diferentes situações de movimentos (andando em linha
reta, parado, pulando, saltando).

 Realizar circuitos de locomoção: arrastar, rolar, saltar, pular com um pé ou com os dois,
fazer estrelinha, andar.

 Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação motora global por meio de
brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de espaços estruturados
com diferentes materiais – cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos...).

 Ampliar as diferentes estratégias motoras para separar objetos altos de baixos, curtos de
compridos, finos e grossos, largos e estreitos, cheios de vazios etc.

 Realizar atividades com materiais diversos e de variados tamanhos para desenvolver a
coordenação motora fina que envolva ações de alinhavar, traçar, contornar vários tipos de
papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, recortar, colar, pintar, modelar com massa ou
argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos diversos etc.

 Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar
etc., visando à orientação espacial e à lateralidade, por meio de brincadeiras, jogos,
ginásticas, danças etc.

 Participar de brincadeiras por meio de ações corporais, em que se utilizem os conceitos
de: antes/depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido, forte/fraco.
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 Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o significado de
sua produção.

 Reconhecer as cores primárias e secundárias.
 Identificar sons e suas diversas fontes sonoras, por meio de jogos de escuta atenta/cabra-

cega, caixa surpresa, o que é o que é, dentre outros.
 Criar pequenas paródias individuais e coletivas.
 Perceber a pulsação rítmica – tempo forte da música e da palavra, utilizando sons

corporais e objetos do cotidiano para a marcação do tempo forte ao escutar e cantar
cantigas e músicas diversas, ao participar de jogos musicais corporais e de brincadeiras
cantadas.

 Cantar intercalando som e silêncio, utilizando instrumentos e objetos sonoros para
acompanhamento.

 Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis; gizão de cera; canetas grandes;
papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e em bastão;
tintas variadas, de pintura a dedo, com pincéis grandes, grossos e finos entre outros),
expressando sua arte por meio de desenho, pintura, colagem, escultura, modelagens.

 Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos.
 Desenhar com interferência gráfica de imagens – personagens de tirinhas, fotografias,

imagens de revistas e formas geométricas –, usando papéis de formatos e tamanhos
diferentes, vazados ou não, que servirão de suporte para o desenho.

 Descrever e interpretar imagens dispostas em variados suportes (fotografias, pinturas,
objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de artistas).

 Criar e improvisar situações cênicas em jogos de faz de conta. • Recontar histórias
ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, definindo os contextos e os
personagens, a estrutura da história.

 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como
escriba.

 Expressar-se por meio das palavras de forma clara e organizada.
 Demonstrar a capacidade de lembrar e executar ações em passos sequenciais, seguindo

instruções verbais.
 Narrar fatos em sequência temporal e causal.
 Descrever as características de objetos, personagens, cenas de histórias e situações

cotidianas.
 Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o nome dos colegas.
 Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc.
 Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e outros sinais gráficos.
 Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como elemento

de identificação pessoal.
 Identificar e registrar as letras que compõem o próprio nome em diferentes situações.
 Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de uso

cotidiano.
 Desenvolver maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, visando

ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do aprendizado futuro da
escrita.

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.
 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, do lado).
 Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.
 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antecessor e

sucessor.
 Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, agrupando-os numa

categoria (classificação).
 Identificar formas geométricas em apreciação de obras de arte, desenhos, pinturas,

colagens etc.
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 Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de mais/menos, começo/meio/fim,
antes/agora/depois, cedo/tarde, ontem/hoje/amanhã, direita/esquerda,
primeiro/entre/último, para frente/para trás/para o lado, para a direita/para a esquerda,
para cima/para baixo.

 Compreender que a quantidade não depende da arrumação, forma ou posição dos
objetos.

 Representar com desenhos estratégias utilizadas para a resolução de situações-problema
e desenvolver noções de operações matemáticas em situações concretas.

 Comparar quantidades, utilizando recursos pessoais, como desenho e correspondência
(biunívoca). • Comparar medidas (peso, altura etc.), elaborando gráficos básicos.

1º Ano – Linguagens: LÍNGUA PORTUGUESA

CONTEÚDOS
BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Nome próprio e de colegas: leitura e escuta.
2. Texto: verbal (escrita); não verbal (imagem) e multimodal
(escrita e imagem), concretizados em diversos gêneros, em
diferentes suportes.
3. Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e
avaliativa.
4. Leitura feita com auxílio do professor ou já com certa autonomia:
agendas, avisos, calendários, bilhetes, convites, receitas,
instruções de montagem, notícias, anúncios, dentre outros
gêneros, usados no cotidiano, de acordo com o contexto de uso,
sua forma e finalidade.
5. Escrita de listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem
alfabética, contexto semântico.
6. Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: leitura apoiada em
imagens e em textos (quantidade, forma, disposição gráfica,
prováveis interlocutores).
7. Produção oral e escrita de gêneros que apresentam a narrativa
em sua organização interna: contos infantis, lendas, fábulas.
8. Elementos que compõem a narrativa (presente em diversos
gêneros): personagens (quem?), lugar/espaço (onde?) e ações (o
quê?).
9. Símbolos: identificação e diferenciação (letras, números, figuras
etc.).
10. Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e
minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes e
vogais.
11. Letras iniciais de palavras significativas.
12. Percepção do som. Análise de palavras significativas quanto a
número de letras, sílabas orais, letras inicial e final. Exploração de
sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras.
Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas.
13. Identificação do som da sílaba na palavra.
14. Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens etc.)
15. Roda de conversa: regra para escuta atenta, fala e
manutenção do tema.
16. Escuta e manuseio de livros e obras infantis.
17. Cantiga de roda, parlenda, travalíngua, lengalenga,
adivinhação, piada,
18. Produção textual por meio de diversos gêneros,
preferencialmente em situações reais de uso.
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19. Leitura, declamação, brincadeiras e produção.
20. Reconto de histórias por meio da oralidade, escrita e desenho
21.Ilustração (desenhos). de poemas, músicas, contos de fadas,
como forma de interpretação do tema abordado.
22. Relatos orais de acontecimentos do cotidiano.
23. Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens.
24. Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens, etc.) em
recados.
25. Criação de histórias por meio de desenhos.
26. Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas: P,
B, T, D, F, V.
27. Oposição surda/sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d; f/v.
28. Palavras novas a partir de outras, trocando letras e sílabas
(PATO/MATO, GADO/DADO).
29. Utilização da estrutura silábica CV, VC, CCV, CVC, CVV, V,
CCVCC, CVCC e outras para ler e escrever palavras e pequenos
textos.
30. Leitura, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor ou já com certa autonomia: agendas, avisos,
calendários, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem,
notícias, anúncios, dentre outros gêneros usados no cotidiano, de
acordo com o contexto de uso, sua forma e finalidade.
31. Verbos – apenas para perceber e nomear ações realizadas no
dia a dia: correr, caminhar, levantar, pular, comer, escovar,
escrever, espreguiçar, outros.

1º Ano – Linguagens: EDUCAÇÃO FÍSICA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Circuitos psicomotores; jogos simbólicos; jogos com regras
simples
2. Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de
habilidades estabilizadoras (rotar, desviar, equilibrar e apoiar),
locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e pular), manipulativas
(chutar, arremessar, apanhar, interceptar e driblar).
3. Movimentos que exigem diferentes habilidades perceptivo
motoras (coordenação, lateralidade, equilíbrio e organização
espaço temporal).
4. Danças populares regionais; brincadeiras cantadas; jogos de
expressão corporal.
5. O conhecimento sobre o corpo por meio de atividades lúdicas,
desenhos, pinturas, espelho, argila e desenho animado.
6. Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico, pula
corda).
7. Brincadeiras de pique etc.).
8.Brinquedos e jogos com materiais alternativos (sucatas,
reutilizados e recicláveis).
9. Partes do corpo: cabeça, braços, pernas, tronco. Forma
corporal.
10. Brinquedos cantados e jogos folclóricos como: ciranda,
canções folclóricas, indígenas, africanas, asiáticas, ocidentais,
orientais, sobre bichos e marchinhas carnavalescas.
11. Jogos de Bingo sonoro intercalados com silêncio e som,
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brincadeira de estátua, dança das cadeiras, dentre outras. Objetos
(canos de PVC, barbante, jornal, copos, conduítes, elásticos,
cones de plástico, entre outros).
12. Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico, pula
corda).
13. Jogos de tabuleiro (dominó, damas, xadrez etc.).

1º Ano – Linguagens: ARTE
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Desenho, pintura, colagem, escultura, modelagem e construções a
partir de vivências relacionadas às questões ambientais, éticas e
sociais.
2. Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais (pincéis,
lápis, giz de cera, papéis, tintas e argila).
3. Ações corporais: caminhar, correr, saltar, girar, pausar.
4. Níveis do espaço (alto e baixo) e direções básicas (frente, trás,
lado).
5. Desenho, pintura, colagem, modelagem e construção a partir de
temas, contextos, objetos e imagens.
Elementos da linguagem visual: cores, linhas, ponto, formas e
textura.
7. Composição de imagens em suportes de tamanhos, formas e
texturas variados
8. Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura, escultura,
colagem, instalação e objetos).
9. Cores e formas presentes na fauna e na flora do Cerrado;
elementos encontrados na natureza (folhas, pedras, terra etc.).
10. Espaços de informação e de comunicação artística presente na
cultura: teatros, salas de apresentação e outros.
11. Conto e reconto de histórias: jogos dramáticos e teatrais;
improvisação teatral e representações corporais
12. Narrativas de textos infantis, de espetáculos teatrais, histórias em
quadrinhos, filmes, propagandas, desenhos animados e programas
infantis de TV.
13. Máscaras com referências indígenas, africanas japonesas,
gregas, indianas e outras.
14. Brincadeiras, jogos rítmicos, brinquedos cantados e canções do
repertório da criança e de seus pares.
15. Espaços culturais da comunidade local
16. Monumentos/pontos turísticos do Distrito Federal.
17. Ritmo o pulsação (percepção do tempo forte da música e da
palavra) o lento/moderado/rápido.
18. Intensidade,forte/médio/fraco,altura,agudo/médio/grave
19. Materiais da natureza (madeira, pedras, sementes, galhos, folhas,
outros), sons dos bichos.
20. Gêneros e estilos musicais (cantigas de roda, marchinhas,
canções indígenas, cirandas, parlendas, canções afrobrasileiras,
música popular brasileira - MPB e de massa, jingles, trilhas sonoras,
música instrumental).
21. Multimídia, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, Wii Music, softwares etc.
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1º Ano – Linguagens:MATEMÁTICA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Funções do número: o Indicador de quantidade o Indicador de
posição o Código o Medidas de grandezas.
2. Registro, leitura, contagem, ordenação, comparação e escrita
numérica de quantidades até 99.
3. Quantificação de eventos: número de estudantes presentes,
número de jogadas, ou coleções fazendo estimativas, contagem um
a um, pareamento ou outros grupos e comparação.
4. Sequência oral numérica. Conservação de quantidade. Relação
entre quantidade e quantidade; quantidade e símbolo; símbolo e
quantidade.
5. Agrupamentos (agrupamento de 10 – unidade para dezena)
6. Uso da reta numérica.
7. Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades menores que
a centena (2 em 2,3 em 3, 5 em 5,10 em 10).
8. Orientação e trajetória no espaço vivido, em trajetórias familiares
(casa, vizinhança, escola).
9. Correspondência biunívoca..
10. Zoneamento.
11. Valor posicional do algarismo. Composição e decomposição de
números naturais.
12. Comparação de medida de comprimento, massa e capacidade,
utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais
curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve,
cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso
cotidiano
13. Registros pictóricos orais ou escritos de experiências vivenciadas
a partir de situações-problema envolvendo adição (ideias de juntar e
acrescentar), subtração (ideias de retirar, comparar e completar), e
divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e determinação
de quantas vezes uma quantidade cabe em outra)
14. Sequências recursivas: observação de regras utilizadas em
seriações numéricas (mais 1, mais 2, menos 1 menos 2, por
exemplo).
15. Comparação e socialização de estratégias pessoais a partir do
uso de instrumentos de medidas não convencionais Exemplo: palmo,
passos, uso de fitas de comprimentos variados, distâncias, corpo,
colher, copo, ampulheta, outros.
16. Utilização de todas as partes do corpo como unidade de medida.
17. Comparação de medida de tempo.
18. Noções de tempo e intervalos de tempo e uso destes para
realizar atividades diversas
19. Unidades de medida de tempo, suas relações e a exploração e
utilização do calendário, da rotina e da agenda..
20. Sistema Monetário Brasileiro (reconhecimento de cédulas e
moedas). Utilização de todas as partes do corpo como unidade de
medida.
21. Multiplicação (ações de agrupar parcelas iguais e combinações).
22. Resolução de situações- problema com subtração
23. Problemas envolvendo diferentes (juntar, acrescentar, retirar,
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comparar e completar).
24. Utilização do corpo para operar e medir. Multiplicação (ações de
agrupar parcelas iguais e combinações).
25. Divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e
determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra).
26. Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e
respeito às singularidades).
27. Registro, relato e socialização de orientação e trajetória no
espaço.
28. Localização de objetos e de pessoas no espaço, segundo um
dado ponto referencial, utilizando termos que se referem à posição
(direita, esquerda, em cima, embaixo) e ao sentido (para baixo/ para
cima, por baixo/ por cima, para dentro/para fora, para trás/pela frente,
através de, para a direita/para a esquerda, horizontal/e vertical),
comparando.
29. Reconhecimento de formas geométricas espaciais em contextos
variados e relações com objetos familiares do mundo físico.
30. Figuras geométricas planas: reconhecimento do formato das
faces de figuras geométricas espaciais.
31. Leitura, interpretação e análise e uso de tabelas simples e
gráficos de colunas (pictóricos).
32. Decodificação de sinalizações, placas e códigos mais
significativos do contexto sociocultural..
33. Coleta e organização de informações. Registros pessoais para
comunicação de informações coletadas.
34. Construção de tabelas.
35. Registro de forma variada da coleta de informações em situações
de pesquisa, jogos e brincadeiras.
36. Noção de acaso.

1º Ano – CIÊNCIAS DA NATUREZA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Partes do corpo humano e noções básicas das suas funções.
2. Fontes/focos de microorganismos nocivos à saúde.
3. Relação dos ambientes sujos com doenças (infecções, doenças
de pele, doenças respiratórias etc.).
4. Higiene e cuidados com o corpo. (pode focar na água)
5. Cuidados na utilização de álcool em gel e manuseio de produtos
de limpeza para evitar acidentes.
6. Conscientização acerca da relação entre saúde e autocuidado.
7. Semelhanças e diferenças individuais, físicas, socioeconômicas,
étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de idade e culturais
entre os indivíduos.
8. A diversidade entre os indivíduos e a importância do acolhimento e
do respeito às diferenças físicas, socioeconômicas, étnico-raciais, de
gênero, de orientação sexual, de idade e culturais.
9. Escalas de tempo: o dia (manhã, tarde e noite); a semana; o mês;
o ano.
10. A sucessão de dias e noites e o ritmo de atividades dos seres
vivos.
11. Formas de registro do tempo: o relógio (digital, analógico,
ampulheta, solar, outros); o calendário.



78

12. O novo Coronavírus.
13. A importância da vacina e da higienização para a prevenção de
doenças.
14. Prevenção de acidentes domésticos

1º Ano – Ciências Humanas: HISTÓRIA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Eu: Direito ao Nome, Prenome, Sobrenome, Agnome e
Pseudônimo /apelido.
2. Percurso trilhado para identificar as características do meio
ambiente próximo à escola e do seu lugar de vivência, reconhecendo
diferenças e semelhanças e como contribuir para preservar essas
paisagens.
3. Entender, propor e respeitar regras de convívio nos lugares de
vivência e na região circunvizinha.
4. Localizar nos trajetos de deslocamentos diários, informações como
endereço, nomes de ruas, pontos de referência.
5. Conhecer registros cartográficos (mapas, guias de ruas,
endereços, pontos de referência) observando seus usos sociais.
6. Localizar nos trajetos de deslocamentos diários, informações como
endereço, nomes de ruas, pontos de referência.
7. Reconhecer diversas fontes escritas, midiáticas, iconográficas e
orais que representem a diversidade geográfica de sua localidade.
8. Descrever fenômenos naturais que ocorrem nos seus lugares de
vivências e sua periodicidade/ sazonalidade, compreendendo o
impacto no seu modo de vida.
9. Conhecer as territorialidades, relações de interação social e
espacial.
10. Compreensão dos espaços de convivência que contribuem na
formação identitária do indivíduo, como casa, escola, comunidade e
hospitais
11. Meios de comunicação

1º Ano – Ciências Humanas:GEOGRAFIA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º

1. Regras em diferentes espaços (sala de aula, escola, espaços e
lugares públicos etc.). convívio em sociedade, acolhendo e
respeitando as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós,
bem como as semelhanças e diferenças físicas, culturais e religiosas
de cada um.
2. Valorizar a diversidade de formas de vida.
3. Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes
individuais.
4. Valorizar a diversidade de formas de vida.
5. Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam
sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes
espaços. do local de vivência.
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1º Ano – ENSINO RELIGIOSO

CONTEÚDOS
BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Regras em diferentes espaços (sala de aula, escola, espaços e
lugares públicos etc.). convívio em sociedade, acolhendo e
respeitando as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós,
bem como as semelhanças e diferenças físicas, culturais e religiosas
de cada um.
2. Valorizar a diversidade de formas de vida.
3. Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes
individuais.
4. Valorizar a diversidade de formas de vida.
5. Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam
sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes
espaços. do local de vivência.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM/CONTEÚDOS QUE PRECISAM SER REVISITADOS
PELOS ESTUDANTES QUE INGRESSAREM NO 2º ANO NO ANO LETIVO 2021

Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e
Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim, a
Professora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento da
aprendizagem da criança.
Nome próprio e de colegas: leitura e escuta.

2º Ano – Linguagens: LÍNGUA PORTUGUESA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Alfabeto: topologia das letras, tipos de letras (maiúsculo e
minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes e vogais.
Relação de palavras com imagens Exploração de sons iniciais
(aliteração) ou finais (rimas) das palavras.
2. Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas. Identificação
do som da sílaba na palavra. Relação entre grafema (letra) e fonema
(som)– na leitura e na escrita de palavras e textos.
3. Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas: P, B,
T, D, F, V.
4. Oposição surda/sonora (diferenças sonoras). entre: p/b; t/d; f/v.
5. Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC
e outras.
6. Correspondências regulares contextuais entre letras ou grupo de
letras e seus sons: C/QU (cadela/quilo). G/GU (garoto/ guerra). J
(comas vogais a, o, u). E ou I (perde, perdi). O ou U. (bambu,
bambo). Z em início de palavra (zebra, zangado).
7. Uso do R/RR: r (rua, barata, honra, porta), rr (carro).
8. Uso do S/SS em palavras com som de S: s (sapo), ss (pássaro)
9. Modos de nasalização - M e N no final da sílaba (bombom, ponte);
NH (galinha); usando o til (maçã, anão)
10. Segmentação de palavras no texto considerando a
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hipossegmentação e a hipersegmentação. Vocabulário – ampliação
a partir da compreensão de significados contextualizados.
11. Modos de falar: regionalismo, sotaque e adequação linguística à
situação comunicativa.
12. Relatos orais de acontecimentos do cotidiano.
13. Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens etc.) Entrevistas,
relatos de curiosidades e reportagens.
14. Recados orais, opinião e comentário, declamação, cordel.
Recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade da voz e expressão
facial) de acordo com o objetivo do ato de interlocução.
15. Roda de conversa: regra para escuta atenta, fala e manutenção
do tema. Relatos espontâneos de acontecimentos, histórias vividas,
biografias e autobiografias. Escuta, leitura, reconto oral: cantiga de
roda, música com movimento, parlenda, trava língua, lengalenga,
adivinhas, piada, quadrinhas, poemas, contos de fadas e lendas,
contação de histórias.
16. Leitura e escuta de listas diversas de acordo com alguns
critérios: ordem alfabética, contexto semântico.
17. Histórias em quadrinhos: exploração de inferências e previsões a
partir da sequência de imagens.
18. Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: leitura apoiada em
imagens e em textos (quantidade, forma, disposição gráfica,
prováveis interlocutores).
19. Leitura, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor ou já com certa autonomia: agendas, avisos, calendários,
bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem, notícias,
anúncios, dentre outros gêneros usados no cotidiano, de acordo
com o contexto de uso, sua forma e finalidade.
20. Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e
avaliativa.
21. Reconto de histórias por meio da oralidade, escrita e desenho.
22.Poema (versos e estrofes) e textos em prosa – diferenças entre
as estruturas.
23. Ilustração (desenhos) de poemas, músicas, contos de fadas,
como forma de interpretação do tema abordado.
24. Criação de histórias por meio de desenhos.
25. Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, pequenos relatos
de experimentos, entrevistas, verbetes. Obras infantis de autoria
(Monteiro Lobato, Irmãos Grimm, Perrault, Esopo, La Fontaine,
Câmara Cascudo e outros): leitura e manejo de suporte, escolhas,
discussão e comentários sobre a autoria.
26. Contos infantis e fábulas: leitura, análise da estrutura,
enfatizando elementos da narrativa, uso do léxico literário,
comparações entre textos.
27. Poesias de autores contemporâneos: biografia e obra.
28. Literatura e cinema: diferença entre o filme e o livro, realçando a
autoria.
29. Noção de espaço, movimento e direção em produções escritas.
30. Produção textual por meio de diversos gêneros,
preferencialmente em situações reais de uso.
31. Diferenças entre estrutura de poemas (versos e estrofes) de
textos em prosa.
32. Gêneros que apresentam instrução/injunção em sua organização
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interna: receitas, regras de jogos, manuais, leitura, compreensão e
produção.
33. Cartas, bilhetes, convites, e-mail, mensagens instantâneas e
outros – estudo de gênero e produção de acordo com o contexto de
uso.
34. Cartazes educativos – produção de acordo com o assunto
trabalhado.
35. Produção oral e escrita de gêneros que apresentam a narrativa
em sua organização interna: conto popular, conto folclórico, conto de
fadas, lendas, fábulas, entre outros.
36. Características físicas do personagem principal e do lugar,
sequência de ações (começo, meio e fim) de narrativas presentes
em diversos gêneros textuais.
37. Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, pequenos relatos
de experimentos, entrevistas, verbetes. Pontuação – observação no
texto para compreensão do sentido produzido: exclamação (!), ponto
de interrogação (?) e ponto final.
38. Adjetivação (sem nomenclatura) por meio de jogos e
brincadeiras, contextos de leitura e escrita.
39. Nome e Prenome, não verbal (imagem) e multimodal (escrita e
imagem), concretizados em diversos gêneros, em diferentes
suportes.

2º Ano – Linguagens: EDUCAÇÃO FÍSICA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de
habilidades estabilizadoras (rotar, desviar, equilibrar e apoiar),
locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e pular) manipulativas
(chutar, arremessar, apanhar manipulativas, chutar, arremessar,
apanhar).
2. Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico, pula-corda,
brincadeiras de pique etc).
3. Circuitos psicomotores; jogos simbólicos; jogos com regras
simples; jogos e brincadeiras trazidas e criadas pelos estudantes.
4. Brinquedos e jogos com materiais alternativos (sucatas,
reutilizados e recicláveis).
5. Jogos de tabuleiro (dominó, damas, xadrez etc).
6. Danças populares regionais; brincadeiras cantadas; jogos de
expressão corporal.
7. O conhecimento sobre o corpo por meio de atividades lúdicas,
desenhos, pinturas, espelho, argila e desenho animado.

2º Ano – Linguagens: ARTES
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Autorretrato e releitura de obras de arte.
2. Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo
(matrizes brasileiras).
3. Composição de imagens em suporte de tamanhos, formas e
texturas variadas. Técnicas artísticas variadas com instrumentos e
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materiais diversificados.
4. Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes
tipos de histórias e temas.
5. Ponto, linha, forma, cor, contrastes de claro e escuro, espaço,
textura, equilíbrio, movimento etc.
6. Experimentação com desenhos, pinturas, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo e fotografia.
7. Diferenciação entre museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.
8. Produção plástica a partir da leitura de imagens de artistas
brasileiros. Espaços naturais, como áreas verdes, parques
ecológicos, parques urbanos e de múltiplas funções, Jardim
Botânico e outros, exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros.
9. Monumentos/pontos turísticos de Brasília. Composição de
imagens utilizando fotografia por meio de softwares
10. Apreciação de exposições a fim de despertar a apreciação
estética. Espaços de informação e de comunicação artística
presente na cultura: teatros, salas de apresentação e outros.
11. Cenas dramáticas: jogos dramáticos e teatrais; improvisação
teatral e representações corporais.
12. Narrativas teatrais: textos infantis, peças infantis, musicais, entre
outros.
13. Brincadeiras, jogos rítmicos e canções (cantigas de roda,
brinquedos cantados, cirandas, entre outros).
14. Espaços culturais, espaços de convivência (hall de entrada),
espaços de contemplação (espaço da cena: palco, arena etc.),
espaços de ensaio e preparação dos espetáculos (camarins).
15. Partes do corpo, cabeça, mãos, braços, antebraços, coxa,
perna, pés, coluna cintura, quadril. Formas grande, pequena, curva,
reta.
16. Níveis do espaço (alto, médio e baixo) e direções básicas
(frente, trás, lado e diagonal).
17. Retas, curvas, círculos, zigue-zague e formas geométricas.
18. Movimentos com tempo rápido, lento, pausado.
19. Improvisações livres e/ou dirigidas.
20. Improvisação a partir das características da fauna e flora.
21. Improviso, dança.
22. Registros pessoais da experiência vivenciada em dança.
23. Obras literárias, musicais e fotográficas presentes na cultura
infantil.
24. Gêneros/estilos musicais (marchinhas, parlendas, travalíngua,
jingle, cívica, regionais, dentre outros).
25. Audição de repertórios: os familiares, os pessoais, os
comunitários, o portifólio musical, da turma, sons do corpo, materiais
da natureza, objetos e instrumentos musicais.
26. Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, capella (sem
acompanhamento) e com acompanhamento.
27. Consequências do grito e da fala forçada para a saúde vocal.
28. Cuidados com a saúde bucal e respiratória.
29. Espaços culturais de dança da Região Administrativa
circunvizinha à escola.
30. Pausas rítmicas e melódicas; som e silêncio.
31. Jogo sonoro “o que é o que é”; “Que som é esse?”, dentre
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outros.
32. Criação e experimentação sonoro-musical em percussão
corporal, canto e execução musical com instrumentos.
33. Pulsação da música. 35. Classificação de sons (timbre): o
tambores o chocalhos o percussivos (clavas, baquetas, xilofone,
reco-reco).
34. Representações gráficas de sons. Exemplo: figuras geométricas
representativas para determinadas sonoridades. Uma palma
correspondendo a um quadrado; uma pisada correspondendo a um
retângulo e outros meios de representação como letras, desenho de
objetos e materiais.

2º Ano – Linguagens:MATEMÁTICA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Funções do número: indicador de quantidade, indicador de
posição, código.
2. Medidas de grandezas.
3. Quantificação de coleções ou eventos e registro do resultado da
contagem desses objetos.
4. Correspondência biunívoca.
5. Sequência oral numérica.
6. Zoneamento e conservação de quantidades.
7. Comparação entre números: noção de maior, menor e estar entre
8. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até três
ordens pela compreensão de características do sistema de
numeração decimal (valor posicional e papel do zero.
9. Relação entre: quantidade e quantidade; quantidade e símbolo;
símbolo e quantidade.
10. Agrupamentos (agrupamento de agrupamento/ unidade para
dezena).
11. Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades até 999.
12. Agrupamentos (agrupamentos de 10 – unidade para dezena).
13. Nomenclaturas: unidade, dezena, centena.
14. Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 999.
15. Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 999.
16. Composição e decomposição de números naturais (até 999).
17. Fatos fundamentais da adição e subtração em situações que
desenvolvam o cálculo mental.
18. Construção de fatos fundamentais da adição.
19. Resolução de situações-problema envolvendo os diferentes
significados da adição com estratégias pessoais e numéricas,
utilizando registros pictóricos e numéricos (juntar e acrescentar).
20. Construção de fatos fundamentais da subtração.
21. Resolução de situações- problema envolvendo os diferentes
significados da subtração (retirar, comparar e completar) com
estratégias pessoais e numéricas por meio de registros pictóricos e
numéricos.
22. Resolução e elaboração de situações- problema envolvendo as
diferentes ideias da adição e da subtração. 23. Construção de
sequências repetitivas e de sequências recursivas.
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24. Identificação de regularidade de sequências e determinação de
elementos ausentes na sequência.
25. Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e
respeito às singularidades).
26. Orientação e trajetória no espaço vivido, em trajetórias familiares
(casa, vizinhança, escola).
27. Localização de objetos e de pessoas no espaço, segundo um
dado ponto referencial, utilizando termos que se referem à posição
(direita, esquerda, em cima, embaixo) e ao sentido (para baixo/ para
cima, por baixo/ por cima, para dentro/para fora, para trás/pela
frente, através de, para a direita/para a esquerda, horizontal/e
vertical), comparandos.
28. Esboço de roteiros e de plantas simples.: unidades
29. Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera): reconhecimento e características.
30. Semelhanças e diferenças entre as formas geométricas
espaciais e planas. 31. Utilização de medidas não padronizadas.
32. Utilização do corpo como unidade de medida
33. Reconhecimento de instrumentos de medidas e seus
significados nos contextos sociais;.
34. Comparação de grandezas de mesma natureza, por meio de
estratégias pessoais.
35. Utilização de instrumentos de medidas arbitrárias e medidas
padronizadas.
36. Medida de comprimento não padronizadas e padronizadas
(metro, centímetro e milímetro).
37. Medida de capacidade e de massa: unidades de medida não
convencionais e convencionais (litro, mililitro, grama e quilograma).
38. Comparação de grandezas de mesma natureza, por meio de
estratégias pessoais e pelo uso de instrumentos de medidas não
convencionais e convencionais.
39. Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e
respeito às singularidades).
40. Orientação e trajetória no espaço vivido, em trajetórias familiares
(casa, vizinhança, escola).
41. Tempo escolar: bimestre, semestre, rotina escolar.
42. Intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em
relógios digitais e ordenação de datas.
43. Sistema Monetário Brasileiro: reconhecimento de cédulas e
moedas e equivalência de valores.
44. Reconhecimento e utilização de cédulas e moedas em situações
problemas.
45. Composição de 1 real como uma centena de Centavos (R$ 1,00
= 100 X R$ 0,01; 1real = 100 centavos).
46. Leitura, interpretação e análise de tabelas simples.
47. Coleta, organização e construção de representações próprias
para a comunicação de dados coletados (com ou sem uso de
materiais manipuláveis ou de desenhos).
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2º Ano – CIÊNCIAS DA NATUREZA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Seres vivos, suas características e os ambientes em que habitam.
2. Desequilíbrios nas populações de animais e plantas causados por
interferências humanas.
3. Sol como fonte primária de energia para vida na Terra.
4. Importância da água e da luz para o desenvolvimento das
plantas.
5. Importância da água e da luz para o desenvolvimento das
plantas.
6. Partes das plantas e suas funções: a raiz ( nutrição, sustentação,
respiração); o caule (sustentação);folhas (transpiração, respiração,
fotossíntese); flores (reprodução);frutos (reprodução, dispersão de
sementes)..
7. Seres vivos, suas características e os ambientes em que habitam.
8. Seres vivos, suas características e os ambientes em que habitam.
9. Movimento aparente do Sol no céu.
10. Nascente, elevação máxima e poente
11. Importância da água e da luz para o desenvolvimento das
plantas.
12. O Sol como fonte de luz e calor.
13. O novo coronavírus.
14. A importância da vacina e da higienização para a prevenção de
doenças.
15. Prevenção de acidentes domésticos

2º Ano – Ciências Humanas - HISTÓRIA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e
interações entre pessoas.
2. História da família: sobrenome, origem, fatos familiares,
profissões existentes na família.
3. Reconhecimento do contexto da desigualdade étnico- racial,
sociocultural e de gênero na sociedade, destacando as
comunidades locais, rurais, quilombolas, indígenas e outras na
região em que vive.
4. Linha do tempo, fases da vida (infância, juventude, velhice), datas
significativas para a família (aniversários, comemorações.
5. Tempo escolar: bimestre, semestre, rotina escolar.
6. Evolução do tempo: o dia, a semana, o mês,o ano.
7. O tempo como medida.
8. Noções de tempo.
9. Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória
materiais e imateriais).
10. As fontes: relatos orais, objetos, imagens (pinturas, fotografias,
vídeos), músicas, escrita, tecnologias digitais de informação e
comunicação e inscrições nas paredes, ruas e espaços sociais
11. A sobrevivência e a relação com a natureza.
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12. Importância dos trabalhos prestados pela comunidade
(voluntariado e mutirão).
13. Importância dos trabalhos prestados pela comunidade
(voluntariado e mutirão).

2º Ano – Ciências Humanas -GEOGRAFIA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Regras em diferentes espaços (sala de aula, escola, espaços e
lugares públicos etc).
2. Paisagens da sua escola, do lugar de vivência da região
administrativa à qual a escola pertence e das regiões circunvizinhas
3. Modificações por meio dos fenômenos naturais.
4. Diferenças e semelhanças entre as paisagens urbanas e rurais,
modo de viver das pessoas.
5.Reutilização de materiais, redução do consumo, reciclagem
reaproveitamento. (CONSUMO CONSCIENTE DA ÁGUA)
6. Conservação do ambiente e dos recursos naturais (economia de
água e luz,etc).
7. Representações espaciais da sala de aula e da escola em
literatura, croquis, maquetes, fotografias, desenhos, brincadeiras,
músicas etc.
8. Espaço família: percepção do espaço da casa, interno e externo;
organização, divisão de funções do espaço; espaço e relação da
família –subsistência, trabalho, escola, lazer.
9. Representações dos diferentes espaços (desenhos, mapas
mentais, maquetes).
10. ‘Registros cartográficos (mapas, guias de ruas, endereços,
fotografias, desenhos, maquetes, imagens aéreas, globo terrestre),
Registros
11. 23 ª semana históricos.
12. Atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais),
comércio e serviços na região administrativa à qual a escola
pertence.
13. Características presentes no espaço e na natureza, bem como
seus impactos.
14. Utilização de medidas não padronizadas.
15. Atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da
comunidade e da escola: formal, informal, autônomo, voluntário.

2º Ano – ENSINO RELIGIOSO
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Grupos sociais: família, escola e valores como solidariedade,
cooperação e fraternidade.
2. Relação entre criança/infância e ações voluntárias e altruístas.
3. Respeito às diferenças culturais e religiosas nos diversos
ambientes.
4. Simbolismo Religioso: símbolos religiosos e o transcendente.
5. Danças e alimentos presentes nas diferentes manifestações
religiosas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (EDUCAÇÃO INFANTIL) QUE PRECISAM SER
REVISITADOS PELOS ESTUDANTES QUE INGRESSAREM NO 3º ANO NO ANO

LETIVO 2021
Tendo em vista que o BIA é organizado em Ciclo, os Objetivos de Aprendizagem e
Conteúdos se repetem, mudando o aprofundamento com o passar dos anos. Assim,
a Professora e o Professor realizam resgates sem prejuízo para o desenvolvimento
da aprendizagem da criança.

3º Ano – Linguagens: LÍNGUA PORTUGUESA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Modos de falar: regionalismo, sotaque, adequação linguística à
situação comunicativa.
2. Relatos orais de acontecimentos do cotidiano.
3. Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens
4. Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens etc.).
5. Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal
(escrita e imagem), concretizados em diversos gêneros, em
diferentes suportes.
6. Leitura e escuta de listas diversas de acordo com alguns
critérios: ordem alfabética, contexto semântico.
7. Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: leitura apoiada em
imagens e em textos (quantidade, forma, disposição gráfica,
prováveis interlocutores).
8. Histórias em quadrinhos: exploração de inferências e previsões
a partir da sequência de imagens.
9. Leitura com autonomia: agendas, avisos, calendários, bilhetes,
convites, receitas, instruções de montagem, notícias, anúncios,
dentre outros gêneros usados no cotidiano, de acordo com o
contexto de uso, sua forma e finalidade.
10. Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e
avaliativa.
11. Ilustração (desenhos ou colagem) de poemas, músicas, contos
de fadas, como forma de interpretação do tema abordado.
12. Anúncios publicitários e propagandas – levantamento de
hipótese sobre produtos, informações explícitas e implícitas,
finalidade e construção de senso crítico sobre o conteúdo
apresentado.
13. Fábulas: leitura, apreciação e análise.
14. Escuta e manuseio de livros e obras infantis.
15. Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, relatos de
experimentos, entrevistas, verbetes de dicionários infantis.
16. Obras infantis de autores contemporâneos: escuta, leitura e
manejo de suporte (Exemplo: Ana Maria Machado, Ruth Rocha e
Ziraldo).
17. Comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais
quanto a aspectos composicionais.
18. Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros
e seu contexto de produção (autor, interlocutor, situação de
interação, finalidade, suporte e circulação).
19. Produção textual por meio de diversos gêneros,
preferencialmente em situações reais de uso.
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20. Poesias/Poemas: leitura, compreensão, escrita e declamação.
21. Reescrita de poemas em prosa e vice-versa.
22. Reconto e reescrita de histórias a partir de outro ponto de vista
(Exemplo: Chapeuzinho Vermelho na versão do Lobo).
23. Produção oral e escrita de gêneros que apresentam a
narrativa.
24. Parágrafo – para organizar ideias no texto.
25. Pontuação – uso no texto para produzir sentido: exclamação
(!), ponto de interrogação (?), ponto final (.) e underline (_).
26. Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero
e número.
27. Concordância verbal para aperfeiçoamento de textos: sujeito e
verbo.
28. Adjetivação (atribuição de qualidade / características) por meio
de jogos, brincadeiras, contextos de leitura e escrita.
29. Pronome pessoal (elemento de coesão) para evitar repetições
de nomes em produções textuais.
30. Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e
minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes e
vogais.
31. Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC,
CVCC e outras.
32. Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas em:
P, B, T, D, F, V.
33. Correspondência regulares contextuais entre letras ou grupo
de letras e seus sons: C/QU (cadela/quilo). G/GU (garoto/ guerra).
J (com as vogais a, o, u) E ou I (perde, perdi). O ou U (bambu,
bambo). Z em início de palavra (zebra, zangado).
34. Uso do R/RR: r (rua, barata, honra, porta), rr (carro).
35. Uso do S/SS em palavras com som de S: s (sapo), ss
(pássaro).
36. Modos de nasalação - M e N no final da sílaba (bombom,
ponte); NH (galinha); usando o til (maçã , anão)
37. Contiguidade (cama, dama).
38. Alguns casos de irregularidade (que dependem da consulta e
memorização).
39. Uso do X ou CH (xícara, chuva).
40. Uso do S ou Z (casa, azedo).
41. Uso do S ou C (selva, cidade).
42. Uso do G ou J (girafa, jiló).
43. Uso do H inicial (hora, ora)
44. Uso do L ou LH (Julio, Julho),
45. Uso do U ou L (anel, céu).
46. Observação e escrita de fonemas em final de verbos. Exemplo:
r - vender, comprar, sentir; u (indicando pretérito) – vendeu,
comprou, sentiu.
47. Vocabulário (ampliação, significação, sinônimos).
48. Uso do dicionário: função, organização e utilização.
49. Entrevistas, relatos de curiosidades, relatos de experimentos,
registros e observação e reportagens.
50. Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das
palavras.
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3º Ano – Linguagens: EDUCAÇÃO FÍSICA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de
habilidades estabilizadoras (rotar, desviar, equilibrar e apoiar),
locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e pular), manipulativas
(chutar, arremessar, apanhar, interceptar e driblar).
2. Movimentos que exigem diferentes habilidades perceptivo -
motoras (coordenação, lateralidade, equilíbrio e organização
espaçotemporal).
3. Brinquedos e jogos com materiais alternativos (sucatas,
reutilizados e recicláveis).
4. Danças populares do Brasil; brincadeiras cantadas; jogos de
expressão corporal.
5. O conhecimento sobre o corpo por meio de atividades lúdicas,
desenhos, pinturas, espelho, argila e desenho animado.
6. Circuitos psicomotores; jogos com regras; jogos e brincadeiras
trazidas e criadas pelos estudantes.

3º Ano – Linguagens: ARTES
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Espaços culturais diversos.
2. Produção plástica a partir da leitura de imagens de artistas
locais e regionais.
3. Suportes de tamanhos, formas e texturas variadas para
elaboração de trabalhos.
4. Desenhos, pinturas, esculturas etc.
5. Cores na natureza e as produzidas pelo homem.
6. Espaços de informações e de comunicação artística/cultural:
museus, mostras, exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros.
7. Elementos básicos da linguagem visual: relação entre texturas,
formas, ritmos, movimentos e equilíbrio.
8. Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura, escultura,
colagem, instalação, objetos).
9. Monumentos/pontos turísticos do Distrito Federal.
10. Teatro Nacional, Centro Cultural Banco do Brasil, Complexo
Cultural Funarte Brasília, Teatro Dulcina, Espaço Cultural Renato
Russo, Teatro Mapati, Espaço Cena, Espaço Cultural Bagagem,
Espaço Semente, Teatro da Escola Parque 307/308 Sul, entre
outros.
11. Espetáculos cênicos: teatro de rua, teatro de sombras, teatro
de bonecos/ marionetes.
12. Expressão corporal e vocal.
13. Criação e interpretação de personagens de filmes, livros,
contos, desenhos animados, peças infantis, entre outros.
14. Elementos do teatro: palco, bastidores, camarim, cenário,
cortina, plateia, sonoplastia, figurino e maquiagem.
15. Elaboração de espetáculos em grupo.
16. Gêneros dramáticos: comédia, drama, musical, entre outros.
17. Espaços de informações e de comunicação artística/cultural:
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museus, mostras, exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros.
18. Cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e
escuro.
19. Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura, escultura,
colagem, instalação, objetos).
20. Indumentárias religiosas.

1º Ano – Linguagens:MATEMÁTICA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Funções do número: Indicador de quantidade, Indicador de
posição, Código
. 2. Medidas de grandezas. 3. Quantificação de coleções ou
eventos.
4. Sequência oral numérica.
5. Conservação de quantidade.
6. Leitura, registro, escrita numérica, comparação e ordenação de
quantidades até 9999.
7. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais
de quatro ordens.
8. Valor posicional dos números.
9. Composição e decomposição de números naturais até quatro
ordens.
10. Resolução de situações- problema envolvendo significados da
adição: juntar e acrescentar.
11. Resolução de situações- problema envolvendo significados da
subtração: retirar, comparar e completar.
12. Representação e relação de ordem de números naturais na
reta numérica.
13. Identificação e descrição de regularidades em sequências
numéricas recursivas.
14. Relação de igualdade
15. Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento, análise de
características e planificações.
16. Significados de metade, quarta parte e décima parte.
17. Utilização de instrumentos não convencionais e convencionais
na comparação de grandezas (tempo, massa, comprimento e
capacidade).
18. Medidas de capacidade e de massa (unidades não
convencionais e convencionais): registro, estimativas e
comparações.
19. Significado de medida e de unidade de medida.
20. Medidas de massa (quilograma, meio quilograma, grama,
tonelada, construção, observação e uso de balanças).
21. Medidas de comprimento (metro, meio metro e centímetro). 22.
Medidas de capacidades (litro, meio litro).
23. Leitura, registro, escrita numérica, comparação e ordenação de
quantidades até 9999.
24. Comparação entre números: ordenação crescente e
decrescente, antecessor e sucessor, maior que, igual a, menor
que.
25. Resolução de situações-problema envolvendo as ideias da
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multiplicação: soma de parcelas iguais, combinações,
proporcionalidade e configuração retangular.
26. Resolução de situações-problema envolvendo as ideias da
divisão: ideias de repartir a coleção em partes iguais e
determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra.
27. Formulação, interpretação e resolução de situações-problema
envolvendo ações de adição (ações de juntar, acrescentar),
subtração (ações de retirar, comparar e completar), multiplicação
(soma de parcelas iguais e configuração retangular associada à
tabela de dupla entrada, à superfície).
28. Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e
respeito às singularidades).
29. Reconhecimento de eventos que envolvem orientação e
trajetória de pessoas e de objetos
30. Construção e socialização de procedimentos e de registros de
referências (Exemplo: casa/escola; sala de aula/banheiro).
31. Representação da localização e trajetórias por meio de mapas,
desenhos e plantas.
32. Localização e movimentação: a representação de objetos e
pontos de referência.
33. Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de
dupla entrada e gráficos de barras ou de colunas.

3º Ano – CIÊNCIAS DA NATUREZA

CONTEÚDOS BIMESTRES
1º 2º 3º 4º

1. Tipos de alimentação dos seres vivos: herbívoros; carnívoros e
onívoros.
2. Desequilíbrios ambientais e seus impactos nas populações de
animais.
3. Reprodução e prole.
4. Hábitos de vida dos animais.
5. Animais diurnos.
6. Animais noturnos.
7. Ambiente em que vivem os animais do cotidiano.
8. Ciclo de vida dos seres vivos: nascimento; crescimento;
reprodução; envelhecimento; morte.
9. Características dos animais: Reino Animalia.
10. Interferências no ciclo de vida dos animais e plantas:
diminuição das populações e extinções.
11. As queimadas irregulares que ameaçam a biodiversidade e o
meio ambiente.
12. Desequilíbrios ambientais.
13. Classificação Taxonômica dos vertebrados.
14. Produção de som.
15. Variáveis que influenciam na produção do som: a composição
(da madeira, do vidro, do metal, do elástico, do aço e do plástico) a
forma/formato a vibratilidade a espessura.
16. Efeitos da luz nos materiais: refração, reflexão e absorção.;
17. Saúde auditiva e visual em termos de som e luz.
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18. Poluição sonora e visual.
19. Conservação e preservação do solo.
20. Solo e agricultura.
21. Características do planeta Terra: o formato esférico; presença
de água (corpos d’água, lagos, rios, oceanos); superfícies
(planícies, montanhas, florestas, desertos, ambientes alagados,
savanas etc.).
22. Terra: mapas; globo terrestre; GPS; fotografias.
23. Tipos de solo: o arenoso; o argiloso o humoso; o silte; o
calcáreo , usos do solo.
24. Observação dos eventos celestes.
25. O novo coronavírus.
26. A importância da vacina e da higienização para a prevenção de
doenças..
27. Prevenção de acidentes domésticos
28. A importância da água e seu uso sustentável.

3º Ano – Ciências Humanas: HISTÓRIA
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. O “Eu”, o “Outro” e “Nós”: os diferentes grupos sociais e étnicos
que compõem a cidade e a região: os desafios sociais, culturais e
ambientais do lugar onde vive.
2. Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do
município em que vive.
3. A produção dos marcos da memória: formação cultural da
população.
4. A cidade, suas zonas urbana e rural e seus espaços públicos,
privados e protegidos (áreas de conservação ambiental).
5. O trabalho nas zonas urbanas e rurais das cidades e as
tecnologias utilizadas.
6. Profissões, produtos e serviços ontem e hoje: características,
semelhanças e diferenças; razões das modificações .
7. A cidade e suas atividades: cultura e lazer nas zonas rurais e
urbanas.
8. A produção dos marcos da memória: a cidade e o campo,
aproximações e diferenças.

3º Ano – Ciências Humanas:GEOGRAFIA

CONTEÚDOS
BIMESTRES

1º 2º 3º 4º

1. Regras em diferentes espaços (sala de aula, escola, espaços e
lugares públicos, na cidade etc.).
2. Atividades produtivas: tipos de produção; locais de trabalho;
ferramentas e instrumentos; modificação da natureza, impactos e
riscos.
3. Organização do espaço e da produção, as etapas da produção e
do produto: aspectos da organização do espaço: divisão funcional;
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etapas da produção: divisão de tarefas; características do produto;
finalidade da produção.
4. Inter-relação e a interdependência da vida cotidiana com a
escola, cidade e trabalho.
5. Função dos meios de transporte (particular e coletivo).
6. Localização de Brasília em relação à sala de aula, à escola, à
região administrativa, ao Distrito, à Região, ao Brasil e ao mundo.
7. Legendas com símbolos de diversos tipos de representações.
8. Brasília, Distrito Federal, RIDE, capitais do Brasil
9. Movimento aparente dos astros como: Lua; Sol; planetas;
estrelas.
10. A produção de lixo doméstico ou da escola, problemas
causados pelo consumo excessivo, propostas para o consumo
consciente, hábitos de redução, reuso e reciclagem/ descarte de
materiais consumidos
11. Uso da água em atividades cotidianas (alimentação, higiene,
cultivo de plantas etc.).
12. Imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos
de representação cartográfica.
13. Meios de comunicação e tecnologias
14. Uso das tecnologias no dia a dia.

3º Ano – ENSINO RELIGIOSO
CONTEÚDOS BIMESTRES

1º 2º 3º 4º
1. Admiração e contemplação da natureza como ação
transformadora de si mesmo e do meio em que vive.
2. Ações voluntárias, como expressão da alteridade humana.
3. Visões da natureza, segundo a percepção humana da ação do
Sagrado.
4. Espaços e territórios religiosos.
5. Indumentárias religiosas. 6. Percepção da presença do Sagrado
nas diversas culturas
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Replanejamento curricular para 2021.

Organizado pela Equipe de Coordenação e Planejamento pedagogico e
professoras regentes do 2 º ciclo.

4º ano
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5º ANO
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Eixos Integradores e Transversais

A Escola Classe 7, trabalha os eixos integradores de forma periódica com

projetos avaliados por todos os segmentos visando o desenvolvimento e integração

dos estudantes no meio em que vivem. Utilizamos, aulas de campo para a

sustentabilidade e Diversidade. Festas temáticas com a participação efetiva de toda

a comunidade escolar palestras para a comunidade sobre valorização e educação

para os direitos humanos, lei Maria da Penha,entre outros.

Ações
Brainstorm Ações/ Projetos OE -2021

“A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio

da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político

Pedagógico-PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral

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

protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua

cidadania com responsabilidade.”

Art. 127- Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Projeto Presença: Nenhum a Menos
Responsáveis: professores, secretária escolar, SOE e equipe gestora.

Temporalidade: anual

Ações:

 Estruturação de rotina de monitoramento de frequência;

 Sensibilização das docentes sobre rotina de monitoramento;

 Sensibilizar a comunidade como um todo;

 Bilhete de alerta de infrequência;

 Folder de esclarecimento;

 Reunião com SOE;

 Notificação para o conselho.
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Semana de Educação para a Vida: Educando para a Sustentabilidade
Responsáveis: equipe gestora, coordenação pedagógica, OE, SEAA e professores.

Temporalidade: abril a maio

Ações:

 Reunião com equipe de coordenação, direção, SEAA e OE;

 Coletiva de sensibilização para a amplitude do tema da Educação Ambiental:

as 4 ecologias e a carta da terra para às crianças;

 Estruturação das atividades da semana de educação para a vida, itinerário

pedagógico;

 Culminância no dia Letivo temático com as famílias.

Projeto Desatando Nós para Criar Laços
Responsáveis: OE, SEAA e professores.

Temporalidade: abril a novembro

Ações:

 Oficina Nós para os estudantes do 1º ano,

 Oficina Bonzinho, mas nem tanto para os 2º e 3º anos,

 Oficina Melhor Reação para os 3º anos e 4º anos,

 Oficina A voz das emoções para os 4º anos,

 Oficina Eles que não se amavam para os 5º anos,

 Oficina com os professores sobre conflitos e CNV.

Projeto Identidade Brasileira: (Re)conhecer para Ser
Responsáveis: OE, SEAA e professores.

Temporalidade: ações pontuais outubro e novembro, enfrentamento ao preconceito

e discriminação de forma contínua.

Ações:

 Oficina com os professores com informações para o enfrentamento dos

preconceitos étnico raciais;

 Oficina com os estudantes;

 Bilhete para as famílias;

 Ação continua de enfrentamento aos preconceitos e discriminações;

 Intervenção com as famílias na II Amostra Cultural da EC 07
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Projeto Educação em e para os Direitos Humanos: promovendo o direito da
mulher
Responsáveis: OE, equipe gestora, equipe de coordenação, SEAA e professores.

Temporalidade: março a outubro (?)

Ações:

 Oficina com os professores com informações sobre conflito de gênero e as

raízes da violência contra a mulher;

 Intervenção com as famílias para promoção dos direitos da mulher e a da Lei

Maria da Penha vai às Escolas;

 Reunião com coordenação, direção, OE e SEAA para desenvolver itinerário

pedagógico de suporte a problematização da igualdade de gênero com os

estudantes.

 Culminância na Semana da Criança com estratégias de jogos que promovam

a igualdade de gênero;

Oficinas Temáticas e Escola de Pais:
Responsáveis: OE, equipe gestora, SEAA e professores.

Temporalidade: 2º semestre

Ações:

 Hábitos de Estudo

 Valores;

 Rotina;

 A vida escolar e a vida em família: criando pontes.

Ação Continua do OE:

 Ação de Implantação do OE;

 Ações Institucionais;

 Ações Junto aos Professores

 Ações Junto aos Estudantes;

 Ações Junto às Famílias;

 Ações em Rede.
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Alinhamento com o Currículo Integrado
EPISTEMOLÓGICOS

A proposta da escola é voltada para uma linha pedagógica pós-construtivista, na

qual o aluno constrói o seu próprio saber, onde o professor atua como mediador do

conhecimento. Assim, trabalhando em sala de aula o respeito e todos os valores

vivenciados no dia a dia, partimos de uma realidade já conhecida para aplicá-la a

fatos particulares e chegar a resultados válidos.

DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
Nos baseamos nos quatro pilares da educação definidos por Delors (2000) que

são: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser”,

para em conjunto construir uma educação de qualidade, estimulando um ambiente

favorável a vivência dos valores éticos por toda a comunidade escolar.

ÉTICO
Na EC07, buscamos uma interação com a comunidade através de projetos tais

como: Dia da Família, Semana para Vida, Consciência Negra, Semana da Pessoa

com Deficiência, entre outros.

Valorizamos as situações vivenciadas pelo aluno no seu contexto familiar e social,

de forma que essa experiência seja compartilhada em sala de aula, no intuito de

enriquecer, visando um crescimento humano.

ESTÉTICO
Os princípios estéticos na nossa escola são trabalhados com a finalidade de

aflorar no educando a sensibilidade para a sua manifestação artística e,

principalmente elevar a sua auto-estima, pois na nossa comunidade poucos são os

que têm acesso ao lazer e a cultura. Isso se dá através de aula de campo,

apresentação de peças teatrais, cinema, entre outros.
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Plano de Ação para a Implementação do PPP

Plano de trabalho para gestão da escola

Aspectos pedagógicos
Melhoria da qualidade da educação na unidade escolar

Objetivos Prioritários

 Favorece um ensino capaz de formar indivíduos críticos, dinâmicos, interagindo

com as diferenças;

 Cria um ambiente humanizado, harmonioso, agradável e acolhedor que venha

favorecer um processo de ensino aprendizagem;

 Prioriza o ensino enquanto construção do conhecimento de suas potencialidades,

seu ingresso no ambiente social utilizando para isso os conteúdos curriculares e

temas transversais.

Metas Prioritárias

 Adequação da elevação da qualidade de ensino;

 Diminuição dos níveis de evasão escolar;

 Condução do P.P. mobilizando todos os segmentos da comunidade escolar,

garantindo o desenvolvimento no processo de aprendizado.
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Acompanhamento e Avaliação das Ações Pedagógicas
Objetivos Prioritários

 Gerencia os projetos pedagógicos e gestão das pessoas envolvidas nesse

processo e no seu cumprimento aperfeiçoando o processo de ensino, garantindo

que as atividades propostas sejam satisfatórias;

 Avalia resultados e detecta os aspectos que precisam ser melhorados com

propostas de intervenção;

 Analisa atentamente como os processos e planejamentos estão sendo

desenvolvidos dentro da I.E., principalmente em sala de aula, para identificar os

fatores determinantes para um bom desenvolvimento. Dessa forma, a IE

garantirá a qualidade das ações.

Metas Prioritárias

 Organização do P.P. de acordo com os resultados alcançados;

 Coordenações de profissionais da área, para (re) organização dos

planejamentos quinzenalmente.

Gestão adiministrativa
Objetivos Prioritários

 Gere com responsabilidade os diversos aspectos que interferem no bom

funcionamento da escola, do domínio das questões legais, a comunicação com

os pais e o relacionamento entre os servidores e a questão da infra estrutura do

local;

 Cumpri e faz cumprir a legislação e o PPP;

 Sana as necessidades da I.E. direcionando todos os recursos para a realização

dos planejamentos, assegurando administrativamente todos os recursos

necessários para alcançar um desempenho de qualidade;

 Fiscaliza as rotinas da secretaria e manutenção patrimonial.

Metas prioritárias.

 Implementação de um aplicativo, produzido em parceria com os docentes da IE

facilitando a comunicação com toda a comunidade escolar;

 Orientações sistemáticas sobre legislação (diário, RAV’s, entre outros) para os

servidores;

 Organização e planejamento de todas as atividades na I.E.
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Gestão de recursos financeiros
Objetivos Prioritários

 Gere com transparência e responsabilidade todos os recursos financeiros,

garantindo a integridade física da escola, tanto na manutenção do ambiente

quanto dos objetos, equipamentos e materiais pedagógicos.

 A escola conta com os recursos financeiros como PDAF e PDDE, que serão

aplicados de acordo com o Decreto n.° 28.513, Portaria n.° 26 de 31/01/08. Onde

procuramos aplicá-los da melhor maneira possível, atendendo as prioridades

como: pequenos reparos, conservação da escola, aquisição de material

pedagógico e material de expediente, consertos, realização de atividades

extraclasse, melhoria nos espaços existentes na escola, aquisição de materiais

recreativos e desportivos, etc...

Metas Prioritárias

 Prestação de contas à comunidade escolar interna e externa bimestralmente;

 Reposição de materiais pedagógicos adequados, que permitam aos

professores e alunos desenvolverem atividades pedagógicas.

Estratégias por temáticas
Preservação do Patrimônio Público

 Promove projetos, palestras e seminários junto aos servidores, pais e

estudantes sobre a importância, valorização e conservação dos bens patrimoniais.

Participação da Comunidade no Cotidiano Escolar.

 Promove através de uma gestão democrática e humanizada as

responsabilidades, despertando na comunidade escolar um empenho maior na

tentativa de alcançar a qualidade no processo de ensino e desenvolvimento,

aumentando a autoestima e o índice de aprovação. É de grande importância para

todos da comunidade esse processo, parceria com a Equipe de Apoio e

Aprendizagem, Orientação Pedagógica e Coordenação Pedagógica, através de

palestras, oficinas e ações sociais durante todo o ano letivo.

Proposta livre.
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 Dar continuidade a gestão participativa com supervisão diário da I.E..

Valorizar todos os profissionais da educação (docentes, assistência, cantina,

limpeza, vigilância e portaria), essa valorização vem proporcionando à nossa gestão

uma significativa melhora no desempenho dos processos sistematizados ao ensino

aprendizado.
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Plano de Gestão Escolar
Justificativa:

 Assegurar as práticas democráticas e humanizadoras, buscando valorizar e

facilitar a socialização do conhecimento científico, contribuindo na formação

continuada visando uma qualidade no ensino aprendizagem.

 Gerenciar os projetos pedagógicos e gestão das pessoas envolvidas nesse

processo e no seu cumprimento aperfeiçoando o processo de ensino garantindo que

as atividades propostas sejam satisfatórias. Avaliar esses resultados e detectar os

aspectos que precisam ser melhorados com propostas de intervenções.

 Identificar as necessidades da IE, direcionar todos os recursos para a

realização dos planos, assegurando administrativamente que possui todos os

requisitos necessários para alcançar um desempenho de qualidade. Fiscalização

das rotinas da secretaria e manutenção patrimonial.

 Organizar o gerenciamento do orçamento da IE, controlando gastos

garantindo que os recursos serão bem distribuídos de acordo com suas

necessidades.

 Interligar todos os envolvidos no processo educativo, desenvolvendo

estratégias para o entrosamento desses agentes por meio de ações e incentivos.

 Promover o conhecimento e disseminar informações, promovendo o

engajamento de todos.

 Analisar atentamente como processos estão sendo desenvolvidos dentro da

IE, principalmente em sala de aula, para identificar os fatores determinantes para um

bom desenvolvimento. Dessa forma, a IE garantirá a qualidade das ações.

Modelo de gestão

 Participativa: os colaboradores têm capacidade para solucionar os problemas

da IE com a supervisão diária da IE.

Objetivos Gerais

 Promover através de um a gestão democrática e humanizada as

responsabilidades, despertando na comunidade escolar um empenho maior na

tentativa de alcançar a qualidade no processo de ensino e desenvolvimento,

aumentando a autoestima e o índice de aprovação.
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Objetivos específicos

 Favorecer um ensino capaz de formar indivíduos críticos, dinâmicos e

sociáveis, interagindo com as diferenças.

 Constituir a identidade do educando e da escola, buscando processos

educativos.

 Buscar a participação dos pais na escola, mostrando que a formação, o

crescimento e valores dependem da união, família e escola.

 Criar um ambiente humanizado, harmonioso, agradável e acolhedor, que

venha favorecer o processo de ensino e de aprendizagem.

 Oferecer formação continuada a todos os profissionais em educação de

acordo com sua área de atuação.

 Promover mudanças ou/e melhoras necessárias e possíveis na prática

pedagógica, nos espaços físicos da escola, proporcionando mais ambientes

interativos.

 (Re) organizar o Projeto Pedagógico da escola, de acordo com os resultados

alcançados.



Ações a serem realizadas durante o ano de 2021.
Busca de verba financeira para:

 Reforma dos banheiros dos servidores

 Troca dos pisos da área administrativa e pedagógica

 Reforma dos telhados

 Construção de um estacionamento

 Cobertura da quadra

 Revitalização da entrada da escola

 Construção do Espaço Cultural (Auditório)

 Construção da área de convivência para os estudantes

Ações realizadas durante os anos de 2020/2021
 Reforma da Cantina

 Troca dos pisos das salas de aula

 Pintura parcial do muro externo da escola
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 Pintura da escola

 Reforma dos banheiros dos estudantes

 Construção do parquinho

 Instalações de câmeras na escola

Ações em andamento de 2021.
 Reforma da sala de reforço/reagrupamento, com climatização e sistematização

com os projetos pedagógicos das escola.

Reorganizar a comunicação interna e externa da IE.
 Criação de um aplicativo, produzido pelos professores da IE.

 Acesso ao Instagram, com notícias e avaliações sobre os eventos

organizados pela IE.

Eventos comemorativos
 Com o objetivo de buscar a participação dos pais na escola:

 Dia da mulher (ações sociais).

 Festa da família (ações sociais).

 Festa Junina (gincanas).

 Feira literária (exposições).

 Campeonato de xadrez.

Valorização dos profissionais em educação
 Exercer democraticamente a gestão participativa, obtendo dos profissionais

propostas, sugestões.

 Promover eventos (palestras), em que o estudante reconheça o valor dos

profissionais em educação.

Saída para estudos interdisciplinar – Aula de campo.

Considerando os objetivos mais amplos da educação, para o exercício pleno da

cidadania, fornecendo instrumento que trarão melhor compreensão, possibilitando

aos estudantes saídas para estudos durante o ano, organizados pela escola e

sistematizado com o Currículo em Movimento. (STJ – Tour Brasília – Zoológico –

entre outros).
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Orientações Sistematizadas
É de grande importância para o processo de aprendizagem, conhecermos

nossos estudantes e suas famílias faremos através da Equipe de Apoio a

aprendizagem e Orientação pedagógica, com palestras, oficina durante o ano,

sempre respeitando diferentes e princípios éticos e morais.

Quadro de Prioridades
 Alcançar a qualidade no processo de ensino com aumento da autoestima e

aprovação.

 Criar ambiente para maior acesso das famílias no ambiente escolar.

 Verba financeira para tornar o ambiente mais acessível para as práticas

pedagógicas.

Acompanhamento da Avaliação

 A Avaliação da PP é realizada bimestralmente com reuniões segmentadas

Registradas em Atas.
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Acompanhamento e Avaliação do PPP

A avaliação deste Projeto Político Pedagógico será realizada por meio de

reuniões bimestrais no decorrer do ano de sua vigência (2021), e ainda, de acordo

com as necessidades e os interesses da comunidade escolar. Também serão

utilizados os registros apresentados pelos professores, as discussões feitas nos

Conselhos de Classe, o acompanhamento e deliberações feitas pelo Conselho

Escolar, as sondagens e os diagnósticos dos avanços dos estudantes, os resultados

da Avaliação Diagnóstica 2020, as reflexões sobre a prática de ensino com

participação da comunidade escolar, sempre visando a qualidade de ensino.

Ainda está prevista a realização da Avaliação Institucional Anual, cuja

finalidade é fomentar a realização do Fórum de Rendimentos Anual, no qual a escola

analisa os resultados alcançados ao longo do ano, a partir das perspectivas dos

diferentes agentes envolvidos no processo educacional. O fórum se constitui

momento de análise e reflexão do ano que se encerra e ainda, traçado de metas

para o ano vindouro, no tocante ao desenvolvimento das atividades pedagógicas,

promoção das aprendizagens e formação continuada.

Pela natureza democrática e participativa que fundamenta a proposição de

ideias expressas no presente PPP, a avaliação do mesmo se dará de forma contínua

e participativa, estendendo a todo o corpo de servidores da escola, a possibilidade

de reflexão e participação nas decisões e trabalhos organizados pela escola.

Assim, em tais momentos de avaliação e ao longo do processo de

implementação do referido PPP, o registro das avaliações se dará em formulários

próprios (Avaliação Institucional, Atas dos Conselhos de Classe) e ainda, em atas

das reuniões do Conselho Escolar, em atas reuniões de pais e /ou responsáveis, em

atas das reuniões do grupo de servidores, em atas de ações de formação, a fim de

providenciar a adequada documentação e acompanhamento das ações.
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Programas e Projetos Específicos

Dia da Família na Escola

 Objetivo: buscar maior interação entre a família e a escola, de forma

descontraída e participativa, fazendo com que os pais valorizem e participem da vida

escolar do filho.

 Desenvolvimento: os alunos terão a oportunidade de apresentar aos pais, os
temas trabalhados em sala, com apresentações musicais, peças teatrais, danças,

jograis, dobraduras e exposições culturais, trabalhados anteriormente em sala. São

realizadas oficinas para a comunidade, como corte de cabelo, oficina de arte, pintura

em pano de prato e camiseta, alimentação alternativa, oficina de dobraduras, pintura

de rosto, aferição da pressão e atividades recreativas.

Semana da Criança

 Objetivo: Proporcionar aos educandos momentos de lazer, relaxamento,

socialização, integração e de trabalho em grupo.

 Desenvolvimento: Serão realizados jogos de queimada e futebol, com os

alunos como também a realização de uma gincana de jogos e brincadeiras e

premiações para as turmas/ equipes vencedoras.

Realiza- se também um dia com brinquedos infláveis no interior da escola.

premiações para a turma vencedora.

PROERD

 Objetivo:Prevenir e reduzir o uso indevido de drogas e a violência entre

estudantes, bem como ajudar os estudantes a reconhecerem as pressões e a

influência diária para usarem drogas, praticarem a violência e a resistirem a elas.

 Desenvolvimento: O programa é desenvolvido com turmas de 5º anos, por

um instrutor devidamente qualificado da PMDF.

 Período: 10 semanas.

Conhecendo o DF

 Objetivo: despertar no educando a curiosidade de conhecer a importância
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político-econômica e social do DF para o nosso país.

 Desenvolvimento: através de textos, mapas, maquetes e pesquisas, os

alunos conhecerão mais obre a história e a região em que moram, seus pontos

turísticos. A culminância ocorrerá com um passeio aos pontos turísticos de Brasília.

 Período: Primeiro semestre.

Projeto Entrada

 Objetivo: Acolher os educandos em sua chegada à escola de forma alegre,

descontraída e divertida, resgatando a autoestima, estimulando a interação, o

movimento e a produção artística.

 Desenvolvimento: No horário da entrada, três vezes por semana trabalha-

se uma música com a realização de movimentos e nos outros dias escolhe- se

qualquer voluntário da comunidade escolar para apresentar um número artístico,

técnicas de relaxamento, canto,dança, etc...

 Período: durante todo o ano letivo de 2021.

Projeto Gêneros Literários/ Feira Literária

 Objetivo: Trabalhar diversos gêneros literários, despertando o gosto pela

leitura e a escrita.

 Desenvolvimento: durante todo o ano letivo são trabalhados diversos

gêneros literários e temas transversais, realizando atividades diversas que são

arquivadas em uma pasta, como também a confecção de livros individuais e/ou

coletivos.

 Período:No final do ano é realizado a “Feira Literária” como culminância do

projeto contando com a presença de toda a comunidade escolar.

Projeto Vida

 Objetivo: Resgatar a autoestima, construindo cidadãos conscientes da sua

importância como parte integrante do meio e responsável por ele

 Desenvolvimento:Trabalhos através de livros literários, técnicas de

relaxamento para sensibilização, teatro, pintura de telas, exploração do meio escolar,

debates e produção de texto. Encerramento com a participação da
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família/comunidade.

 Período: durante todo ano letivo de 2021.

 Responsável: Coordenação pedagógica.

 Projeto Tabuada

 Objetivo: Oferecer aos educandos um estudo matemático mais significativo e

lúdico que possibilite desenvolver sua capacidade de memorização, capacitando-o

para ingressar em atividades de iniciação cientifica.

 Desenvolvimento: Elaborado em conjunto com os professores e grupo

gestor, é uma competição que consiste na memorização da tabuada de maneira

divertida, dirigida a alunos do 4º e 5º ano.

 Período:durante todo ano letivo de 2021.

 Responsável: Coordenação pedagógica.

Projeto sala de leitura (Eu leio, eu conto e reconto. E você?)

 Objetivo: Contribuir com o processo de desenvolvimento cognitivo, social e

emocional dos alunos, por meio do projeto. Desenvolvendo a imaginação e o gosto

pelas obras literárias.

 Desenvolvimento: Realizado com as turmas de 1º ao 5º ano, pensando na

importância e na melhor maneira de despertar o interesse pela leitura em nossos

discentes, proponho um trabalho de resgate utilizando histórias, músicas e contos de

fadas, com contos e recontos dos mesmos.

 Período:durante todo ano letivo de 2021.

 Responsável: Professora Karla Carvalho Vieira da Silva.

Projeto Produção textual

 Objetivo: Dar condições adequadas para um crescimento do aluno em suas

produções entendendo a linguagem como algo significativo à medida que

empregada como pratica social. Desenvolvendo no aluno o gosto pela produção de

texto.

 Desenvolvimento: Realizado com as turmas de 1º ao 5º ano, que tem como

principal objetivo melhorar as produções de texto dos alunos da escola e suprir a
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necessidade de tornar nossos alunos proficientes leitores e produtores de textos.

 Período: durante todo ano letivo de 2021.

 Responsável: Professora Karla Carvalho Vieira da Silva.

Projeto STJ

 Objetivo:é difundir, entre alunos de escolas públicas e privadas do Distrito

Federal e entorno, a importância da preservação da memória do país, destacando a

relevância dos valores e atitudes necessárias ao pleno exercício da cidadania.

 Desenvolvimento: É realizado com as turmas dos 5º anos. Constitui em uma

estratégia que tem procurado se aprofundar o conhecimento em relação as normas

(superficialmente) jurídicas do nosso pais.

 Período: 2º semestre de 2021.

 Responsável: Equipe docente e coordenação pedagógica.

Projeto Cruzadinhas
Objetivo: Levar os alunos a escreverem corretamente palavras com

vários níveis de dificuldade como sílabas travadas, palavras acentuadas, palavras

compostas.Saber o significado de palavras pouco conhecidas.

Desenvolvimento: Este projeto elaborado em conjunto com os

professores e equipe gestora ouvindo as sugestões dos pais e demais funcionários.

Estimulando a competição saudável geradora de uma aprendizagem significativa. É

realizado com as turmas de 1º ao 5º anos.

Período: 2º Semestre de 2021.
Responsável: Equipe docente e coordenação pedagógica.

Projeto O xadrez como intervenção pedagógica.
Objetivo: Desenvolver diferentes habilidades, promovendo atender de forma

continua, dentro de um processo criativo, transformador, cientifico, respeitando

valores éticos: Solidariedade, dignidade humana, cidadania e a tolerância recíproca.

Desenvolvimento: Este projeto elaborado pela EEAA em conjunto com os

professores e equipe gestora ouvindo as sugestões dos pais e demais funcionários.

Estimulando a competição saudável geradora de uma aprendizagem significativa.

Será executado pelo corpo docente das turmas de 4º e 5º anos.
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Período: Durante o ano letivo de 2021.
Responsável: Professora Andreia Lopes (EEAA) e a Orientadora Educacional

Rivaneide Magalhães dos Santos Silva.

Projeto travessia.
Objetivo: Promover um processo de transição da educação infantil para os anos

iniciais e dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental, com vistas a

um processo educativo continuo e integral do estudante em sua escolarização.

Desenvolvimento: O Projeto Travessia envolve várias atividades realizadas em

rede pelos profissionais da educação da Escola Classe 07 do Gama, do jardim de

Infância 05 do Gama e do Centro Educacional 08 do Gama. Envolvendo reunião

integrada dos serviços de orientação educacional e coordenção pedagógicas das

escolas sequenciais para ajustar estratégias pedagógicas que minimizem o impacto

da mudança de unidade de ensino. Encontro de informação e contato com as

famílias. Visita dos estudantes as escolas de transição. Oficina de hábitos de estudo

e auto conhecimento para auxiliar ao estudante a compreensão de que a mudança

de escola se dá também em virtude de uma nova etapa em seu desenvolvimento.

Período: Durante todo o ano letivo de 2021.
Responsável: Orientadora Educacional Rivaneide Magalhães dos Santos Silva.
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Anexos I
PLANO DE AÇÃO – 2021

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA

Instituição Educacional: ESCOLA CLASSE 07 DO GAMA
Pedagogo(s/as) Responsável(is): Andreia Lopes da Silva Matrícula:
36418-5
Psicólogo(a) Responsável: Não Possui
Matrícula/CRP: -----

JUSTIFICATIVA

 O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se
um serviço de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por
profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa
contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições
educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho
de todos os estudantes, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso
escolar.

 Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da EEAA
deverá ser direcionada para o assessoramento à pratica pedagógica e ao
acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas
preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais
instâncias pedagógicas da instituição educacional.

 O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora
a prestação desse serviço já acontecesse na rede de ensino do DF, com base nas
orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros
documentos balizadores de políticas do MEC.

 Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que explicita o
planejamento das ações coletivas que serão promovidas no ano de 2021, pela
equipe do SEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação, quais
sejam:1º dimensão - Mapeamento Institucional; 2º dimensão - Assessoria ao
trabalho coletivo da equipe escolar; 3º dimensão - Acompanhamento do processo
de ensino-aprendizagem dos alunos.
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1º DIMENSÃO - MAPEAMENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO
GERAL

OBJETIVOSESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA

Conhecer o
contexto escolar
por meio de
mapeamento e
reflexão acerca
dos diversos
aspectos
institucionais.

 Conhecer a estrutura física e
funcional da escola.

 Identificar as convergências,
incoerências,conflitos ou avanços
existentes nas ações
institucionais.

 Identificar nas práticas
educativas, as tendências
educacionais e as concepções
sobre educação, ensino,
desenvolvimento e aprendizagem.

 Identificar a organização e as
relações que se desenvolvem no
processo de gestão escolar.

 Identificar os tipos de interações
que ocorrem entre os segmentos
que compõem a comunidade
escolar.

 Conhecer o regimento interno, os
projetos e a proposta pedagógica.

 Análise dos documentos
institucionais da Unidade
Escolar: Projeto Político
Pedagógico; Estratégia de
Matrícula; Enturmações;
Turmas em vigência; Quadro
de funcionários; Organização
dos espaços/tempos do
cotidiano escolar; Análise da
Estrutura física da Unidade
Escolar; Análise de cada turma
pelo sistema; Análise das
portarias, regimentos e normas
da SEEDF;

 Levantamento de dados com
secretaria: quantitativo de
alunos, índices de reprovação,
defasagem idade/série, novos
alunos;

 Escuta pedagógica com
professores, direção,
coordenação, SOE, Salas de
Recursos etc;

 Participação nas
Coordenações Coletivas e
momentos de planejamentos
diversos;

 Conhecer projetos das redes
sociais e comunitárias que
desenvolvem seus trabalhos
com a comunidade escolar da
região.

 Articular parcerias com os
diversos serviços oferecidos na
região: Centros de Saúde,
Centro de Orientação Médico
Psicopedagógico (COMPP),
Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), Conselhos Tutelares,
Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS),
Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social (CREAS), entre outros.

 Ao longo do
primeiro
semestre
letivo.

Desenvolver
estratégias de
escuta
qualificada das
vozes
institucionais,
para analisar e
entender os

 Analisar os sentidos subjetivos
presentes nas vozes
institucionais.

 Perceber as contradições
presentes nos discursos x
práticas dos profissionais que
atuam no contexto escolar.

 Participação em todos os
espaços/tempos do cotidiano
escolar pertinentes ao
processo de ensino e
aprendizagem;

 Acompanhar a implementação
e resultados dos projetos na
Unidade Escolar.

 Ao longo do
ano letivo e
conforme o
trabalho de
assessorame
nto em
serviço.
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aspectos
intersubjetivos.

 Observação do contexto
cotidiano da Unidade Escolar.

 Promover reflexões sobre a
inserção dos princípios da
Educação Integral do sujeito:
integralidade,
intersetorialização,
transversalidade, diálogo
escola e
comunidade,territorialidade,
trabalho em rede, integralidade.

 Observações em sala de aula
para análise dos aspectos de
interação dos envolvidos no
processo de ensino e
aprendizagem;

 Entrevistas com os Professores
Regentes para coletar dados
pertinentes ao processo
educacional e das queixas
escolares em questão;

 Promover Oficinas Temáticas
acerca de dificuldades
encontradas e percebidas no
processo em parceria com
Direção, Coordenação
Pedagógica, SOE e Salas de
Recursos.

 Promover reuniões regulares
com a Direção da Unidade
Escolar;

 Participação em planejamentos
diversos acerca dos projetos da
escola.

 Contribuir com a organização
curricular de acordo com os
Parâmetros do Currículo em
Movimento da SEEDF.

2º DIMENSÃO - ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DA EQUIPE ESCOLAR

OBJETIVO
GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA
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Oferecer suporte
ao processo de
gestão escolar.

 Contribuir para a elaboração e
implementação do Projeto
Político Pedagógico.

 Contribuir para a reflexão de
situações que impedem o
desenvolvimento do trabalho
coletivo.

 Desenvolver coletivamente
estratégias que favoreçam o
trabalho em equipe.

 Proporcionar momentos
de avaliação e reconstrução do
Projeto Político Pedagógico;

 Participar das
Coordenações Coletivas
apresentando
intervenções/sugestões
pertinentes aos planejamentos
em questão;

 Promover Oficinas Temáticas
acerca de dificuldades
encontradas e percebidas no
processo em parceria com
Direção, Coordenação
Pedagógica, SOE e Salas de
Recursos.

 Propor momentos de
estudos e reflexões apresentando
sugestões de bibliografias e
temas pertinentes.

 Ao longo do
ano letivo e
conforme o
trabalho de
assessorame
nto em
serviço.

Contribuir com a
equipe escolar e
o corpo docente
para o processo
de formação
continuada.

 Contribuir com o
desenvolvimento de
competências técnicas,
metodológicas e pessoais dos
professores e corpo técnico da
instituição de ensino nas quais
atuam.

 Orientações aos
Professores Regentes por
ano/série ou individualmente de
acordo com os aspectos
analisados e/ou problematizados.

 Participação nos
Conselhos de Classes.

 Participação em Estudos de
Casos.

 Promover Oficinas Temáticas
acerca de dificuldades
encontradas e percebidas no
processo em parceria com
Direção, Coordenação
Pedagógica, SOE e Salas de
Recursos.

 Propor momentos de estudos e
reflexões apresentando
sugestões de bibliografias e
temas pertinentes.

 Participação nos planejamentos
dos projetos interventivos,
reagrupamentos e outros.

 Ao longo do
ano letivo e
conforme o
trabalho de
assessorame
nto em
serviço.

3º DIMENSÃO - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS

OBJETIVO
GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA

Assessorar o
processo de
ensino e
aprendizagem
visando a
melhoria do
desempenho
escolar em
busca da

 Promover reflexões sobre
novos focos de análise para o
processo de ensino e
aprendizagem, enfatizando a
relação bidirecional constitutiva
do ensinar e do aprender como
processo não dicotomizado de
articulação teórica e prática.

 Construir juntamente com o

 Analisar práticas escolares
favorecendo o desempenho
escolar dos alunos, com vistas à
concretização de uma cultura de
sucesso escolar.

 Acompanhar e atender de forma
individualizada intervindo
diretamente com o aluno
priorizando as dificuldades

 Ao longo do
ano letivo e
conforme o
trabalho de
assessorame
nto em
serviço.
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concretização
do sucesso
escolar do
educando.

professor, alternativas teórico-
metodológicas de ensino e de
avaliação com o foco na
construção de habilidades e
competências dos alunos.

 Promover juntamente com o
professor, situações didático-
metodológicas de apoio à
aprendizagem do aluno,
incorporadas às práticas
pedagógicas.

 Fornecer subsídios para que
as ações escolares ocorram
tanto em uma dimensão
coletiva quanto individual.

 Intervir junto aos sujeitos e
aspectos que possam dificultar
o processo de ensino e
aprendizagem.

 Intervir no processo de ensino
da leitura e escrita,
compreendendo-o como base
para aquisição dos
conhecimentos escolares.

específicas de cada um
trabalhando as percepções,
habilidades e expectativas a
respeito de sua vida escolar.

 Assessorar à rotina de sala de
aula com intervenções
pedagógicas específicas.

 Contribuir para que o professor
regente promova situações
didáticas de apoio à
aprendizagem do aluno
construindo alternativas teórico-
metodológicas de ensino com
foco na construção de habilidades
e competências pelos alunos.

 Planejar e acompanhar os
projetos interventivos,
reagrupamentos e reforços
escolares da escola.

 Realizar atividades dirigidas, tais
como jogos, dramatizações, entre
outras, com objetivos
pedagógicos de propiciar
interação entre os alunos e o
desenvolvimento perceptivo,
psicomotor, afetivo, bem como a
consciência de si, possibilitando
aos alunos a realização de
produções gratificantes.

 Elaborar Relatórios de Avaliação
e Intervenção Pedagógica para os
alunos acompanhados nos
Procedimentos de Avaliação e
Intervenção das Queixas
Escolares.

Avaliar o
processo de
ensino e
aprendizagem
visando a
promoção do
desenvolvimento
.

 Identificar os elementos que
interferem no processo
educativo.

 Investigar como ocorre o
processo de ensino e de
aprendizagem.

 Implementar uma proposta de
avaliação formativa e
processual que atenda às
necessidades individuais dos
estudantes.

 Avaliar de maneira contextual
os estudantes para
encaminhamentos necessários
e/ou previstos na estratégia de
matrícula da SEDF e ainda
para promover a adequação
curricular e pedagógica.

 Elaborar documentos/relatórios
apresentando a conclusão de
cada caso e indicando as
possibilidades de adequação
educacional e de intervenção
pedagógica para a situação
escolar do estudante.

 Promover reflexões junto aos
professores regentes acerca dos
processos de ensino-
aprendizagem, aspectos sobre
processos e adaptações
avaliativas.

 Encontros e reuniões com pais
e/ou responsáveis.

 Devolutivas em todos os campos
de atuação da EEAA/SAA:
coordenações coletivas,
conselhos de classe, oficinas
temáticas, reuniões com gestão,
reunião com pais e/ou
responsáveis, planejamentos
pedagógicos, dias letivos
temáticos e etc.

 Ao longo do
ano letivo e
conforme o
trabalho de
assessorame
nto em
serviço.
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 Guiar as ações dos
professores e outros
profissionais da educação para
o planejamento e execução de
intervenções educacionais
adequadas à situação escolar
do estudante.
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ANEXO II
Plano de Ação 2021

Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA)

A Portaria nº 39 de 09 de março de 2012, instituiu e normatizou a organização do atendimento aos
estudantes com Transtornos Funcionais Específicos por meio da criação das Salas de Apoio à Aprendizagem
- que vieram a integrar o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - de caráter multidisciplinar,
prestado por profissionais com formação em Pedagogia ou Psicologia, direcionado para o acompanhamento
do processo de ensino-aprendizagem, em uma perspectiva institucional e interventiva, baseando-se nas
intervenções direcionadas ao estudante (Nível 03 do PAIQUE) e, sempre em articulação com os profissionais
das Equipes Especializadas e da Orientação Educacional das Unidades Escolares.

As ações desenvolvidas pela Sala de Apoio a Aprendizagem devem estar norteadas, planejadas e
embasadas pelos documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O
direcionamento institucional, preventivo e avaliativo das ações deve estar em consonância, além da
Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, com o suporte didático-
pedagógico e teórico-metodológico do(as): (a) Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito
Federal em suas respectivas modalidades; (b) Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem,
institucional e em larga escala; (c) Regimento Escolar das Escolas Públicas do Distrito Federal; (d) Orientação
Pedagógica do Serviço de Orientação Educacional; (e) Orientação Pedagógica do Ensino Especial; (f)
Estratégia de Matrícula da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; entre outros.

A Sala de Apoio a Aprendizagem, polo da EC07 do Gama, atende por semestre de 36 a 40 estudantes
do Ensino Fundamental Anos Iniciais, de nove (09) escolas, que fazem parte da CRE Gama,(EC07, EC09,
EC16, EC17,ECCB, CEFPAB,CEFTAM,CEDEL E CEDCG), conforme orientações da Portaria 39 de 09/03/2012 e
Estratégia de Matriculas da SEE de 2018. Todos com laudo médico e relatório de avaliação pedagógica
comprovando serem estudantes com Transtornos Funcionais Específicos ( TDA,TDAH,TOD,TC, Dislexia,
Disgrafia, Disortografia, Dislalia e Discalculia). São estudantes que em função do seu TFE, vem apresentando
dificuldades de aprendizagem na classe comum inclusiva, precisando assim de intervenção pedagógica
especializada.

CRE: GAMA

Unidade Escolar Polo: ESCOLA CLASSE 07 Telefone: 39018114

Nome do professor: TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA CARVALHO Matrícula: 35298-5

E-mail: tmj.carvalho@gmail.com Celular: 996497580

Unidades escolares atendidas no Polo: EC07, EC09, EC16, EC17, EC CB, CEFTAM, CEFPAB, CEDEL, CEDCG

mailto:tmj.carvalho@gmail.com
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM/ITINERÂNCIA

EIXO DE

ATUAÇÃO

PDE/META

(Lei 5.499,

de

14/07/2015)

OBJETIVOS AÇÕES
RESPON

SÁVEIS

CRONO

GRAMA

AVALIA

ÇÃO

Acompanhame

nto

pedagógico

ofertado a

estudantes

que

apresentem

dificuldades

acentuadas no

processo de

escolarização

em

decorrência de

Transtornos

Funcionais

Específicos

(TFE).

Assessorar à

rotina de sala

de aula com

intervenções

pedagógicas

específicas.

Contribuir com

a formação

continuada do

corpo docente

Neste

campo, as

metas do

PDE devem

ser apenas

citadas e as

estratégias

deverão ser

descritas na

íntegra.

Unidade I,
“Trabalhando a
autoestima” –
Desenvolver
atividades e
dinâmicas com a
finalidade de
elevar a
autoestima e
estimular o
interesse dos
educandos em
aprender,
oportunizando
condições para
que os
estudantes
sintam-se
capazes de ter
autonomia,
liberdade
perante o
conhecimento
construído
socialmente, em
sala de aula, e
seu sucesso no
processo de
ensino e
aprendizagem.
Unidade II,
“Entendendo o
estudante com
Dislexia,
Disgrafia e
Disortografia” –
Desenvolver as
habilidades
essenciais de
leitura para que
os estudantes

Autoconceito e autoestima”
Trabalhar atividades que
desenvolva o autoconceito, a
autoestima e a formação da
própria identidade(auto retrato,
desenho da família, história do
próprio nome, escrever sobre si
mesmo autocuidado)
“A autoestima na construção da
personalidade”.
Trabalhar atividades que
desenvolva a autoestima e a
construção da
personalidade(jogo Quem
sou eu, poema identidade, do
Pedro Bandeira, dinâmica Eu
Sou Importante
“A autoestima positiva para a
aprendizagem.”
Trabalhar atividades que leve a
despertar, nos estudantes, a
valorização da própria imagem,
o respeito e o amor pelas suas
qualidades e a crença no próprio
valor e potencial(dinâmicas:
caixa surpresa e escolha positiva
Trabalhar a valorização de si
mesmo e do outro
Dinâmicas: “Ilha Tropica, Estou
Orgulhoso de..., Lista de
Qualidades. Jogo das
Qualidades, dinâmica Estou
orgulhoso de...
“Desenvolvimento Psicomotor
Trabalhar com atividades que
envolvam esquema corporal,
lateralidade, coordenação
motora, coordenação
visomotora, orientação
espaço/temporal, entre outras.
“Desenvolvimento

Professo

r da SAA,

professo

r

regente ,

coorden

ação e

direção

Caracte

rizar o

tempo

destina

do à

realizaç

ão das

ações

propost

as.

No

decorre

r do

ano

letivo

de 2021

A

avaliaçã

o será

realizad

a logo

após

cada

atendi

mento

e ao

logo do

process

o
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para que o

professor

regente tenha

recursos

técnicos

pedagógicos e

metodológicos

e promova

situações

didáticas de

apoio à

aprendizagem

do estudante

O Plano
Personalizado
de
atendimento
será elaborado
e composto
por cinco
Unidades
Didáticas que
servirão como
atendimento
de intervenção
pedagógica
dos estudantes
com TFE que
apresentam
dificuldades de
aprendizagem.
Está
organizado da
seguinte forma
: Unidade I,
Trabalhando a
autoestima
Unidade II,
Entendendo os
estudantes
com Dislexia,
Disgrafia e
Disortografia
Unidade III,

possam
compreender e
interpretar o
texto lido.
Promover nos
estudantes a
competência
ortográfica.
Ampliar as
habilidades e
competências
necessárias para
desenvolver a
escrita.
Unidade III-
“Entendendo o
estudante com
discalculia”
Desenvolver
habilidades e
competências
de criatividade,
de
interpretação,
análise e
síntese, de
senso crítico, de
produção de
estratégias, de
resolução de
problemas e
raciocínio
rápido.
Unidade IV,
“Entendendo o
estudante com
TPAC”(Transtor
no do
processamento
Auditivo
Central)
Estimular e
desenvolver
habilidades
auditivas
envolvidas no
processamento
de estímulos
acústicos, em
especial os
verbos,
paralelamente

Psicolinguístico”
Trabalhar atividades de
percepção linguístico-auditiva,
vocabulário, percepção visual,
atenção, raciocínio lógico,
espacialidade, fluência verbal,
entre outras.
“Consciência fonológica”
voltada a trabalhar com
palavras, sílabas, sons, letras,
frases, rimas, aliterações e
fonemas.
“Leitura”
Objetiva trabalhar com
atividades de reconhecimento
das letras, palavras isoladas,
frases, textos, sinais de
pontuação, fluência,
compreensão, interpretação e
entonação.
Atendimento 9-
“Ortografia”
Trabalhar os fonemas-grafemas
(correspondência som-letra), os
erros ortográfico
Trabalhar atividades
relacionadas às questões
ortográficas
(adições, omissões, inversões,
trocas ortográficas). (lista de
palavras: Ex: listar os objetos do
seu quarto, colocar as palavras
em ordem alfabética, marcar
letra inicial e final e separação
silábica, formação de palavras a
partir da letra inicial, silaba
inicial e final)
Promover atividades que
desenvolvam a percepção
(memória visual e auditiva,
sequência espacial e temporal,
entre outras).
Trabalhar atividades que levem
os estudantes a solucionar os
problemas de linguagem,
articulação e do vocabulário.
gravar áudio lendo uma poesia,
um trava línguas
“Escrita”
Capacidades Motoras” .
Trabalhar com atividades que
envolvam a coordenação
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Entendendo o
estudante
com discalculia
Unidade IV,
Entendendo o
estudante
com
TPAC(Transtor
no do
processament
o Auditivo
Central)
Unidade V,
Entendendo os
estudantes
com TDAH,
TOD e TC

ás habilidades
de linguagem,
uma boa
comunicação e
interação.
Favorecer um
ambiente de
escuta
adequado no
ambiente
escolar. Fazer
que o estudante
aprenda a usar
sua audição
para
compreender
qualquer fala,
bem como
aprender a
monitorar sua
fala e os sons do
ambiente.
Unidade V,
“Entendendo os
estudantes com
TDAH, TOD e
TC”-
Diminuir os
problemas de
aprendizagem
consequentes
do Transtorno
de déficit de
Atenção e
Hiperatividade,
do TOD e do TC,
bem como
intensificar
condições para
que estes
estudantes
possam
desenvolver as
habilidades
cognitivas e
desempenho
acadêmico.

motora ampla e fina,
coordenação viso motora,
organização temporal e espacial,
lateralidade e direcionalidade.
(Pontilhado e linhas) Jogo dos
pontinhos)
“Consciência fonológica”
.Trabalhar atividades com
fonemas, relação entre
som/letra, palavras, sílabas,
frases. Jogo Sonoro.
Trabalhar atividades que
desenvolvam a memória visual e
auditiva. Trabalhando com os
sons do próprio corpo, sons de
instrumentos musicais –
bandinha, sons de objetos, sons
da natureza
Trabalhar atividades para
desenvolver a concentração, o
autocontrole, a memória, a
organização e o respeito às
regras.
(Jogo da memória,
Trabalhar atividades para
desenvolver a análise e síntese,
a organização, comparação de
quantidades sequencia
numérica, o raciocínio lógico,a
resolução de problemas e a
representação numérica( Jogo:
Matrix, detetive, tangran,
dominó, baralho, quantos patos
tem?, numero oculto, etc
Fazer leitura e releitura de

imagens e textos de artistas

plásticos e autores famosos.

-Relacionar as características

dos personagens com as

próprias.

- Observar e analisar desenho.

-desenvolvendo a capacidade de

organização, seriação,

classificação.

- Desenvolvendo atividades com

provérbios folclóricos.
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-Tirar a ultima palavra da frase e

colocar outra.

-Discriminar e categorizar

palavras que tenham a mesma

terminação.

-Produzir frases e textos

Realizando atividades de rimas,

consciência fonológica e

aliteração. Parlendas e trava

línguas, caça-palavras e palavras

cruzadas.

- Trabalhando poemas e letras

de musicas

Autores como: Cecília Meireles,

Vinícius de Morais , Toquinho e

Mario Quintana

Jogo dos sete erros

- Desenvolvendo atividades com

jogo da memória, bingo de

letras, sílabas e palavras´, jogo

do lince, diferentes tipos de

dominó, veritek, resta um,

dama, xadrez, banco imobiliário,

monoply, quebra-cabeça, jogo

de vareta, bingo de letras,

família terapêutica, quem sou

eu, jogo da rima, perfil, detetive,

entre outros.

- Organizar acervo coletivo.

- Elaborar convites, fantasias,

decorações, chapéus,
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lembrancinha, máscara, álbum.

-Jogar trilha

-Executar receitas e ouvir

explicações.

-Utilizar o teatro como forma de

expressão e comunicação.

Proporcionar, por meio de jogos

de tabuleiro, o desenvolvimento

da compreensão da importância

do cumprimento de regras já

pré estabelecidas e trazer a

reflexão para a importância das

regras na sociedade.

- Desenvolvendo atividades de

esquema corporal como:

-posição do corpo e as diversas

possibilidades de deslocamento.

Posições:

- Em pé

- Sentada

- Agachada

- Deitada

- deslocamento nas diferentes

posições:

- Engatinhar

- Caminhar de diferentes formas

- Correr

-pular

- Serpentear

-Quebra-cabeça com

dificuldades graduadas

- Reprodução da figura humana
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commassinha de modelar,

argila, cartolina, folha tinta, etc

- Siga o Mestre- esquema

corporal, desenhar o próprio

corpo, dança aeróbica, ritmo.

Trabalhando noções básicas de

referencia espacial:

em cima, em baixo, em frente,

atrás, primeiro, último, perto,

longe, grosso, fino, cheio, vazio,

pouco, muito.

- Exercícios para fixas a

lateralidade:

- Comer, pentear-se, desenhar,

cumprimentar, escrever ,etc.

-atividades psimotoras de

circuito, arremessar, aparar,

chutar, deslocar-se para a

direita e para a esquerda.

-atividades de relaxamento

dança e musicas.

-Proporcionar execução de

brincadeiras e atividades

psicomotoras direcionadas,

trabalhando diferentes áreas do

conhecimento totalmente

integrados, estimulando e

favorecendo o desenvolvimento

físico, cognitivo.

-Trabalhando com estafeta
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psicomotora, circuito

psicomotor, banco sueco,

arremesso de bola ao cesto,

amarelinha, bambolê, pula

corda, exercícios de lateralidade,

orientação e estruturação

espaço temporal.



139

ANEXO III
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo (a) Orientador (a) Educacional: Rivaneide Magalhães dos Santos Silva
Matrícula: 243003-7 Turno: Matutino/ Vespertino

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) -
Orientador(a) Educacional integra a equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas
ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos
Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o
desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito
Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do
princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada à Proposta Pedagógica - PP da unidade
escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser
autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e
escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)

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

METAS:

 Contribuir com os profissionais da educação em relação ao acolhimento e

acompanhamento aos estudantes e famílias;

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

 Promover em parceria com as Redes de Proteção, atividades interventivas

relacionadas a temas transversais;

 Organizar e sistematizar o trabalho realizado pela Orientação Educacional na

Unidade Escolar;

 Trabalhar o contexto escolar para que seja um ambiente acolhedor.

 Conscientizar os estudantes, as famílias e toda a comunidade escolar para a

importância da valorização da vida.

 Promover momentos de formação e sensibilização para os profissionais da educação

sobre temáticas releventes a sua prática pedagógica.

 Realizar escuta sensível e apoio socioemocional a comunidade escolar.

 Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção

social, que favoreçam possibilidades de atendimento e acompanhamento do

estudante.

 Elaborar ações ou projetos que favoreçam o desenvolvimento pessoal e social do

estudante, que auxiliem no enfrentamento de violências e superação de preconceitos

e descriminação.
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TEMÁTICA
(O que?)

FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

(Como?)

EIXO DE AÇÃO
DA

ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL

PERÍODO
DE

EXECUÇ
ÃO

Ed.
em
Cida
dani
a

Ed. em
Diversi
dade

Ed. em
Susten
tabilida
de

Acolhimento

X

X X

Produção e envio
de vídeos de
acolhida na
Plataforma Escola
em Casa e grupos
de whatsapp para
o retorno da
educação
mediada por
tecnologias.

Ação junto aos
Estudantes
Ação junto aos
Professores
Ação junto à
Família

Março
/Decorrer
do ano

Acolhimento da
Comunidade
Escolar, por meio
de vídeos, rodas
de conversas,
promoção de
palestras,
Atendimento
individualizado
por whatsapp,
ligações
telefônicas e
google meet.

Decorrer
do ano

Produção e envio
flyer com
chamada aos
estudantes na
Plataforma Escola
em Casa e
Grupos de
Whatsapp da
escola e redes
sociais.

Ação junto aos
Estudantes Ação
junto à Família

Decorrer
do ano

Encontro de vídeo
conferência pelo
Google Meet com
as famílias e
estudantes

Ação junto à
Família Ação junto
aos Estudantes.

Decorrer
do ano

Envio de vídeos e
mensagens
motivacionais na
Plataforma Escola
em Casa e grupos
de whatsapp.

Ação junto aos
Professores
Ação junto à
Família
Ação junto aos
Estudantes

Decorrer
do ano

Atendimento
individual por
telefone às
famílias com

Ação junto à
Família

Decorrer
do ano
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dificuldade de
acesso
à educação
mediada por
tecnologias.

Antendimento ao
estudante e/ou
família vítima de
violação de
direitos.

Ação junto à
Família
Ação junto aos
Estudantes

Decorrer
do ano

Produção de
slides e vídeos
de
apresentação
da Orientação
Educacional
para
comunidade
escolar e envio
na plataforma
escola em casa
e Grupos de
Whatsapp.

Ação de
Implantação
da
Orientação
Educacional
Ação junto aos
estudantes
Ação junto às
famílias
Ação junto aos
Professores

Início do
ano letivo

Sensibilização
nas coordenações
coletivas, setoriais
e conselho de
classe com
dinâmicas,
mensagens
motivacionais e
escuta sensível
dos professores.
.

Ação institucional
Ação junto aos
Professores

Decorrer
do ano

Atendimento
s
individualiza
dos por
telefone aos
professores
e escuta
sensível.

Ação junto aos
Professores

Decorrer
do ano

Produção de
vídeo/
materiais
informativos
sobre
autocuidado
e envio na
Plataforma
Escola em
Casa e
grupos do
Whatsapp.

Ação junto aos
Professores

Decorrer
do ano
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Produção de
devolutivas dos
atendimentos
produzidos com
os professores,
famílias e
direção.

Ação junto aos
Professores
Ação junto à
direção
Ação junto às
famílias

Decorrer
do ano

Acompanha
mento
Busca Ativa
e
Integração
Escola
Família

X X

Atendimento
individual por
telefone/
mensagens de
whatsapp às
famílias em que
os estudantes não
foram localizados
pela escola e/ou
não estão
realizando as
atividades.

Ação junto aos
Professores
Ação junto à
direção
Ação junto às
famílias
Ação junto aos
estudantes

Decorrer
do ano

Levantamento
das famílias que
precisam de
material impresso

Ação junto às
famílias
Ação junto à
direção
Ação junto
aos
estudantes.

Decorrer
do ano

Mapeamento dos
dados dos
atendimentos com
às famílias,
estudantes e
professores .

Ação de
Implantação da
Orientação
Educacional

Decorrer
do ano

Articulação com
redes de apoio
para auxiliar na
busca ativa dos
estudantes.

Ação em rede
Ação Institucional

Decorrer
do ano

Elaboração do
Projeto de
Acompanhamento
e Busca Ativa do
estudante
infrequente no
ensino remoto .
- Sistematização
de instrumento
para
acompanhamento
do estudante.

Ação junto a
eqquipe gestora
Ação junto aos
professores
Ação junto aos
estudantes
Ação junto às
famílias

Decorrer
do ano

Produção de
mensagens,
vídeos e
templates
informativos de

Ação junto às
famílias
Ação junto aos
estudantes
Ação junto aos

Decorrer
do ano
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sensibilização as
fámílias,
estudantes e
professores.

professores

Autonomia
de estudos

X X X

Produção e envio
de vídeo na
Plataforma Escola
em Casa e grupos
do whatsapp
sobre rotina
escolar.

Ação junto à
Família
Ação junto aos
Estudantes
Ação junto aos
Professores

Abril

Produção de
material impresso
sobre rotina
escolar.

Ação junto à
Família
Ação junto aos
Estudantes

Abril

Produção de
templates/ dicas
sobre rotina
escolar e envio na
Plataforma Escola
em Casa e grupos
do whatsapp da
escola.

Ação junto à
Família
Ação junto aos
Estudantes

Abril

Elaboração de
templates
motivacionais
sobre autonomia
de estudos.

Ação junto aos
Estudantes

Decorrer
do ano

Enfrentame
nto a
prevenção
ao abuso
sexual de
crianças e
adolescente
s

X X X

Produção e envio
de vídeos,
mensagens
informativas e
material impresso
sobre a
Prevenção ao
Abuso Sexual de
Crianças e
Adolescentes na
Plataforma Escola
em Casa e nos
Grupos de
whatsapp.

Ação junto às
famílias
Junto aos
estudantes
Ação junto aos
Professores

Maio

Envio de
sugestões de
materiais
/atividades aos
professores sobre
a Prevenção ao
Abuso Sexual de
Crianças e
Adolescentes, na
Plataforma Escola
em Casa e nos
Grupos de
whatsapp.

Ação junto aos
Professores
Ação Junto aos
estudantes

Maio

Promoção de
palestra com a
Rede de Apoio
para os

Ação junto aos
Professores

Maio
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profissionais da
educação da UE.
Ação em Rede.
Levantamento e
acompanhamento
das atividades
realizadas pelos
estudantes para
produção de
vídeo e flyer
mobilizador.

Ação junto aos
Professores
Ação Junto aos
estudantes

Maio

Desenvolvi
mento de
competênci
as
sócioemoci
onais

X X X

Escuta ativa e
sensível para
acompanhamento
e apoio da
comunidade
escolar.

Ação junto aos
Professores
Ação junto aos
Estudantes
Ação junto às
famílias

Decorrer
do ano

Produção de
vídeos e
templates sobre
Competências
Socioemocionais
e envio na
Plataforma Escola
em Casa.

Ação junto aos
Professores
Ação junto aos
Estudantes
Ação junto às
famílias

Junho

Promoção de
momentos de
acolhimento nas
coletivas.

Ação junto aos
Professores

Decorrer
do ano

Produção de flyer
informativo com
os contatos da
Orientação
Educacional e
envio na
Plataforma Escola
em Casa e nos
grupos do
whatsap.

Ação junto aos
Professores
Ação junto aos
Estudantes
Ação junto às
famílias

Decorrer
do ano

Produção de
vídeo sobre
autocuidado e
envio na
plataforma e nos
grupos do
whatsapp

Ação junto aos
Professores

Decorrer
do ano

Produção de
vídeo sobre as
emoções e envio
na plataforma e e
nos grupos do
whatsapp

Ação junto aos
Professores

Junho
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Educação
ambiental

X

Produção de
vídeo/ material
informativo com
orientações sobre
o Dia Nacional da
Educação
Ambiental .

Ação junto aos
Professores
Ação junto aos
Estudantes
Ação junto às
famílias

Junho

Comunicaç
ão não
violenta –
Cultura de
paz

X X X

Promoção de
palestra com a
rede de apoio
para os
profissionais da
educação da UE.
Ação em Rede .

Ação junto aos
Professores

Maio

Produção de
vídeo sobre
Cultura de Paz

Ação junto às
famílias

Maio

Produção de
vídeo sobre
internet segura
para crianças

Ação junto aos
Estudantes
Ação junto às
famílias.

Abril

Envio de vídeos e
mensagens
informativas sobre
a Violência
Doméstica na
Plataforma Escola
em Casa e nos
Grupos de
whatsapp. Agosto
Lilas

Ação junto às
famílias
Junto aos
estudantes
Ação junto aos
Professores

Agosto

Envio de vídeos e
mensagens
informativas sobre
a Campanha
Agosto Lilás na
Plataforma Escola
em Casa e nos
Grupos de
whatsapp.

Ação junto às
famílias
Junto aos
estudantes
Ação junto aos
Professores

Agosto

Produção de
materiais sobre o
Bulling e respeito
à diversidade.

Ação junto aos
Professores
Ação junto aos
Estudantes

Agosto

Envio de vídeos e
mensagens
informativas sobre
Setembro
Amarelo na
Plataforma Escola
em Casa e nos
Grupos de
whatsapp.

Ação junto às
famílias
Junto aos
estudantes
Ação junto aos
Professores

Setembro

Envio de
sugestões de
materiais

Ação junto aos
Professores
Ação Junto aos

Setembro
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/atividades aos
professores sobre
Valorização da
Vida, na
Plataforma Escola
em Casa e nos
Grupos de
whatsapp.

estudantes

Produção de
Vídeos e
materiais
informativos sobre
dia Nacional da
Consciência
Negra envio na
plataforma e e
nos grupos do
whatsapp da
escola.

Ação junto aos
Professores
Ação junto aos
Estudantes
Ação junto às
famílias

Novembro

Produção de
Vídeos e
materiais
informativos sobre
A Semana Maria
da Penha. Envio
na plataforma e e
nos grupos do
whatsapp

Ação junto aos
Professores
Ação junto aos
Estudantes
Ação junto às
famílias

Novembro

Inclusão e
diversidade

x x x

Envio de vídeo
sobre a Semana
Distrital
Conscientização e
Promoção da
Educação
Inclusiva aos
Alunos com
Nescessidades
Educacionais
Especiais na
Plataforma Escola
em Casa e nos
Grupos de
whatsapp.

Junto aos
estudantes
Ação junto aos
Professores
Ação junto às
famílias

Março

Envio de vídeos
e mensagens
sobre o Dia
Nacional de Luta
das Pessoas com
Deficiência na
Plataforma Escola
em Casa e nos
Grupos de
whatsapp.

Junto aos
estudantes
Ação junto aos
Professores
Ação junto às
famílias

Setembro

Produção de
material impresso
sobre a inclusão

Junto aos
estudantes

Setembro

Compartilhamento
de materiais
informativos sobre
inclusão e

Junto aos
estudantes
Ação junto aos

Setembro
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diversidade,
enviados na
Plataforma Escola
em Casa e grupos
do whatsapp.

Professores
Ação junto às
famílias

Saúde e
cidadania

X
X

Articulação com a
rede de apoio
referente ao
Programa Saúde
na Escola.

Ação em rede Decorrer
do ano

Produção e envio
de vídeos de
mobilização
contra Dengue na
Plataforma Escola
em Casa e nos
Grupos de
whatsapp

Ação junto aos
Professores
Ação Junto aos
estudantes

Maio

Contribuir com a
equipe gestora
nos
encaminhamentos
e nas ações que
envolvem
diretrizes e
legislações em
defesa das
garantias de
direitos da criança
e do adolescente.

Ações em Rede Decorrer
do ano

Produção de
vídeo e/ou
materiais
informativos
acerca das
temáticas: saúde
mental,
autocuidado e
higiene pessoal.

Ação junto aos
estudantes
Ação junto aos
Professores
Ação junto às
famílias

Levantamento de
estudantes que
precisam de
atendimento para
consulta
oftalmológica ou
necessidade de
uso óculos
Gerência de
Saúde do
Estudante – GSE.

Ação junto às
Redes
Ação junto às
famílias
Junto aos
estudantes

Agosto/
decorrer
do ano

Sensibilização
dos professores
nas coordenações
coletivas, setoriais
e conselhos de

Ação junto aos
Professores

Decorrer
do ano
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Ensino e
aprendizage
m

x

classe sobre a
importância da
utilização do
google meet,
whatsapp para
fortalecimento
dos vínculos com
os estudantes e
familias.
Produção de
vídeo sobre
autonomia de
estudos e envio
na plataforma e
nos grupos do
whatsapp

Ação junto às
Famílias
Ação junto aos
Estudantes

Abril

Prevenção
e
enfrentame
nto ao uso
indevido de
drogas

X

Envio de flyer ou
vídeo com
mensagens
informativas sobre
prevenção
enfrentamento ao
uso indevido de
drogas nos
grupos de
whatsapp.

Ação junto aos
Professores
Ação junto às
Famílias
Ação junto aos
Estudantes

Setembro
ou
outubro

Transição X X X

Transição JI 05/
CED 08.
Realização de
encontro pelo
Google Meet, com
a Orientação
Educacional das
respectivas
escolas.

Equipe Gestora
Ação em rede

Otubro a
Dezembro

Montagem da
apresentação do
Projeto Travessia
junto com o SOE
JI 05 e CED 08

Ação em rede Outubro a
Dezembro

Encontros com os
professores dos
5º anos para
orientar e
construir espaços
de transição
positiva.

Ação Junto a
equipe gestora
Ação junto aos
Professores

Outubro a
Dezembro

Encontros com os
pais /
responsáveis dos
5º anos para
orientar e
construir espaços
de transição

Ação Junto a
equipe gestora
Ação junto aos
Professores

Outubro a
Dezembro
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positiva.
Elaboração de
vídeo ,
apresentação da
escola. Acolher e
construir espaços
de transição
positiva.
Travessia 5°
Anos.

Ação junto aos
Professores
Ação junto a
equipe gestora
Ação em rede

Outubro a
Dezembro

Elaboração de
folder informativo.
Acolher e
construir espaços
de transição
positiva.

Ação junto às
famílias
Ação Junto aos
estudantes
Ação junto aos
Professores

Outubro a
Dezembro

Realização de
encontro com a
apresentação
pelo google meet
das equipes
gestoras,
professores, pais
e alunos.

Ação junto a
equipe gestora
Ação junto às
famílias
Ação Junto aos
estudantes
Ação junto aos
Professores

Dezembro

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS

Avaliação do trabalho pedagógico da Orientação Educacional será realizada durante todo o
ano letivo por meio da escuta dos profissionais da educação nos conselhos de classe e nas
coletivas mediante observação, diagnóstico e registros escritos.
Análise de dados quanto a aprovação, reprovação e frequência escolar dos estudantes.
Formulários encaminhados a comunidade escolar.

Rivaneide Magalhães dos Santos Silva – 2430037-7 Gildo Lima – 300174-1
Patricia Spindola Cutrim Sena - 212965-5

Orientadora Educacional Diretor da Escola
Coordenação Intermediária da OE
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ANEXO IV
ESCOLA CLASSE 07 DO GAMA- DF

O XADREZ COMO INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

2021

GAMA – DF

ESCOLA CLASSE 07 DO GAMA- DF
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O XADREZ COMO INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

Projeto elaborado pela professora Andreia Lopes da Silva,
pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem,
em parceria com a Orientadora Educacional Michelle
Confessor, para desenvolvimento nesta U.E, como plano de
Ação da EEAA, parte integrante do PPP/EC 07 e também
como cumprimento do plano de ação do PDE.

Maio - 2021

GAMA – DF
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1. IDENTIFICAÇÃO

PROJETO:O XADREZ COMO INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
RESPONSÁVEIS: Professora Pedagoga da EEAA (Equipe Especializada de Apoio à

Aprendizagem) Andreia Lopes que implementará o projeto com a parceria da Orientadora

Educacional Michelle Confessor, será executado pelo corpo docente das turmas de 4º e 5º anos

da Escola Classe 07 do Gama;

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Escola Classe 07 do Gama.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Início em abril de 2019 podendo ser incorporado ao PPP (Projeto

Político Pedagógico) desta Unidade de Ensino.

PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental (4º ao 5º anos) da Escola Classe 07 do Gama.
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2. INTRODUÇÃO

O xadrez é um jogo de tabuleiro de natureza recreativa e competitiva para dois jogadores

ou mais, sendo também conhecido como Xadrez Ocidental ou Xadrez Internacional para

distingui-lo de outras variantes da atualidade. A forma atual do jogo surgiu no Sudoeste da

Europa na segunda metade do Século XV, durante o Renascimento, depois de ter evoluído de

suas antigas origens persas e indianas.

O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo, sendo praticado por milhões de

pessoas em torneios (amadores e profissionais), clubes, escolas, pela Internet, por

correspondência e informalmente.

O xadrez, por ser um jogo de estratégia e tática, não envolve o elemento sorte. A única

exceção, nesse caso, é o sorteio das cores no início do jogo, já que as brancas sempre fazem o

primeiro movimento e teriam, em tese, uma pequena vantagem por isso

Ele foi reconhecido como esporte pelo Comitê Olímpico Internacional em 2001, tendo

sua olimpíada específica e campeonatos mundiais em todas as suas categorias.

Como o xadrez é um jogo de raciocínio, ele foi defendido como esporte intelectual que se

baseia em três elementos: jogo-arte-ciência. Jogo porque requer habilidade, arte por causa da

imaginação e ciência devido ao cálculo. Apesar desta definição, muitos consideram o xadrez

como um jogo matemático que tem como objetivo deixar seus praticantes mais inteligentes e

melhores nos cálculos matemáticos. De fato o xadrez auxilia no cálculo, porém não se deve

esquecer que como todo jogo com regras, o xadrez tem um grande valor sócio-educativo, pois

promove a inclusãode todos, os alunos ANEE, com Transtornos Funcionais, sua interação e a

socialização do aluno com o meio.

Jogos como o xadrez, que desafiam o cérebro, realmente estimulam o crescimento de

Dendritos – organismos que enviam sinais a partir das células neurais. Com mais dendritos, a

comunicação neural, dentro do cérebro, melhora e fica mais rápida. Pensando no seu cérebro

como se fosse um processador de computador. As ramificações dos dendritos enviam sinais

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_tabuleiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xadrez_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Xadrez_Internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XV
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Correios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_estrat%C3%A9gia
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sorte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%AA_Ol%C3%ADmpico_Internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olimp%C3%ADada
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que se comunicam com outros neurônios, o que faz com que o processador opere de forma

rápida, mais favorável. A interação com as pessoas em atividades desafiadoras também

estabelece o crescimento dos dendritos e o xadrez te dá ótimas oportunidades para fazer isso.

A UNESCO mantém o Comitê de Xadrez Escolar, responsável por integrar a modalidade

nas escolas e instituições de ensino e visar que a prática seja pedagogicamente produtiva.

A prática do jogo implica no exercício da sociabilidade, autoconfiança, do raciocínio

analítico e sintético e até mesmo da organização do estudo, o que acaba inclusive auxiliando na

melhora do rendimento escolar, principalmente em termos de concentração.
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3. OBJETIVO:

3.1. OBJETIVO GERAL

Desenvolver diferentes habilidades, promovendo o aprender de forma contínua, dentro

de um processo criativo, transformador, científico, respeitando valores éticos como:

solidariedade, dignidade humana, cidadania e a tolerância recíproca.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Desenvolver a atenção e a concentração dos alunos participantes do projeto;

 Interação, inclusão e intervenção pedagógica dos alunos ANEE e com Transtornos

Funcionais;

 Trabalhar e treinar a memória;

 Ensinar a importância de se ter vontade de vencer, paciência, autocontrole e proporciona

o respeito ao adversário;

 Incentivar à prática de jogos esportivos;

 Treinar o raciocínio, a criatividade, a inteligência e a lógica matemática;

 Ensinar planejamento e melhorar a tomada de decisão, aumentando a autoconfiança ;

 Utilizar as tecnologias disponíveis na escola a fim de melhorar e apoiar no

desenvolvimento do projeto.

 Estimular o raciocínio lógico, instigar a imaginação e a versatilidade;
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4. JUSTIFICATIVA:

Este projeto transdisciplinar visa a integração entre os alunos, professores e funcionários

da Escola Classe 07 e será desenvolvido visando o desenvolvimento cognitivo dos alunos,

buscando o maior sucesso acadêmico e pessoal.

A escola sintonizada com os novos tempos, e numa perspectiva futura, se insere no

mundo onde a prática social e o trabalho são referências para a difusão do conhecimento e da

cultura. Desta forma, buscamos contribuir para a formação do aluno, que será o construtor de

sua história e o transformador da sociedade.
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5. METODOLOGIA

O presente projeto será implementado pela professora Pedagoga da EEAA (Equipe

Especializada de Apoio à Aprendizagem) Andreia Lopes que implementará o projeto com a

parceria da Orientadora Educacional Michelle Confessor, será executado pelo corpo docente

das turmas de 4º e 5º anos da Escola Classe 07 do Gama no ano letivo de 2019 podendo ser

incorporado ao PPP da Escola, neste e nos próximos anos letivos.

O projeto terá duração de 06 meses e será dividido em diversas atividades envolvendo o

jogo xadrez.

Inicialmente, os alunos terão um primeiro contato com o jogo assistindo à um filme sobre

o xadrez onde também será trabalhado várias questões transversais como o preconceito, o

racismo e a desigualdade social - RAINHA DE KATWE (Disney 2016).

Após assistirem ao vídeo os alunos terão uma série de aulas expositivas sobre o xadrez

e farão relatórios, produção de textos e cartazes sobre o tema, reforçados também por uma

pesquisa que será feita sobre a história e as regras do jogo.

Após essas atividades, já mais íntimos do jogo, os alunos começarão a praticá-lo no no

tabuleiro. Passarão também a realizar atividades em sala de aula relativas ao jogo com regras,

desafios e curiosidades.

O projeto será encerrado com um campeonato que envolverá todos os alunos

participantes e professores da escola. No campeonato haverá confronto entre turmas utilizando

o tabuleiro e também o xadrez humano que será realizado num tabuleiro desenhado no pátio da

escola. As turmas vencedoras serão premiadas com medalhas e troféus.

5.1. RECURSOS DIDÁTICOS UTILIZADOS:

 Textos;

 Tabuleiro e peças de xadrez;

 Computadores;



158

 Internet;

 Data-show.

 DVD e Televisão.

6. AÇÕES

 Elaboração do projeto e apresentação junto à coordenação/direção;

 Reunião para decidir as ações do projeto;

 Apresentação do projeto aos alunos do Ensino Fundamental;

 Apresentação do filme: RAINHA DE KATWE (Disney 2016);

 Coordenação Coletiva com os professores, Equipes de Apoio e direção para estudar

sobre a importância do xadrez no desenvolvimento intelectual do aluno;

 Leitura de texto sobre instruções básicas do xadrez

 Pesquisa na internet sobre a história do xadrez (WWW.clubedexadrez.com.br);

 Prática sobre movimentos e capturas das peças utilizando o software Xadrez NX;

 Implementação do jogo em softwares no Laboratório de Informática;

 Aquisição de novos jogos e tabuleiros para a escola para viabilização do projeto;

 Realização da gincana com atividades ligadas ao xadrez;

 Realização do 2º Campeonato de Xadrez da Escola Classe 07 do Gama.

http://www.clubedexadrez.com.br
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7. CRONOGRAMA

DATA AÇÃO RESPONSÁVEL

27/03

Coordenação Coletiva com os professores, Equipes de
Apoio e direção para estudar sobre a importância do
xadrez no desenvolvimento intelectual do aluno e
realização de oficina do jogo em tabuleiro.

Andreia Lopes

Março Elaboração do projeto e apresentação junto à
coordenação/direção Andreia Lopes

01/04 a
05/04

Apresentação do projeto aos alunos do Ensino
Fundamental 4º e 5º anos; Andreia Lopes e Michelle

Confessor

Abril Apresentação do filme: RAINHA DE KATWE (Disney
2016);

Professor Regente das
turmas

Maio Pesquisa na sobre a história do xadrez
(WWW.clubedexadrez.com.br)

Professores regentes e
alunos

Durante
todo o ano

letivo

Prática sobre movimentos e capturas das peças, em aulas
semanais, conforme cronograma estabelecido pela
coordenação

Alunos

Durante
todo o ano

letivo

Aquisição de novos jogos para a escola; Direção

Junho

Realização do 2º Campeonato de Xadrez da Escola
Classe 07 do Gama.

10 a 13/06 Quartas de final
18/06 Semifinal
19/06 Grande Final e Cerimônia de Premiação

Direção, coordenação,
professores regentes,
EEAA, SOE e alunos.

http://www.clubedexadrez.com.br
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8. AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados de forma direta através da observação e de testes com

análise das jogadas. Também será feita uma conversa informal com os alunos salientando em

que o projeto poderia melhorar.

Será avaliada também a dinamicidade e o comportamento do aluno, jogando com o

professor, com o computador e com os colegas, através de torneio, bem como a participação no

campeonato.

Os professores regentes das turmas envolvidas avaliarão os alunos durante todo o ano

letivo.

O desenvolvimento do aluno será gradativo de acordo com o seu interesse e capacidade

de apreensão.
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ANEXO V
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 07 DO GAMA
PROJETO: Projeto Festa Junina

PROBLEMATIZAÇÃO: Desinteresse da comunidade em frequentar a escola.

APRESENTAÇÃO

Esta iniciativa consiste em ações que possibilitem momentos de reflexão e
construção pedagógica, abrangendo ainda propostas significativas para a prática
cotidiana dos educadores. De acordo com o contexto escola e vivências as ideias e
sugestões podem ser adequadas as necessidades reais nas expectativas de
educadores e educandos.

JUSTIFICATIVA

Este projeto visa integrar a comemoração da festa junina com o projeto que
nossa escola já vem desenvolvendo: Resgate Social, o qual procura exercer a cidadania
através de ações concretas, solidárias e participativas, em benefício e melhoria de vida.

OBJETIVO GERAL

Incentivar nos alunos o gosto pelas festas juninas, oferecendo-lhes oportunidade
de descontração, socialização e ampliação de seu conhecimento através de atividades
diversificadas, brincadeiras, pesquisa e apresentações características destes festejos
que fazem parte do folclore brasileiro, ressaltando seus aspectos, popular, social e
cultural e também conhecer um pouco sobre a cultura dos países que participarão da
copa do mundo.

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Explorar a leitura de textos informativos, de poesias, músicas juninas, de texto formal e
informal, bem como quadrinhos, caça palavras e cruzadinhas e pesquisa sobre as
noções que participarão da copa do mundo;

 Confecção de recados, cartazes e convite;
 Conhecer a origem das festas Juninas e os Santos do mês. Conhecer o significado das

danças típicas da festa junina, como a quadrilha e outras;
 Conhecer as comidas típicas junina e explorá-las no que se refere à quantidade, preços,

tempo de duração da culinária, medidas de massa e fração. Fazer, como culinária,
algumas das comidas típicas. Criar desafios envolvendo situações da festa junina, bem
como a gincana que estamos desenvolvendo;

 Produzir cartazes com as simpatias, receitas típicas e representações da festa.
Ornamentas as salas e a escola;

 Localizar, geograficamente, os países que participarão da copa do mundo. Fazer o
mesmo no mapa do Brasil, destacando as regiões e a maneira como a festa junina é
comemorada em cada uma delas;

 Conhecer as danças típicas e a apresentá-las na festa junina;
 Produção coletiva sobre a festa junina na escola.
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METODOLOGIA

 Envolver todos os alunos da escola;
 Informar os pais sobre a importância de incentivar e ajudar seu filho no estudo da

tabuada (matemática);
 Formular problemas/desafios de acordo com o nível do ano em que o aluno se encontra;
 Estudar a metodologia da tabuada com antecedência;
 Participar de jogos envolvendo movimentos relacionados ao assunto.

DESENVOLVIMENTO

 Os professores de todas as disciplinas participarão do projeto desenvolvendo atividades
em sala relacionadas com a data que estamos comemorando juntamente com a copa do
mundo.

CRONOGRAMA

No decorrer de um mês.

RECURSOS HUMANOS

 Professores;
 Coordenadores;
 Direção;
 Alunos;
 Pais e/ou responsáveis

RECURSOS MATERIAIS
 Tabuada;
 Jogo de memória;
 Batalha Naval;
 Bingo;
 Dominó;
 Pratinho com operações e respostas
 Trilha com operações

AVALIAÇÃO

A avaliação será processual, tendo em vista a participação e interesse dos alunos,
o desenvolvimento cognitivo. Incentivo dos professores a levarem situações do nosso
cotidiano para sala, tornando nosso ensino menos conteudista e mais prazeroso.
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ANEXO VI
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 07 DO GAMA
PROJETO: 1º Olimpíada de Matemática

PROBLEMATIZAÇÃO: Desmotivação pela matemática

APRESENTAÇÃO

Projeto elaborado em conjunto com os professores e grupo gestor, ouvindo as
sugestões dos pais e demais funcionários. Foram feitas algumas alterações para que
não haja injustiça e prevaleça a competição saudável geradora de uma aprendizagem
significativa.

Depois de elaborado e aprovado pela equipe escolar ficará exposto na escola onde
todos possam ter acesso.

JUSTIFICATIVA

A implementação da 1ª Olimpíada de Matemática é uma competição que consiste
na resolução de problemas matemáticos, dirigida aos alunos do ensino fundamental do
1º ao 5º ano da Escola Classe 07. As questões escolhidas têm caráter interdisciplinar e
exigem raciocínio lógico dos alunos.

Acrescentamos ainda sua importância no sentido de diminuir o índice de
reprovação e evasão nesta disciplina.

OBJETIVO GERAL

Oferecer aos estudantes um estudo matemático mais significativo que possibilite
desenvolver suas aptidões matemáticas, relacionando-as com o mundo ao seu redor,
capacitando-os para ingressar em atividades de iniciação científica e outras atividades
tecnológicas.

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica;
 Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento matemático;
 Resolver desafios e situações-problemas que envolvam a teoria dos números, raciocínio

lógico e combinatório;
 Fortalecer jovens talentos nesta área de conhecimento;
 Incentivar o aperfeiçoamento dos professores, contribuindo para sua valorização

profissional;
 Envolver alunos das séries do ensino fundamental em atividades que envolvam o ensino

da matemática de forma lúdica e prazerosa.

METODOLOGIA

 Envolver todos os alunos no projeto;
 Informar os pais sobre a importância de incentivar e ajudar seus filho no estudo da

matemática,
 Formular problemas/desafios de acordo com o nível do ano em que o aluno se encontra;
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 Estudar a metodologia dos problemas com antecedência;
 Aplicar simulado nas turmas;
 Participar de jogos envolvendo movimentos relacionados ao assunto;
 Entregar uma lista com descritores para os professores;

DESENVOLVIMENTO

 Na primeira etapa a turma será dividida em dois grupos, onde serão aplicados os
mesmos desafios. Marcarão pontos para cada acerto, aquele que tiver mais pontos
passará para a segunda etapa.

 Na segunda etapa, o grupo classificado competirá com o de outra turma do mesmo Ano,
assim, saindo o grupo finalista do turno para a final.

 A final terá a presença de toda a escola com a participação dos finalistas dos turnos.
 A cada rodada de perguntas aumentará o grau de dificuldade dos desafios,
 Intermediariamente às perguntas ocorrerá desafios de movimentos corporais,
 Ganhará o grupo que obtiver o maior número de pontos acumulados.

CRONOGRAMA

No decorrer do primeiro bimestre.

RECURSOS HUMANOS

 Professore;
 Coordenadores;
 Direção;
 Alunos;
 Pais e/ou responsáveis

RECURSOS MATERIAIS
 Livro didático;
 Livro de literatura;
 Maquina fotográfica;
 Som;
 Materiais esportivos;
 Materiais de pintura;
 Material impresso
 Questionário

AVALIAÇÃO

A avaliação será processual, tendo em vista a participação e interesse dos alunos,
o desenvolvimento cognitivo . Incentivo dos professores a levarem situações do nosso
cotidiano para sala, tornando nosso ensino menos conteudista e mais prazeroso.
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ANEXO VII
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 07 DO GAMA
PROJETO: Projeto de produção de texto

PROBLEMATIZAÇÃO: Desinteresse pela escrita.

APRESENTAÇÃO

Esta iniciativa que tem como principal objetivo melhorar a produção de textos dos
alunos da escola e suprir a necessidade de tornar nossos alunos proficientes leitores e
produtores de textos.

JUSTIFICATIVA

Este projeto visa incentivar os alunos a escrever bem como realizar leituras dos
textos produzidos.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver no aluno o gosto pela produção de texto;
Dar condições adequadas para um crescimento do aluno em suas produções,

não apenas na aula de Português;
Entender a linguagem como algo significativo à medida que é empregada

enquanto prática social.

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Aperfeiçoar-se quanto à produção de texto em geral;
 Ser capaz de proceder autocorreção dos textos;
 Compreender as leituras propiciadas pela literatura infanto–juvenil como oportunidades

impares de conhecimento do mundo não só da fantasia, mas também da realidade do
dia-a-dia dos homens e mulheres em sociedade e em sua relação com os outro e com a
natureza;

 Compreender que a aprendizagem da língua “padrão culta” nas séries iniciais do Ensino
Fundamental se dá principalmente pelo uso social da linguagem em situações diversas
de prática social;

 Demonstrar segurança no emprego da língua, evidenciando isso, através da escrita com
correção gramatical, ortográfica, pontuação, textualidade e clareza.

METODOLOGIA

 Ler, para fundamentar-se, autores e obras que tratam de diferentes textos comentando,
em sala, a síntese da leitura realizada, expondo-a, em seguida, em painel;

 Criar texto na forma poética que poderá servir como recurso didático, e outros textos em
forma também de poesia como anúncio poético, textos em forma de prosa;

 Criar poesias como atividade livre e de prazer estético;
 Ler poemas/poesias para divertir-se.
 Participar ativamente dos empréstimos de livros que a biblioteca dispõe.
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DESENVOLVIMENTO

 Interpretar textos de diversas modalidades para que o aluno tenha contato com textos
bem produzidos, ou seja, demonstrando estrutura, conteúdo e gramática compatíveis
com o ensino de Português.

 Produzir junto, na sala de aula, textos coletivos, com a participação dos alunos e do
professor.

 Fazer uma correção, adequação e melhora do texto junto com os alunos para que os
mesmos adquiram essa habilidade.

 Trabalhar, inicialmente, com temas mais simples e relacionados com o cotidiano dos
alunos, para que o mesmo não sinta dificuldade de pensar sobre esse ou aquele
assunto.

 Incentivar qualquer progresso apresentado pelo aluno, bem como elogiar qualquer
demonstração interessante em sua produção, seja nas ideias, na estrutura ou no uso
gramatical.

 Corrigir o texto do aluno, usando o novo Código de regras de ortografia, para que o
próprio aluno modifique e melhore seu texto em outra etapa do trabalho.

 Ilustrar os trabalhos através de fotos e outras imagens para tornar mais atrativos os
trabalhos dos alunos.

 Trabalhar as novas regras de maneira que não sejam apenas decoradas pelos alunos,
eles terão que pesquisar e comparar as duas ortografias e posteriormente, abrir espaço
para debates, apresentando motivos que levaram ao acordo.

 Além das pesquisas e das discussões em classe, serão criadas produções usando
imagem e escrita que podem ficar expostas no pátio da escola para que todos tenham a
oportunidade de conhecer os trabalhos. (confecção de cartazes sobre temas diversos)
sabemos que não adianta despejar todas as novas regras sobre o aluno de uma só vez.
Então serão trabalhadas as mudanças pouco a pouco.

 Em alguns casos, é improdutivo ensinar a regra nova sem recapitular alguns conceitos
trabalhados no passado.

 Pois não adianta dizer que cai o acento nas paroxítonas com ditongos abertos se o
aluno não sabe o que é paroxítona e o que é ditongo. Com isso serão retomados esses
e outros conceitos.

 Sabemos que o período de transição entre as duas formas de grafia é de 4 anos, e nós
professores não podemos considerar erro a opção do aluno por uma ou outra. Mas há
algo que podemos fazer.

 Nos textos produzidos pelo estudante, podemos destacar os termos redigidos na regra
antiga, explicitando a nova regra.

 Quando o aluno usar uma palavra que mudou, é possível sublinhá-la e inserir a margem
um comentário sobre a nova regra, para ajudar o estudante a fixa-la.

 Como toda turma esta trabalhando livros didáticos ou textos ainda com a grafia antiga,
os alunos serão alertados a sempre que surgir uma palavra que teve a grafia alterada,
para ele adicionar uma observação ao texto quando copiado no caderno ou a lápis no
próprio livro.

 Sabemos da importância de conversar com os alunos sobre o porquê das mudanças,
bem como explicar que estas mudanças têm um objetivo, para que eles possam
compreender e assimilar mais facilmente. “As crianças questionam o ‘porque’ das coisas,
das mudanças, mas em compensação aceitam com mais facilidade”.
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 Produção de livro sobre as produções de textos desenvolvidas durante o projeto e sua
publicação.

 Realizar um concurso de produção textual. Cada ano terá um vencedor e será premiado.
 As produções serão analisadas por uma lança formada pela equipe pedagógica.

CRONOGRAMA

Durante o ano letivo de 2014.

RECURSOS HUMANOS

 Professores;
 Coordenadores;
 Direção;
 Alunos;
 Pais e/ou responsáveis

RECURSOS MATERIAIS
 Livros (diferentes gêneros literários)
 Dicionário
 DVD/TV
 Gramática (novas regras)

AVALIAÇÃO

A avaliação é constante, levando em conta os registros e relatórios de cada etapa
do projeto feitos pelas organizadoras do mesmo. As reflexões sobre os relatórios
levarão em conta o interesse da turma, seus resultados e relevância para a
aprendizagem das crianças quanto ao desenvolvimento da linguagem, produção e
aprimoramento dos textos, conteúdos e a relevância social para a comunidade a que se
destina todas as produções serão arquivadas no portfólio e apresentadas nas feira
cultural.
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ANEXO VIII
COODENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 07 DO GAMA
PROJETO: SOLETRANDO

PROBLEMATIZAÇÃO: Deficiência ortográfica

APRESENTAÇÃO

Projeto elaborado em conjunto com os professores e grupo gestor, ouvindo as
sugestões dos pais e demais funcionários. Foram feitas algumas alterações para que
não haja injustiça e prevaleça a competição saudável geradora de uma aprendizagem
significativa.

Depois de elaborado e aprovado pela equipe escolar ficará exposto na escola onde
todos possam ter acesso.

JUSTIFICATIVA

O soletrando é realizado todos os anos em nossa escola e é aguardado com muita
ansiedade e expectativa pelos alunos e comunidade escolar, pois além da emocionante
competição há evidência de melhora significativa na aprendizagem dos alunos.

Promoveremos uma competição onde todos os alunos possam participar, pois não
haverá eliminação e sim somatória dos pontos e os alunos de cada Ano que
obtiverem mais pontos serão os finalistas.

OBJETIVO GERAL

O objetivo deste é incentivar e motivar os educandos através de uma competição
saudável, visando à ampliação do vocabulário, compreensão do significado das palavras
e ortografia correta das palavras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Sanar dificuldades ortográficas;
 Ampliar o vocabulário;
 Despertar o interesse pela leitura e pela escrita correta;
 Compreender o significado das palavras;
 Fazer com que os alunos tenham mais facilidade na grafia correta das palavras;
 Incentivar todos os alunos a participar;
 Conhecer algumas palavras do novo acordo ortográfico;
 Desenvolver o espírito competitivo.
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METODOLOGIA

 Envolver todos os alunos na competição;
 Comunicar aos pais sobre a importância dos mesmos em incentivar e ajudar seus

filhos na memorização das palavras;
 Escolher as palavras de acordo com o nível da série e se possível em conjunto

elaborar a mesma listas para as respectivas séries.
 Entregar a lista das palavras com antecedência aos alunos;
 Incentivar os pais a assistirem a competição;
 Expor o projeto soletrando onde os pais e comunidade em geral poderão ter acesso a

ele (regulamento,objetivos, datas,etc.);
 Trabalhar leitura, ditado e reescrita das palavras em sala de aula;
 Realizar simulados da competição em sala de aula;
 Juntar as palavras da 1ª e 2ª etapa para a etapa final;
 Premiar 1º, 2° e 3º colocados de cada ano;
 Divulgar por escrito em mural os nomes dos alunos campeões;

REGULAMENTO
1ª e 2ª etapa

 A gincana “soletrando” será uma competição realizada por Ano e turno escolar;
 Podem participar todos os alunos matriculados (do 1º ao 5º ano);
 Se possível em conjunto elaborar a mesma listas de palavras para as respectivas

séries. (Ex: 2º ano matutino com 2º ano vespertino);
 Realizar a competição por Ano e em sala de aula;
 A primeira e segunda etapa serão realizadas dentro da sala de aula e regida pelo

professor com supervisão dos coordenadores da escola e da direção;
 É necessária a presença de pelo menos um funcionário na sala para que a

competição aconteça;
 Os alunos receberão a lista das palavras (digitadas), com antecedência mínima de

dez (10) dias da data marcada para cada etapa;
 Em cada etapa serão: 100 palavras para cada ano (1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos);
 A ordem de iniciar o soletrando será de acordo com a seqüência da lista de chamada

(diário);
 Não será permitida ajuda ao aluno que estiver soletrando;
 As palavras a serem soletradas serão sorteadas na caixinha e pronunciadas pelo

professor regente;
 Caso o aluno não entenda a palavra a ser soletrada poderá pedir para repetir, mas

antes de iniciar a soletração;
 O educando deverá repetir a palavra, soletrá-la e ao terminar tornar a repetí-la,

indicando que concluiu;
 Se o aluno esquecer-se de pronunciar a palavra antes ou depois de soletrar não será

prejudicado;
 O participante não poderá repetir a letra já soletrada e nem silabar, caso aconteça a

soletração será considerada errada;
 A acentuação deverá ser pronunciada antes ou após a letra acentuada ser soletrada;
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 Se o aluno errar alguma letra, acento ou qualquer sinal gráfico (cedilha, hífen, til,
acento agudo, circunflexo, etc.) a soletração será considerada errada;

 Se o professor desejar, além das duas etapas poderá acrescentar mais etapas, desde
que observe o cronograma estabelecido;

 Na 1ª etapa haverá eliminação. Portanto o professor poderá fazer simulado antes.
 Na 2ª etapa participarão os classificados da 1ª etapa e os classificados da 2ª etapa

participarão da grande final.
 Se ocorrer empate, os empatados continuarão a disputa em rodadas “extras” até
encontrar o finalista; sendo, um aluno por turma de cada Ano.
 Portanto se nas rodadas extras acabarem as palavras da caixinha por três (3) vezes

e persistir o empate, serão sorteadas palavras do dicionário pelo Coordenador ou
Diretor/Vice-Diretora até sair o finalista.

REGULAMENTO DA GRANDE FINAL

 A grande FINAL será realizada no pátio da escola com todos os alunos selecionados
em cada Ano escolar

 Toda a comunidade escolar poderá assistir a grande final, que será realizada por ANO,
mas ninguém poderá interferir no bom andamento da competição;

 Quem sentir-se prejudicado por qualquer motivo deve recorrer a mesa julgadora e
esta decidirá a medida a ser tomada;

 A mesa julgadora será formada pelo professor regente, pela direção e pelos
coordenadores e/ou pela secretária. Estes poderão ser substituídos por outro professor
ou funcionário que não tenha parente competindo;

 Portanto na mesa julgadora deverá ter no mínimo três (3) componentes mais o
professor regente. Todos receberão uma lista com as palavras em ordem alfabética
para acompanhamento;

 Um dos julgadores anotará numa folha a palavra soletrada por cada aluno inclusive
assinalando onde aconteceu o erro. A folha será anexada ao relatório do projeto;

 Para que todos escutem com clareza a palavra a ser soletrada pelo educando,
haverá microfone no pedestal para o aluno falar;

 O microfone estará perto da mesa julgadora e o aluno não será obrigado a utilizar o
microfone, desde que fale alto e de forma que possa ser entendido pelos componentes
da mesa julgadora;

 Se ocorrer qualquer problema técnico com o som e os componentes da mesa não
conseguir ouvir a palavra soletrada, o educando terá nova oportunidade;

 Cada Ano terá a sua própria caixinha contendo palavras de acordo com o nível da
turma ( todas as palavras da 1ª e da 2ª etapa);

 O professor regente ficará responsável pela organização da caixinha e das palavras
da turma;

 A competição iniciará por Ano e os alunos participarão em ordem alfabética;
 As palavras a serem soletradas serão sorteadas na caixinha e pronunciadas pelo

professor regente;
 Caso o aluno não entenda a palavra a ser soletrada poderá pedir para repetir, mas

antes de iniciar a soletração;
 Se o aluno começar a soletrar e pronunciar a palavra ou perguntar qual é a palavra

será desclassificado;
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 O educando deverá repetir a palavra, soletrá-la e ao terminar tornar a repetí-la,
indicando que concluiu;

 Se o aluno esquecer-se de pronunciar a palavra antes ou depois de soletrar não será
prejudicado;

 O participante não poderá repetir a letra já soletrada e nem silabar, caso aconteça, a
soletração será considerada errada;

 A acentuação deverá ser pronunciada antes ou após a letra acentuada ser soletrada;
 Se o aluno errar alguma letra, acento ou qualquer sinal gráfico (cedilha, hífen, til,

acento agudo, circunflexo, etc.) a soletração será considerada errada;
 O aluno que errar será desclassificado. Se todos errarem terá nova rodada de

palavras a todos os participantes;
 A competição acabará quando encontrar os três (3) primeiros colocados (de acordo

com a classificação);
 Para critério de desempate haverá vinte (20) palavras “extras”, (com maior grau de

dificuldade) selecionadas antecipadamente pela professora regente de acordo com o
nível de sua turma;

 Só serão utilizadas as palavras “extras” quando o empate persistir e acabar as
palavras da caixinha;

 Os professores, pais e direção ajudarão na escolha dos prêmios;
 A competição final será realizada por Ano e serão premiados do 1º ao 3º lugar de

cada Ano escolar
 Relatar no final da competição a premiação de cada um;
 Ficará a cargo de a escola conseguir as premiações;
 Por fim os alunos finalistas terão seus nomes e classificação divulgados no mural da

escola.

CRONOGRAMA
DO SOLETRANDO

 No decorrer do 2º semestre.

RECURSOS HUMANOS:

 Professores;
 Coordenadores Pedagógicos;
 Diretora e secretária;
 Alunos;
 Pais ou responsáveis.
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RECURSOS MATERIAIS:

 Dicionário;
 Banco de palavras;
 Máquina Fotográfica;
 Som;
 Microfone;
 Prêmios.

AVALIAÇÃO:

Avaliar o envolvimento dos alunos na competição, verificando a aprendizagem
proporcionada através de análise dos resultados obtidos, mediante reuniões e relatórios.
Analisar o que deu certo ou errado e fazer alterações, aperfeiçoando o projeto para a 2ª
edição do soletrando que será realizada no 2º semestre.
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ANEXO IX
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA
ESCOLA CLASSE 07 DO GAMA
PROJETO: Projeto Tabuada

PROBLEMATIZAÇÃO: Dificuldade de memorizar a tabuada

APRESENTAÇÃO

Projeto elaborado em conjunto com os professores e grupo gestor, ouvindo as
sugestões dos pais e demais funcionários. Foram feitas algumas alterações para que
não haja injustiça e prevaleça a competição saudável geradora de uma aprendizagem
significativa.

Depois de elaborado e aprovado pela equipe escolar ficará exposto na escola onde
todos possam ter acesso.

JUSTIFICATIVA

A implementação do projeto “Tabuada” é uma competição que consiste na
memorização da tabuada de maneira divertida, dirigida aos alunos de 4º e 5º ano do
ensino fundamental da Escola Classe 07. As atividades (jogos de memória) tem caráter
interdisciplinar e exigirá a memorização dos alunos.

OBJETIVO GERAL

Oferecer aos educandos um estudo matemático mais significativo e lúdico que
possibilite desenvolver sua capacidade de memorização, capacitando – o para ingressar
em atividades de iniciação cientifica.

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica;
 Resolver desafios e situações-problemas que envolvam raciocínio lógico e memorização;
 Fortalecer jovens talentos nesta área de conhecimento matemático;
 Incentivar o aperfeiçoamento dos professores, contribuindo para sua valorização

profissional;
 Envolver alunos das séries do ensino fundamental em atividades que envolvam o ensino

da matemática de forma lúdica e prazerosa.

METODOLOGIA

 Envolver todos os alunos do 4º e 5º no projeto;
 Informar os pais sobre a importância de incentivar e ajudar seu filho no estudo da

tabuada (matemática),
 Formular problemas/desafios de acordo com o nível do ano em que o aluno se encontra;
 Estudar a metodologia da tabuada com antecedência;
 Participar de jogos envolvendo movimentos relacionados ao assunto;

DESENVOLVIMENTO
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 Na primeira etapa a turma será dividida em dois grupos, onde serão aplicados os
mesmos desafios. Marcarão pontos para cada acerto, aquele que tiver mais pontos
passará para a segunda etapa.

 Na segunda etapa, o grupo classificado competirá com o de outra turma do mesmo Ano,
assim, saindo o grupo finalista do turno para a final.

 A final terá a presença de toda a escola com a participação dos finalistas dos turnos.
 A cada rodada de perguntas aumentará o grau de dificuldade dos desafios,
 Intermediariamente às perguntas ocorrerá desafios de movimentos corporais,
 Ganhará o grupo que obtiver o maior número de pontos acumulados.

CRONOGRAMA

No decorrer do primeiro bimestre.

RECURSOS HUMANOS

 Professore;
 Coordenadores;
 Direção;
 Alunos;
 Pais e/ou responsáveis

RECURSOS MATERIAIS
 Livro didático;
 Banco de desafios;
 Maquina fotográfica;
 Som;
 Microfone;
 Materiais esportivos;

AVALIAÇÃO

A avaliação será processual, tendo em vista a participação e interesse dos alunos,
o desenvolvimento cognitivo . Incentivo dos professores a levarem situações do nosso
cotidiano para sala, tornando nosso ensino menos conteudista e mais prazeroso.
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