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3 APRESENTAÇÃO 

 

“Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que 

elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos 

pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não 

podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O 

voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado”. 

(Rubem Alves) 

 

O Projeto Político Pedagógico desenvolvido na Escola Classe 108 Sul tem a 

finalidade de instrumentalizar as metas e objetivo equalizador, respeitando a 

especificidade de cada segmento, pretende nortear e subsidiar elementos de 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e da melhoria do desempenho desta 

Escola, bem como priorizar as ações participativas, no sentido de estabelecer nortes 

para práticas administrativas e pedagógicas, que promovam condições favoráveis 

para o bom funcionamento da instituição. E, por se tratar de um documento que orienta 

todas as práticas educativas da Instituição de Ensino, foi pensado coletivamente. Foi 

construído e acompanhado através de cronograma de estudos em coordenações 

coletivas, através de discussões em grupo, análises de projetos desenvolvidos, metas 

e ações, e assembleias com os pais e alunos. 

Procurou-se promover momentos reflexivos constituindo também uma 

comissão organizadora, na perspectiva de construir um documento dinâmico, com 

identidade. Dessa forma, houve participação dos docentes, sugerindo as ações, as 

quais subsidiarão o desenvolvimento das práticas pedagógicas voltadas para o aluno, 

como também a participação de toda a comunidade escolar. 

A discussão para a elaboração do Projeto Pedagógico foi iniciada na Semana 

Pedagógica entre direção e o grupo de professores e em algumas coordenações 

coletivas seguintes, com a formação da equipe organizadora composta pela: diretora, 

vice-diretor e supervisora, coordenadora pedagógica, orientadora educacional, 

Carreira de Assistência à Educação, além do planejamento dos projetos principais. 

Esta proposta pedagógica sofreu alterações, em decorrência ao contexto 

mundial de pandemia, causada pela Covid-19 e consequente suspensão das 

atividades escolares, de acordo com o decreto nº 40.520, de 14 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo Coronavírus; decreto nº 40.583, de 1º 
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de abril de 2020, que suspende as atividades educacionais em todas as escolas, 

universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito do 

Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 2020; e parecer nº 33/2020 CEDF, de 26 de 

março de 2020, que determina às instituições educacionais das redes de ensino 

pública e privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar suas 

organizações pedagógica, administrativa e calendário escolar, optando inclusive por 

atividades indiretas. 

A comissão organizadora do Projeto Político Pedagógico reuniu-se por meio 

de reuniões virtuais para estabelecer a metodologia de elaboração coletiva e o 

planejamento das ações a serem seguidas, com cronograma e datas com base na 

estrutura do PPP. O planejamento para a construção do documento foi amplamente 

divulgado para todos os segmentos da Unidade Escolar. 

O documento foi construído democraticamente considerando toda a 

comunidade escolar (equipe gestora da unidade escolar, professores(as), 

servidores(as), estudantes e pais/responsáveis). 

Além das reuniões virtuais com os estudantes, com o objetivo de perceber o 

clima escolar, todos os segmentos responderam um questionário. 

A comissão desencadeou o processo de construção do documento, por meio 

de estudos, discussões e elaboração de textos, inclusive no espaço da coordenação 

pedagógica. Alguns instrumentos foram utilizados para promover a participação da 

comunidade escolar, como: reuniões/assembleias para ouvir as crianças, 

questionários para toda a comunidade escolar e estudos nas reuniões coletivas para 

registrar a opinião dos profissionais da escola no intuito de levantar propostas, 

problemas e sugestões de estratégias de superação. 

A participação dos alunos na construção do PPP vem contribuir de forma 

enriquecedora por meio do protagonismo estudantil. As reflexões realizadas com os 

alunos sobre o trabalho desenvolvido com a proposta “Avaliar Para Aproximar” abrem 

o debate para as melhorias a serem realizadas tanto no ensino remoto como no 

presencial. Os alunos são instigados a pensar e criticar sobre o desenvolvimento das 

atividades educacionais, emocionais e sociais. A escuta dos estudantes foi realizada 

por meio de assembleias e preenchimento de formulário, vídeos, ilustrações e poesias 

confeccionadas por eles, por meio do trabalho desenvolvido em “Avaliar Para 

Aproximar”, entre outras. 
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O Projeto Político Pedagógico serve para subsidiar a organização do trabalho 

pedagógico, materializar o currículo em Movimento do Distrito Federal e demonstrar 

as ações para a comunidade escolar. Ele é democrático, flexível, participativo, 

dinâmico e intencional. 

A Escola Classe 108 Sul construiu este Projeto Político Pedagógico 

coletivamente, reunindo os segmentos de professores, SOE, direção, supervisão, 

coordenação e servidores durante as coordenações coletivas realizando a leitura e a 

construção coletiva do texto. As sugestões dos pais foram coletadas nas reuniões 

proporcionadas pela escola e a utilização dos questionários. Os alunos também 

participaram na construção apontando como se sentem emocionalmente e quais são 

as fragilidades e potencialidades do ensino remoto. 

A partir da nova situação imposta pelo isolamento social devido à pandemia 

de COVID 19, a realidade escolar se revelou expondo todas as dificuldades e 

diferenças sociais dentro e fora da escola. Considerando o atual contexto, ao longo 

da pandemia, crianças, professores e funcionários vivenciaram, cada um à sua 

maneira, uma série de perdas – de pessoas, liberdades, empregos e convivências. 

Houve a necessidade de a escola reorganizar o trabalho pedagógico a fim de atender 

as necessidades de cada aluno. Todos temos procurado nos reinventar e nos planejar 

para minimizar os impactos desse momento: gestor, coordenador, professor, família 

e aluno. 

Este documento registra todas as etapas e ações necessárias para organizar 

os tempos, espaços, objetivos, recursos e estratégias pensados para o ano letivo 

2021, em continuidade ao planejado para 2020, mesmo em tempo de pandemia. 

A seguir, estão os registros fotográficos que ilustram a 

concretização da elaboração desta Proposta Pedagógica. 
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Figura 1 - Encontro Pedagógico: Diálogo com a Equipe Pedagógica 
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Figura 2 – Proposta “Avaliar para Aproximar” 
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Figura 3 – Participação de alunos em “Avaliar para Aproximar” 
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Figura 4 – Produções textuais de alunos em “Avaliar para Aproximar” 
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4 HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

A Escola Classe 108 Sul foi inaugurada em 16 de maio de 1960, sendo uma 

das pioneiras da Asa Sul. É parte integrante de um sistema educacional público tendo 

como principal objetivo atender o que se chamou à época educação elementar, 

atualmente conhecida como Ensino Fundamental. Faz parte do Conjunto Urbanístico 

de Brasília, Quadra Modelo, projetado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e tombada 

pelo Patrimônio Histórico. 

A Escola está localizada na Superquadra 108 Sul, modelo projetado por Lúcio 

Costa e Oscar Niemeyer em consonância ao plano de educação de Anysio Teixeira 

de integração entre Jardim de Infância, Escola Classe e Escola Parque. Este 

complexo hoje é tombado pelo Patrimônio Histórico. 

Sua característica mais forte é o aspecto familiar, pois é possível encontrar 

alunos cujos pais já estudaram nesta instituição de ensino. 

Nas últimas décadas, a escola, anteriormente frequentada por crianças da 

própria região, veio perdendo essa característica de escola de comunidade, 

frequentada por alunos do "bairro" e hoje, apesar de estar situada dentro de uma 

quadra residencial em Brasília, a maior parte da sua clientela reside em regiões 

administrativas diversas e até em cidades do entorno, tendo como clientela principal 

alunos das regiões do Paranoá e Itapoã.  

A estrutura física da escola teve alterações desde a sua fundação, sendo uma 

escola relativamente pequena, capaz de atender cerca de 300 alunos, desde que 

divididos em dois turnos. Hoje atendemos 242 estudantes. São 07 (sete) salas de 

aula, 01 (uma) Sala de Leitura, 01 (uma) cantina sem refeitório, 02 (dois) banheiros 

para alunos (masculino e feminino) e, no bloco administrativo, além da Secretaria 

Escolar, da Sala dos Professores, da Sala da Direção e da Sala do SOE, também há 

a sala da supervisora/coordenadora conjugada com a Sala de Recurso, antigo local 

que funcionava o Laboratório de Informática, desativado por ter máquinas sem 

funcionamento e por falta de professor para executar o projeto. 

A instituição conta com uma equipe de servidores efetivos do quadro de 

servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF, com exceção dos professores 

de Contrato Temporário que são lotados na Unidade Educacional para suprir 

carências de professores efetivos em cargos de Coordenação Pedagógica e Direção, 
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bem como vagas de professores que saíram da escola. A maioria dos colaboradores 

fazem parte do quadro de funcionários há muitos anos. 

A Associação de Pais e Mestres – APM, formada desde 23 de junho de 1976 

com a finalidade de integrar a comunidade, o poder público, a escola e a família e 

contribuir para um desempenho mais eficiente do processo educativo, passará por um 

processo de eleição, interrompida pela pandemia. 

A escola passou pelo Processo de Implementação da Estratégia de Fases de 

Formação, que compunha o projeto pedagógico intitulado “Escola Candanga: uma 

lição de cidadania”, da gestão governamental 1995/1998. As fases de formação, 

conforme previstas no referido projeto, constituíam uma organização dos tempos e 

dos espaços escolares fundamentados no desenvolvimento humano. Essa 

organização, do ponto de vista estrutural, caracterizava-se pela enturmação de alunos 

por idade de desenvolvimento, pela ampliação de sua jornada para 05 horas de aula 

e pela modificação da jornada de trabalho do professor para 25 horas semanais em 

regência e 15 horas semanais para coordenação pedagógica. O tempo destinado à 

coordenação pedagógica era organizado com intuito de possibilitar a qualificação 

profissional, a socialização de experiências, o planejamento e a avaliação coletiva das 

ações e estratégias pedagógicas, entre elas o desenvolvimento de atividades, sob 

forma de Reagrupamento, Projeto Interventivo e Reforço Escolar, sendo esse último 

no contraturno. 

Em 1997 foi implantada a primeira Fase de Formação (turmas de 6, 7 e 8 

anos) nesta instituição. Contudo, o novo governo da época alterou a estratégia de 

matrícula, impedindo a continuidade do processo. Conforme Lei Orgânica do Distrito 

Federal aprovada pelo Decreto nº 20551, de 03 de setembro de 1999, e Lei 

Complementar nº 247/99, foi instituído nesta escola o Conselho Escolar, que garante 

a participação efetiva da comunidade nos processos de decisão. 

A partir de 2005, a escola passou a receber alunos com necessidades 

educacionais especiais, tornando uma Escola Inclusiva no ano de 2006. A inclusão 

parte do reconhecimento e valorização da diversidade como fator de enriquecimento 

do processo educacional. 

Em 2007, como todas as escolas públicas do Distrito Federal, vivenciou-se 

nesta Unidade os movimentos iniciais para a implantação da Gestão Compartilhada, 

quando a equipe gestora foi designada por meio de processo seletivo e eleição direta, 



16 
 

realizada com a participação da comunidade escolar. Esse processo concretizou-se 

no ano de 2008, juntamente ao Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira- PDAF, o Ensino Fundamental de 9 anos - EF9, o Bloco I - BIA, o Programa 

Ciência em Foco e a substituição de professores com licenças por meio do “Banco de 

Professores Temporários”. 

A partir de 2012, por força da Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, a escola 

passou a ser gerida pelos princípios da Gestão Democrática, quando teve uma direção 

indicada pelo grupo de servidores e referendada pela Coordenação Regional de 

Ensino e, em setembro do mesmo ano, após processo eleitoral, teve sua primeira 

direção eleita com base na referida lei. O primeiro mandato se encerrou em dezembro 

de 2013. Em consulta realizada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, por 

meio da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro no ano de 2013, 

sobre a adesão ao programa de Ciclos na Educação Básica – Bloco II, a comunidade 

escolar optou pela não adesão à proposta, seguindo com a seriação no 4º e 5º anos 

do EF9, por entenderem que seria necessário ainda maior aprofundamento no que diz 

respeito às teorias que respaldam tal concepção. 

Em 2014, a Comunidade Escolar aderiu à proposta de Ciclos na Educação 

Básica – II Bloco, tendo como efeito primordial a eliminação da retenção de alunos no 

4º ano do EF de 9 anos.  Ao longo de seus cinquenta e oito anos, esta Escola realizou 

atividades e projetos que marcaram época e representaram exemplos de experiências 

inovadoras, prazerosas e gratificantes para o corpo docente e discente, tais como 

Projetos de Leitura, Literatura e Música, Projetos de Valorização da Cultura Popular, 

Projeto Grandes Mestres da Arte e da Música, Projetos baseados no Temas 

Transversais (Sustentabilidade e Diversidade), Mostras Culturais e Festividades, 

muitos deles tornando-se “marca registrada” desta Unidade de Ensino, permanecendo 

tradicionalmente ao longo dos anos até os dias atuais, como é o caso da Festa da 

Família e do Festival de Tortas. A qualidade do trabalho oferecido por esta escola, 

reconhecido pela comunidade e pelos indicadores de qualidade oficiais (IDEB), passa 

pela importância dada ao trabalho em equipe, pela participação coletiva na tomada de 

decisões, pelo fortalecimento sistemático do espaço de coordenação pedagógica, 

pela permanente observância aos princípios que norteiam a administração pública e, 

especialmente, aos princípios da Gestão Democrática das Escolas Públicas do Distrito 

Federal, do Conselho de Classe Participativo e do Conselho Escolar. 
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Em 2017, os alunos da Escola Classe 108 Sul foram excluídos das atividades 

da Escola Parque, uma vez que a mesma passou a atender prioritariamente as 

“escolas integrais”. Idealizada para complementar a educação básica no Distrito 

Federal com atividades no contraturno, a Escola Parque passou por mudanças, no 

que se refere à reorganização do espaço e, consequentemente, a Escola Classe 

passou por uma nova organização didático-pedagógica. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

Situada no interior da SQS 108 Área especial, a Escola Classe 108 Sul possui 

o entorno gramado e com vasta área verde. 

Seu projeto arquitetônico foi elaborado pelo Departamento de Arquitetura da 

NOVACAP. É constituído por duas construções retangulares interligadas por 

passarela coberta. No prédio menor, está localizado o setor administrativo onde 

funcionam a Direção, a Secretaria, o hall de entrada, a Sala dos Professores, o Serviço 

de Orientação Educacional/Coordenação, a Sala de Informática e o banheiro. No 

prédio maior estão localizadas oito salas de aula, um pátio coberto, os banheiros 

masculino e feminino para uso dos alunos, a sala dos servidores, o banheiro para uso 

dos servidores, a cozinha e o depósito de alimentos. A Sala 01 funciona como Sala 

de Leitura e na Sala 08 são atendidas atualmente duas turmas de Classe Especial no 

turno matutino simultaneamente. Os banheiros dos alunos foram recentemente 

reformados (2013/2014) e adaptados para pessoas com necessidades especiais. A 

Sala de Leitura foi contemplada com reforma em suas instalações físicas pelo projeto 

Bibliotecas Casa do Saber, que é um programa social da rede Gasol de postos de 

combustíveis criado em 1997. O espaço físico da escola é bastante restrito, o que 

compromete o lazer dos alunos, sobretudo no horário de recreio, pois no projeto 

original não houve a previsão para quadras de esportes, parque, auditório, etc. O 

prédio administrativo não possui sala de reunião e nem espaço para depósito ou 

arquivo, o que torna a sua estética interior bastante comprometida. A última reforma 

foi concluída em 2018, quando houve a troca do piso e pintura das salas de aulas. A 

entrada original da escola foi reativada em 2019, consequentemente realocando o 

administrativo, ressaltando que ainda existe a necessidade de modernização da 

estrutura e segurança da escola. 
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4.2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

CNPJ: 00473629/0001-59 

Endereço: SQS 108 Área Especial - Brasília - DF 

E-mail: escolaclasse108sul@gmail.com 

Telefone: (61) 3901 1522 

 

1. Diretora: Josineide Alves Barrozo 

2. Vice-Diretora: Gilson Renato Mendonça Mello 

3. Supervisora Pedagógica: Carme Lúcia Rodrigues de Araujo Costa 

4. Chefe de Secretaria: Diógenes de Queiroz Domingues 

5. Orientadora Educacional: Roberta Alves Carolino 

6. Sala de Recurso: Júlia Cristina Coelho Ribeiro 

 

Professores regentes: 

 

1. Juliana de Cássia Gomes – 1º A 

2. Miriam Campos Barbosa – 1º B 

3. Euciane Suzel de Oliveira Silva – 1º C 

4. Fátima Maria Costa Mariani – 2º A 

5. Mônica Alvim Agricola – 2º B 

6. Edgleuma Pereira Tavares Barbosa – 3º A 

7. Ester Ambrósio Shiraishe  – 3º B 

8. Carolina da Cunha Pereira – 4º A 

9. Josefa Edjan Santos Vilanova – 4º B 

10. Thamara Cordeiro de Queiroz – 4º C 

11. Patrícia Coelho da Silva – 5º A 

12. Nilce Malta Guimarães – 5º B 

13. Rose Keila Melo de Souza – 5º C 

14. Luana de Godoy Cadete – CE Não seriada 1º Ano A 

15. Lucilene de Oliveira Campos – CE Não seriada 1º Ano B 
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Professor(a/es/as) colaborador(a/es/as): Readaptados 

 

1. Siomara Andrade de Castro – Projeto de Intervenção Pedagógica 

2. Luciana Ferreira de Almeida – Biblioteca 

3. Lucas Ribeiro Borges - Biblioteca 

 

 

Membros do Conselho Escolar: (Aguardando eleição escolar) 

 

Agente de vigilância: 

 

1. Daniel Lacerda dos Santos 

2. Francisco Barbosa Soares 

3. Francisco Pereira de Farias 

4. Judivan Lopes dos Santos 

 

Merendeiros(as)/ Terceirizados: 

 

1. Francisca Claudia Ribeiro Sousa 

 

Agente de Conservação e Limpeza: 

 

1. Vanilde Bispo Beltrano 

2. Eliene da Costa Soares 

 

Terceirizados: 

 

1. Cristiane Pereira da Silva 

2. Patrícia de Albuquerque Apolinário 

3. Francisco Corte de Andrade 

4. Adriana Ferreira dos Santos 

5. Valtair Rodrigues dos Santos (Licença Médica) 

6. Alexsander Pereira de Morais 
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Membros da Comissão Organizadora da Proposta Pedagógica: 

 

1. Diretora: Josineide Alves Barrozo 

2. Vice-diretor: Gilson Renato Mendonça Mello 

3. Supervisora pedagógica: Carme Lúcia Rodrigues de Araujo Costa 

4. Orientadora Educacional: Roberta Alves Carolino 

5. Professoras: Edgleuma Pereira Tavares Barbosa, Ester Ambrósio 

Shiraishe e Siomara Andrade de Castro 
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5 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

5.1 COMPILAÇÃO DOS DADOS DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

APLICADO NO SEGMENTO: DOCENTES. 

 

A escola possui o total de 22 professores: 15 professores estão em regência 

de classe; 1 professor está na direção da escola; 1 professor, na supervisão 

pedagógica; 1 professor, na coordenação; 1 professor, na sala de recurso; e 3 

professores, readaptados (Locados na sala de leitura e apoio pedagógico). 

Dos 20 professores que responderam ao questionário, apenas 1 é do sexo 

masculino (Figura 5). Desses profissionais, 1 está na faixa de idade entre 30 à 39 

anos, 13 professores estão na faixa de 40 à 49 anos, 2 estão entre 50 à 54 anos e 4 

estão com 55 anos ou mais (Figura 6). 

 

Figura 5 – Sexo dos professores que responderam ao questionário. 
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Figura 6 – Faixa etária dos professores. 

 

 

De acordo com os dados do questionário, 11 professores se declararam 

brancos, 7 professores se declararam pardos e 2 professores se declararam pretos 

(Figura 7). 

 

Figura 7 – Autodeclaração étnico-racial dos professores. 

 

 

A maioria dos professores residem no Plano Piloto. Os demais residem em 

cidades como Jardim Botânico, Guará, Cruzeiro, Águas Claras, Sudoeste e Santa 

Maria. Apenas 1% está localizado em zona rural (Figura 8). 
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Figura 8 – Localização residencial dos professores. 

 
 

Todos os professores têm acesso à internet e os principais dispositivos que 

utilizam são computador, tablet e celular (Figura 9). Desses, 57,9% fazem uso do seu 

próprio dispositivo, 15,8% compartilham dispositivo com mais uma pessoa e 26,3% 

dos professores compartilham dispositivo com duas ou mais pessoas (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Figura 9 – Dispositivos utilizados para acesso à internet. 

 

 

Figura 10 – Compartilhamento do dispositivo de acesso à internet. 

 

 

De acordo com as respostas, 50% dos professores têm alguém no grupo de 

risco (diabetes e hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 anos) na família, que 

reside na mesma residência (Figura 11), 50% tiveram ocorrências de Covid-19 

diagnosticados na família e 68,4% tiveram casos de perdas familiares que os 

afetaram emocionalmente (Figura 12). 
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Figura 11 – Professor que reside com familiar pertencente a algum grupo de risco. 

 

 

Figura 12 – Casos diagnosticados de covid-19 na família e perdas recentes. 

 

 
 

Dos professores que responderam ao questionário, 55% possuem renda 

familiar mensal acima de 10 salários-mínimos; 20%, até 10 salários-mínimos; 10%, 
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até 7 salários-mínimos; 10%, até 5 salários-mínimos; e 5%, até 3 salários-mínimos 

(Figura 13). 

 

Figura 13 – Faixa de renda mensal familiar do professor. 

 

 

Dos participantes, 80% têm mais de 20 anos de profissão (Figura 14), 78,9% 

possuem pós-graduação na área de educação, 5,3% dos entrevistados possuem 

mestrado, 5,3% têm doutorado e 10,5% possuem apenas o Ensino Superior (Figura 

15). Desses, 45% se especializaram nos últimos 7 anos. 

 

Figura 14 – Tempo de profissão do professor. 
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Figura 15 – Nível de escolaridade do professor. 

 

 

A EC 108 Sul apresenta pouca rotatividade de professores (Figura 16). Os 4 

contratos temporários substituem professores que estão executando outra função no 

momento: diretora, supervisora e coordenadora, e apenas 1 vaga ocupada por 

contrato temporário é destinada à carência remanescente. 

 

Figura 16 – Tempo de trabalho na escola. 

 

 

De acordo com a análise dos dados, os professores em sua maioria são 

bons leitores e de acordo com os dados apresentados preferem assistir jornais, 

documentários, programas educativos, novelas, séries e videoclipes musicais 

(Figura 17). 
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Figura 17 – Quantitativo de livros por semestre. 

 

 

Considerando que permanecemos no Ensino Remoto, foram apontadas pelos 

professores algumas facilidades, assim como algumas dificuldades, que estão 

apresentadas na Figura 18 e no Quadro 1. 

 

Figura 18 – Dificuldades encontradas no ensino remoto. 
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Quadro 1 – Potencialidades e fragilidades no ensino remoto. 

Potencialidades Fragilidades Encaminhamentos: ações implementadas ou em 

planejamento para facilitar a aprendizagem dos 

estudantes 

Interação e aprendizagem com outros profissionais da área; 

Reuniões virtuais: as reuniões são mais produtivas por não exigir 

deslocamento das pessoas; 

Variedade e riqueza de material virtual; 

Trabalhar sem sair de casa; 

Oportunidade de interação com ferramentas tecnológicas; 

Acesso a materiais educativos como vídeos, jogos educativos e 

programas disponibilizados nas plataformas digitais; 

Utilização de ferramentas tecnológicas e o uso predominante de 

documentos em formato digital levando a uma economia de papel e 

consciência de que podemos viver sem tanta impressão. 

Envolvimento e aproximação das famílias dos estudantes; 

Comunicação direta e rápida com a comunidade escolar. 

Falta de domínio das tecnologias; 

Problemas de saúde; 

Dificuldade em conciliar o trabalho 

doméstico com o teletrabalho. 

 

Encontros virtuais; 

Reescrita coletiva de produção textual; 

Uso de ferramentas como formulários, padlet e 

jamboard; 

Momento literário; 

Livros virtuais em pdf, vídeos informativos, vídeos de 

histórias contadas, gravação de histórias e teatrinho 

com fantoches confeccionados; 

Trabalho em grupo; 

Outros. 

 



30 
 

5.2 COMPILAÇÃO DOS DADOS DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

APLICADO NO SEGMENTO: FAMÍLIA. 

 

A Escola Classe 108 Sul possui 242 estudantes matriculados. Houve uma 

boa participação das famílias com 182 respostas no questionário, o que corresponde 

a 75% de participação (Figura 19). 

 

Figura 19 – Participação das famílias no questionário. 

 
 

Dos familiares que são responsáveis pelos estudantes, 19,8% estão na faixa 

etária entre 18 a 30 anos, 42,3% estão na faixa de 31 a 40 anos, 34,6% estão entre 

41 a 50 anos e 2,2% têm mais de 51 anos (Figura 20). Os questionários indicam 98 

pais como responsáveis pelos estudantes na escola, 71 mães como responsáveis 

pelos estudantes na escola, em 5 famílias apenas o pai é o responsável pelo 

estudante, em 4 famílias os avós são responsáveis pelo estudante, em 1 família o avô 

é o responsável, em 1 família a tia é a responsável, em 1 família os responsáveis são 

a mãe e o padrasto e em 1 o(a) responsável é a madrasta ou o padrasto (Figura 21). 
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Figura 20 – Faixa etária do responsável pelo estudante. 

 

 

Figura 21 – Familiar responsável pelo estudante. 

 

 

De acordo com dados do questionário, 52,2% dos responsáveis se 

declararam pardos, 31,35% se declararam brancos, 7,1% se declararam pretos, 4,4% 

se declararam amarelos, 1,1% se declarou indígena e 7,1% não declararam sua etnia-

raça (Figura 22). 
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Figura 22 – Autodeclaração étnico-racial das famílias. 

 

 

A renda mensal das famílias apresentada é de 3,8% de famílias sem renda no 

momento, 25,8% recebem até um salário mínimo, 25,3% recebem mais de quatro 

salários mínimos, 18,7% recebem até dois salários, 13,2% recebem até três salários 

e 13,2% até quatro salários mínimos (Figura 23). 

 

Figura 23 – Renda mensal familiar dos estudantes. 

 
 

Dos participantes apenas 1 responsável não é alfabetizado, 2,7% têm o 

Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano, 4,9% têm o Ensino Fundamental de 5º ao 9º 

Ano, 9,3% têm o Ensino Médio incompleto, 34,6% têm o Ensino Médio completo, 21% 

têm o Ensino Superior incompleto, 20,9% têm o Ensino Superior completo, 11,0% 

possuem especialização e 4,4% possuem mestrado ou doutorado (Figura 24). 
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Figura 24 – Nível de escolaridade dos responsáveis pelos estudantes. 

 
 

A maioria das famílias não reside nas proximidades da escola, 95,6% moram 

em zona urbana e 2,2%, em zona rural (Figura 25). Apenas 13,7% dos estudantes 

residem no Plano Piloto, 24,2% moram no Itapuã e 11% moram no Paranoá, 7,7% 

moram no Guará, 7,1% moram na Samambaia e 5,5% moram em Águas Claras. 

Ainda, temos crianças que residem no Valparaíso, no Jardim Mangueiral, na 

Ceilândia, no Jardim Botânico, na Candangolândia, no Recanto das Emas, em Águas 

Lindas, na Vila Telebrasília, em Luziânia, no Novo Gama e em São Sebastião (Figura 

26). 

 

Figura 25 – Percentual de famílias que moram em zona urbana ou rural. 
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Figura 26 – Localização residencial das famílias dos estudantes. 

 
 

A maior parte das famílias possuem internet. Os dados indicam que 89% dos 

participantes possuem internet, 8,8% têm acesso limitado e 2,2% não têm acesso à 

internet (Figura 27). 
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Figura 27 – Acesso à internet pelas famílias. 

 

 

Das preferências em programas de televisão, os destaques foram para 

jornais, novelas, séries e programas de auditório, desenhos infantis, programas 

educativos, documentários, videoclipes musicais, esportes e gameplay (Figura 28). 

 

Figura 28 – Preferências das famílias em programas de televisão. 

 
 

As Figuras 29 e 30 mostram que, dos 182 participantes, 74,2% têm apenas 1 

filho matriculado nessa Unidade de Ensino, 22,5% têm 2 filhos matriculados e 2,2% 

possuem 3 filhos matriculados. O questionário também indica que 46,7% das famílias 

têm filhos matriculados em outras Unidade de Ensino (Figura 29). 
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Figura 29 – Quantitativo de filhos matriculados na UE por família. 

 

 

Figura 30 – Filhos ou filhas matriculados em outras UEs. 

 
 

As famílias possuem acesso a vários dispositivos, 41,4% utilizam apenas o 

celular, 34,8% utilizam computador e celular, 14,9% utilizam computador e tablet, 

6,1% utilizam apenas o computador, 1,7% utiliza apenas o tablet e 1,1% utiliza tablet 

e celular (Figura 31). 
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Figura 31 – Dispositivo utilizado pelas famílias para acesso à internet. 

 

 

Quanto ao compartilhamento dos aparelhos, 41,2% não compartilham 

dispositivo, 43,4% compartilham com mais uma pessoa e 15,4% compartilham com 

duas ou mais pessoas (Figura 32). 

 

Figura 32 – Compartilhamento do dispositivo com outras pessoas na residência. 

 

 

Apesar dos estudantes dividirem aparelho com outras pessoas de casa, 8,9% 

podem ter acompanhamento por menos de 1h por dia pela escola (Figura 33). Apenas 

15,9% dos estudantes precisaram pegar atividade impressa (Figura 34). 
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Figura 33 – Tempo de utilização do dispositivo de acesso à internet. 

 

 

Figura 34 – Utilização de material impresso pelas famílias. 

 

 

Para desenvolver as atividades da escola, 94,4% dos estudantes têm acesso 

à internet todos os dias da semana (Figura 35). 
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Figura 35 – Frequência de acesso ao dispositivo para desenvolver atividades 

escolares. 

 

 

Dos estudantes, 85,6% recebem auxílio nas atividades escolares dos 

membros da família; 12,7% recebem auxílio as vezes e 1,7% não recebe auxílio de 

nenhum familiar (Figura 36). 

 

Figura 36 – Frequência de auxílio nas atividades escolares em casa. 

 

 

Dos responsáveis em auxiliar o estudante em casa, a mãe aparece com 

36,7%, em seguida os pais com 26,6% em revezamento, seguindo com outros 

membros da família em revezamento como mostra a Figura 37. 
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Figura 37 – Membro familiar que auxilia o estudante nas atividades escolares. 

 

 

Dos estudantes que recebem auxílio nas atividades, 19,2% alegam 

apresentar dificuldade em realizar as atividades em casa na maioria das vezes, 26,9% 

dizem apresentar dificuldade sempre que realizam as atividades e 53,8% não 

apresentam dificuldade em realizar as atividades como mostra a Figura 38. 

 

Figura 38 – Dificuldade em resolver atividades escolares. 

 

 

As dificuldades relatadas pelas famílias com o ensino remoto são mostradas 

no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Dificuldades no ensino remoto relatadas pelas famílias. 

Dificuldades Encaminhamentos  

- Os pais trabalham o dia todo e o estudante precisa de 

ajuda na explicação do conteúdo. 

- O estudante passa a maior parte do tempo no trabalho 

dos pais. 

- O estudante apresenta dificuldade com a leitura e 

consequentemente dificuldade em todas as matérias. 

Antes da atividade deveria ter a explicação do 

conteúdo. 

- Os professores trabalharem mais nas aulas com 

atividades de leituras e interpretação de textos. 

- O estudante é autista. 

- O estudante não está alfabetizado e apresenta 

dificuldade em prestar atenção. 

- O estudante troca muitas letras nas palavras. 

Dificuldade em entender os sons das letras. 

- O estudante se distrai muito. 

- O estudante tem muita dificuldade em aprender, não 

tem foco, qualquer barulhinho já tira a pouca atenção 

que tem nas tarefas! 

- A agitação da criança, falta de concentração; bastante 

dependência da criança. 

- O estudante precisa de acompanhamento 

especializado. 

- Adaptação Curricular. 

- Ajuda psicológica. 

- Psicopedagogo. 

- A necessidade de atividades impressas nas séries 

iniciais. 

- Diminuir a quantidade de atividades. 

- Aumento de aulas no Meet. 

Em andamento: 

Professor: 

1. Projeto interventivo; 

2. Acompanhamento dos estudantes. 

Reuniões constantes para alinhamento do trabalho 

pedagógico/Interação família e escola. (Com aqueles 

que sinalizaram dificuldades). 

SOE ativo: 

✓ Várias consultas agendadas para os 

estudantes; 

✓ Escuta ativa das famílias; 

✓ Campanha e destinação de aparelhos para 

estudantes em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 
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Quadro 2 – Dificuldades no ensino remoto relatadas pelas famílias (Continuação). 

Dificuldades Encaminhamentos 

- Aulas mais lúdicas, “mais legais”. 

- Reforço escolar. 

- Dificuldade em postar as atividades na 

plataforma. 

- Alimento/Cesta básica. 

- Necessidade de aparelho e internet. 

 

 

A Figura 39 mostra que, das famílias participantes, 49,7% alegaram ter 

alguém do grupo de risco que reside na mesma casa que o estudante, enquanto que 

a Figura 40 mostra que 73,6% já tiveram caso diagnosticado de Covid-19 na família, 

amigos ou com parentes próximos. Diante das perdas familiares que ocorreram, 

19,5% dos estudantes foram afetados emocionalmente (Figura 41). 

 

Figura 39 – Estudantes que residem com familiares do grupo de risco. 
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Figura 40 – Casos diagnosticados de Covid-19 na família, amigos ou parentes 

próximos dos estudantes. 

 
 

Figura 41 – Perda familiar recente que afetou o estudante. 

 

 

A pandemia trouxe algumas dificuldades financeiras para as famílias, 68,1% 

alegam ter sofrido alteração na renda familiar. Desses, 22,8% receberam auxílio do 

Governo Federal, 17,1% receberam ajuda de amigos e familiares, 8,1% receberam 

auxílio do GDF e 2,4% receberam apoio financeiro de Redes Solidárias (Figura 42). 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

Figura 42 – Interferência da pandemia na renda familiar do estudante e os apoios 

financeiros recebidos. 

 
 

 

5.3 COMPILAÇÃO DOS DADOS DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO 

APLICADO NO SEGMENTO: ESTUDANTES. 

 

O questionário foi organizado em dois blocos: 1os e 2os Anos e 3os aos 5 os 

Anos. Dos nossos 151 estudantes que cursam do 3º ao 5º ano, 93 estudantes 

responderam ao questionário. Desses, 55,9% são do sexo masculino, 44,1% são do 

sexo feminino e estão na faixa etária de 8 a 15 anos, conforme mostrado na Figura 

43. 
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Figura 43 – Perfil dos alunos dos 3os aos 5os Anos. 

  

  
 

De acordo com a Figura 44, dos estudantes que participaram, 50,5% se 

autodeclararam pardos, 39,2% se autodeclararam brancos, 4,1% se autodeclararam 

pretos, 1% se autodeclarou indígena e 5,2% não souberam responder. 

 

Figura 44 – Autodeclaração étnico-racial dos estudantes. 
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Os estudantes apresentam diversas preferências por programas de Televisão 

ou Internet. Novelas, séries, programa de auditório, desenhos, etc. aparecem com 

10,3% das preferências. Em sequência, vem os filmes com 9,3% (Figura 45). 

 

Figura 45 – Preferências dos alunos por programas de televisão. 

 

 

Os estudantes em sua maioria, 98,9%, relataram ter internet. A Figura 46 

mostra que os dispositivos utilizados são computador, tablet e celular: 41,3% utilizam 

computador e celular, 30,4% utilizam celular, 17,4% utilizam computador, tablet e 

celular, 3,3% utilizam só o computador, 2,2% utilizam computador e tablet e 3,3% só 

utilizam o tablet. Apenas 29,2% recebem atividade impressa. 

 

Figura 46 – Acesso à internet e dispositivos utilizados. 

  

 

Embora 28 estudantes estejam recebendo material impresso, dos 242 

estudantes matriculados, apenas 14 estão fora da plataforma Google Classroom 

(Figura 47). Algumas justificativas relatadas pelas famílias foram pacote de internet 
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insuficiente e dificuldade financeira para manter o pagamento da internet 

mensalmente. 

 

Figura 47 – Alunos sem acesso à plataforma Google Classroom e que utilizam 

material impresso. 

  

 

Os estudantes, em sua maioria, realizam as atividades durante a semana, 

com ajuda dos familiares e da rotina diária. Na Figura 48, é possível observar que 66% 

dos estudantes recebem ajuda sempre e 34% dos estudantes recebem ajuda às 

vezes. Nota-se também que 55,1% dos estudantes apresentam dificuldade em 

realizar as atividades, mas têm acompanhamento em casa e apenas 34,7% dos 

estudantes realizam as atividades com facilidade. O Quadro 3 mostra as principais 

dificuldades dos estudantes para realizar as atividades. 
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Figura 48 – Acompanhamento das atividades escolares e dificuldades dos alunos. 

  

  

 

Quadro 3 – Principais dificuldades para realização das atividades relatadas pelos 

estudantes. 

As maiores dificuldades dos estudantes para realizarem as atividades: 

- Ler e escrever. 

- Ter que ler sozinho. 

- Falta de concentração. 

- Ler e compreender (Interpretar). 

- Multiplicação. 

- Distração. 

- Dificuldade em se concentrar nas aulas on-line, falta de compreensão nas questões. 

- Quantidade de atividades para o dia. 

- Dúvidas na hora de realizar as atividades, de entender. 

- Acho difícil pesquisar no dicionário e se concentrar na tarefa. 

- Falta de atenção, troca de fonemas. 

- Concentração, desmotivação. 

- Preciso de ajuda para fazer as tarefas o estudante não sabe ler e escrever sozinha. 

- Não ter explicação do professor sobre o conteúdo antes de realizar as tarefas. 
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Quadro 3 – Principais dificuldades para realização das atividades relatadas pelos 

estudantes (Continuação). 

As maiores dificuldades dos estudantes para realizar as atividades: 

- Ansiedade 

- Dificuldade na leitura e escrita, compreensão dos textos e comandos. 

- Ainda não estou alfabetizado! 

- Não gosto de escrever ou ler! 

- Professora explica mal 

- A falta das aulas presenciais onde tenho um melhor aprendizado e o excesso de atividades 

passadas pela minha professora sendo que minha mãe trabalha e educa sozinha os filhos. 

- Brinco e esqueço de fazer. 

- As pessoas não terem paciência em ensinar. 

- Acesso à internet. 

- Ter um lugar apropriado para estudar. 

 

Dos estudantes que participaram do questionário, 20,8% participam do 

Projeto Interventivo oferecido pelo professor (Figura 49). 

 

Figura 49 – Participação dos alunos no Projeto Interventivo. 

 

 

De acordo com o questionário, 92,9% dos estudantes têm tomado os cuidados 

necessários para prevenir a doença causada pelo Covid-19 e apenas 11,3% dos 

estudantes foram diagnosticados com o vírus até esse período (Figura 50). 
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Figura 50 – Prevenção e diagnósticos de covid-19 entre os estudantes. 

  

 

A maioria dos estudantes indicam que gostam do ambiente escolar, acham 

que o que aprendem na escola é útil e que os professores são atenciosos e pacientes 

ao ensinar. A Figura 51 mostra que apenas 7,1% dos entrevistados gostam pouco da 

escola e 1% não gosta. Dos que acham que o que aprendem na escola é útil, apenas 

10,2% concordam apenas um pouco com essa indagação. 61,9% dizem que os 

professores são sempre pacientes, 27,8% dizem que muitas vezes são pacientes, 

8,2% dizem que algumas vezes são pacientes e 2,1% não souberam dizer. 

 

Figura 51 – Percepção dos alunos sobre a escola, o ensino e os professores. 
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A Figura 52 mostra que, na opinião de 71,4% dos estudantes, os professores 

sempre apoiam, incentivam e escutam os alunos, 22,4% dizem que esse apoio ocorre 

muitas vezes, 2,0% dizem que esse apoio ocorre algumas vezes e 3,1% não 

souberam responder. 

De acordo com as respostas, 37,1% dos estudantes acham que os 

professores propõem atividades em grupos que promovem a troca de ideias a 

cooperação entre os estudantes. 17,5% acham que ocorrem muitas vezes, 35,1% 

dizem que essas interações ocorreram algumas vezes, 9,3% dizem nunca ocorrer e 

1% respondeu que essa troca em grupo nunca aconteceu. 

Quanto à realização de atividades individualizadas promovidas pelo professor, 

34,7% dos estudantes dizem que é uma ação que sempre ocorre, 22,4% dizem que 

ocorre muitas vezes, 17,3% dizem que ocorre algumas vezes, 12,2% responderam 

que nunca ocorreram e 13,3% não souberam responder. 

Dos participantes, apenas 7,1% dos estudantes não se sentem à vontade em 

perguntar para o professor quantas vezes for preciso. 

 

Figura 52 – Percepção dos alunos sobre apoio e incentivo dos professores. 

  

  

 

Ao responder se os estudantes com deficiência têm o apoio que precisam, 

46,9% dos estudantes respondem que concordam que há esse apoio, 45,9% 
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concordam muito, 6,1% concordam um pouco e apenas 1% acha que os estudantes 

com deficiência não recebem o apoio necessário (Figura 53). 

 

Figura 53 – Percepção dos alunos sobre o apoio aos estudantes deficientes. 

 
 

Quando perguntados o quanto as aulas na plataforma pelo Google Sala de 

Aula os motivavam a estudar, 40,8% dos estudantes responderam que gostam muito, 

45,9% gostam mais ou menos,12,2% disseram que não gostam e 1% disse que não 

utilizou. Nas perguntas relacionadas às aulas realizadas pelo Google Meet, 48% 

responderam que gostam muito, 38,8% gostam mais ou menos, 11,2% não gostam 

de aulas pelo Google Meet e 2% responderam que não utilizaram (Figura 54). 

 

Figura 54 – Percepção dos estudantes sobre o Google Sala de Aula e o Meet. 

  

 

Na Figura 55, temos que 57,1% dos estudantes gostam muito das atividades 

complementares, 29,6% gostam mais ou menos, 8,2% não gosta das atividades e 

5,1% não utilizou. 
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Figura 55 – Motivação dos alunos pelas atividades complementares. 

 
 

A Figura 56 traz as preferências dos estudantes pelas atividades oferecidas 

no Ensino Remoto: 84,7% preferem aulas com jogos, 71,4% preferem encontros pelo 

Google Meet, 66,3% gostam de vídeos, 51% gostam de formulários, 36,7% gostam 

das atividades postadas, 29,6% gostam dos aplicativos, 28,6% gostam do tira dúvidas 

pelo WhatsApp, e 19,4% gostam de materiais impressos. 

 

Figura 56 – Atividades preferidas pelos estudantes na aula de Ensino Remoto. 

 
 

 

 

 

O que você mais gosta nas aulas de Ensino Remoto? 
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As maiores dificuldades encontradas pelos estudantes no Ensino Remoto são: 

 

• O aprendizado não é a mesma coisa, muitas dificuldades em aprender. 

• Não ter professor pessoalmente. 

• Acompanhamento individual pela professora para tirar dúvidas na hora. 

• Concentração. 

• Muitas atividades. 

• Qualidade do aparelho: bateria, áudio... 

• Solidão e falta de convivência com os colegas e professora. 

• Ficar longe dos amigos e da professora. 

• Falta de aparelho e ter que utilizar de outra pessoa da família. 

• A qualidade da internet: a internet cai na hora da aula.  

 

Os estudantes sugeriram algumas atividades para esse momento de Ensino 

remoto: 

 

•  Jogos entre os colegas. 

•  Mais aulas no Meet, mais atividades de interação com os colegas. 

•  Mais brincadeiras, jogos, formulários. 

•  Hologramas para falar com os colegas. 

•  Aula de desenho. 

•  No sábado letivo ter jogos educativos. 

•  Acho que as aulas por vídeo iam ajudar mais. 

•  Ver um filme com minha turma. 

•  Contação de história. 

•  Coisas divertidas como ter um momento só para nós alunos, termos também 

mais atividades coletivas e poder trocar ideias com o professor. 

•  Que tivesse atividades dinâmica com os colegas. 

•  Tirar dúvida somente com a professora por vídeo. 

•  Aulas gravadas disponibilizadas pela professora. 

•  Vídeos explicativos. 

•  Aula de educação física. 
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•  Aulas com dança. 

•  Aulas de robótica. 

 

Dos nossos 91 estudantes que cursam as turmas de 1os e 2os Anos e Classe 

Especial, 62 participaram do questionário (Figura 57). 

 

Figura 57 – Quantitativo de estudantes da Classe Especial e 1os e 2os Anos que 

participaram do questionário. 

  

 

Os estudantes se encontram na faixa etária esperada para o Ano que estão 

cursando, com exceção dos estudantes da Classe Especial (Figura 58). 

 

Figura 58 – Faixa etária dos estudantes da Classe Especial e 1os e 2os Anos. 

 

 

Conforme se observa na Figura 59, 53% dos participantes se autodeclararam 

brancos e 47% se autodeclararam pardos. 
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Figura 59 – Autodeclaração étnico-racial dos estudantes. 

 
 

Dos estudantes que participaram, 87,1% responderam que não foram 

diagnosticados com Covid-19 e 12,9% responderam que receberam diagnóstico 

(Figura 60). 

 

Figura 60 – Percentual de estudantes que receberam diagnóstico de Covid-19. 

 

 

Os estudantes têm encontrado algumas maneiras para se distrair mesmo com 

o distanciamento social. Na Figura 61, vemos que 61,3% responderam que brincam 

para se divertir, 37,1% responderam que se distraem assistindo televisão e 1,6% 

utiliza a leitura como distração. 
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Figura 61 – Atividades que os alunos fazem para se divertir. 

 
 

Os estudantes acessam a plataforma Google Classroom pelo computador, 

celular ou tablet. Dos estudantes que acessam a plataforma, 8,1% apresenta 

dificuldade para acessar a plataforma, 37,1% dos estudantes têm dificuldades em 

acessar as vezes e 54,8% não apresentam dificuldade em acessar a plataforma 

(Figura 62). 

 

Figura 62 – Dispositivo utilizado para acessar a plataforma Google Classroom e 

dificuldades de acesso a plataforma. 

  

 

Quando questionados se tinham dificuldade em realizar as atividades 

propostas na plataforma, a Figura 63 mostra que 54,8% não tinham dificuldades, 29% 

responderam “às vezes” e 16,1% responderam que têm dificuldade em realizar as 

atividades. 

Ainda de acordo com a Figura 63, tem-se os motivos apresentados pelos 

estudantes relacionados às dificuldades em realizar as atividades propostas: 41,5% 

têm dificuldade porque divide o aparelho com outras pessoas da família, 24,4% têm 
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problemas com a internet, 17,1% não têm um adulto para acompanhar no momento 

de fazer as atividades, 17,1% acham que as atividades são difíceis. 

 

Figura 63 – Dificuldades para realizar as atividades propostas na plataforma. 

  
 

Dos estudantes que participaram do questionário, 71% responderam que 

realizam as atividades com frequência e 29% responderam que não realizam com 

frequência (Figura 64). 

 

Figura 64 – Realização das atividades propostas na plataforma. 

 
 

Os estudantes relacionaram algumas preferências nas atividades planejadas 

pelos docentes que estão apresentadas na Figura 65. Nota-se que 29% preferem 

aulas com jogos, 22,6% gostam dos encontros pelo Google Meet, 17,7% preferem os 

vídeos, 14,5% preferem as aulas com contação de histórias, 9,7% preferem as 

atividades postadas e 6,5% preferem atividades impressas. 
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Figura 65 – Preferências dos alunos no Ensino Remoto. 

 

 

Para que esse momento de Ensino Remoto se torne mais agradável os 

estudantes sugeriram que tivessem várias atividades na aula online, brincadeiras, 

jogos, pintura, teatro, mais leituras e vídeos de histórias. 
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6 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A Escola Classe 108 Sul tem a função social de promover a aprendizagem de 

todos, ser espaço em que todos possam se matricular e frequentar as aulas e construir 

aprendizagens significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades 

iguais para todos, democratizar o conhecimento é uma questão de direito e justiça 

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

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

povo que tem direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

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

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os 

normativos educacionais e os pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de 

Educação do Distrito Federal, o estudante deve construir aprendizagens significativas, 

tendo o professor como orientador e mediador do processo educativo. Caberá a nossa 

instituição de ensino organizar o trabalho pedagógico amparado por intencionalidades 

educativas que perpassam os diversos contextos e especificidades apresentados 

pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da realidade escolar. 

Vale salientar que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências 

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, 

considerando as múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, 

psicológicas, emocionais, físicas, entre tantas outras mais. Também perpassará, 

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

nº9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, 

auxiliando os estudantes quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo 

para a sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida. 

Acreditamos que a aprendizagem significativa se dá das inter-relações que se 

estabelecem entre professor, aluno e conteúdo. Valorizar os saberes que o educando 

traz, diversificar as estratégias e propiciar um ambiente dialógico criam possibilidades 

de acesso ao conhecimento sistematizado. 

A escola como espaço de socialização e transformação passa a ser o lugar 

de encontros de pessoas, origens, crenças e valores diferentes que geram conflitos e 
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oportunidades de criação de identidades. Sendo também um espaço no qual os 

sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio, 

dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de 

ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. 

Sendo assim, a aprendizagem é uma concepção de perspectiva, pois se funde 

com passado e presente, a fim de construir o futuro. Dessa forma, tão importante 

quanto o ambiente, é o diálogo com a cultura acumulada historicamente e o de cada 

novo objeto do conhecimento e o reconhecimento do mundo à sua volta. A escola tem 

como papel social a tarefa de encaminhar ações por meio de processos educativos 

que venham despertar o compromisso social dos indivíduos, objetivando fazer uma 

só aliança capaz de promover mudanças e transformações no cumprimento do dever 

educacional. 

Os conteúdos curriculares devem estabelecer a relação entre teoria e prática, 

através de situações próximas da realidade do aluno, permitindo que os 

conhecimentos adquiridos melhorem sua atuação na vida cotidiana. É dever da escola 

garantir conteúdos que permitam aos alunos compreender e participar de forma 

crítica, superando a visão de senso comum. A ideia é socializar o saber sistematizado 

historicamente e construído pelo homem. Conduzindo o educando a perceber o 

mundo e atuar sobre ele, contribuindo, assim, na construção de uma sociedade 

sustentável, com consciência de seus direitos e deveres, a partir de uma convivência 

harmônica na sua diversidade. 

A escola é um espaço de aprendizagem do conhecimento acumulado pela 

humanidade. Um lugar de formação de sujeitos capazes de questionar os modos de 

viver e capazes de propor formas diferentes de organizar nossas vidas, a fim de que 

possam melhorar suas condições de ser e estar no mundo. Dessa forma, a escola tem 

o papel de favorecer a emancipação do sujeito. Para isso, a escola se propõe a 

valorizar e dar importância aos saberes dos alunos, fazendo com que ele reconheça 

o que funciona para o desenvolvimento do seu próprio saber. Nesse sentido, a escola 

deve promover o acesso ao conhecimento sistematizado/científico fazendo relação 

com os conhecimentos prévios dos estudantes, estabelecendo trocas de experiências. 

Nessa perspectiva, a escola propiciará um ambiente dialógico, criando 

possibilidades de troca e ampla participação dos estudantes de forma a garantir o 

acesso aos conhecimentos sistematizados, favorecendo a emancipação do sujeito, a 
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partir da problematização que ocorre em espaços qualificados de interação. 

Considerando o ensino remoto, a situação dialógica muitas vezes não é tão eficaz e 

precisamos buscar recursos que possam diminuir os prejuízos causados pela 

pandemia. Visando promover a acessibilidade de todos, no sentido holístico, o 

trabalho com diversificação de materiais e recursos tecnológicos, teremos que 

elaborar estratégias para atingir todas as crianças, quem tem e quem não tem acesso 

à internet.  A Escola Classe 108 Sul tem compromisso com a EQUIDADE e todos vão 

tentar fazer o melhor, com o objetivo de atingir 100% do seu público. 

Todo projeto supõe rupturas, tira-nos do conforto e faz-nos nos reinventarmos. 

“As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus 

atores e autores” (VEIGA.1994, p. 579). A escola tem como papel social a tarefa de 

encaminhar ações por meio de processos educativos que venham despertar o 

compromisso social dos indivíduos, objetivando fazer uma só aliança capaz de 

promover mudanças e transformações no cumprimento do dever educacional. 

Alinhando o currículo e respeitando as individualidades no desenvolvimento dos 

conteúdos de maneira que promovam a criticidade, a percepção de mundo e a 

capacidade de transformá-los. 

A escola, comprometida com a formação integral dos sujeitos precisa 

desenvolver questões que envolvam e ampliem o leque das potencialidades físicas, e 

afetivas também, não apenas as potencialidades cognitivas, valorizando a cultura e a 

história de cada um, pensando no seu contexto social, abordando situações que 

ocorrem além dos muros da escola. As problematizações permitem ao aluno construir 

uma visão real e pertencente à sociedade. 

 

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 

ela, tampouco, a sociedade muda. 

Paulo Freire. 
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7 PRINCÍPIOS 

 

Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a 

serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das 

ações de Educação Integral são: 

• Integralidade: deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais. É um princípio que busca dar a devida atenção a todas as dimensões 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais; ou seja, a integralidade vai além do aumento do tempo do estudante na 

Unidade Escolar, já que se deve levar em consideração que o processo formativo 

acontece ao longo da vida de uma pessoa, e que a escola contribui com a formação 

humana. 

• Intersetorialização: a Educação Integral deverá ter assegurada a 

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes 

campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam 

articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de 

contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

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

deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas 

de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da 

escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos 

alunos e da comunidade. 

• Diálogo Escola e Comunidade: na Educação Integral, é necessária a 

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

comunitários como sendo do mundo e da vida, pensando na Unidade Escolar com 

abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando 

tradições e culturas populares. 

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

cidade como um rico laboratório de aprendizagem. A educação não se restringe ao 

ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade, envolvendo 

múltiplos lugares e atores. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão 
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participativa e na corresponsabilização pelo processo educativo, fazendo parcerias 

com a comunidade para a criação de projetos socioculturais significativos e para o 

melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

• Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando 

experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem 

para todas as crianças, adolescentes e jovens. 

O projeto de educação integral orienta-se pelos referenciais da Pedagogia 

Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural. 

 

7.1 PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS DO CURRÍCULO INTEGRADO 

 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a 

expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses 

princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao 

que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos 

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

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

os princípios orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, 

flexibilização. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares e na articulação de múltiplos 

saberes que circulam no espaço social e escolar. 

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

crítica, reflexiva, teórica e prática, processos como a leitura, a escrita, a pesquisa 

orientada, a problematização, a exploração de objetos, de mapas, de globos e a 

resolução de problemas etc. ganham novos significados. Ao reconhecer a unidade 

indissociável entre teoria e prática, é importante, também, considerar que, quando são 

tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma 

fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao falar 

de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a dependência 

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

não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, 

com sua autonomia relativa é indispensável à constituição da práxis e assume como 

instrumento teórico uma função prática, pois “é a sua capacidade de modelar 
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idealmente um processo futuro que lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo 

– na práxis produtiva ou social” (VÁZQUEZ, 1977, p. 215). Nessa perspectiva de 

práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada de áreas de 

conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as metodologias 

são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação das 

aprendizagens adquire sentido emancipatório quando passa a considerar o 

conhecimento em sua totalidade e em permanente construção. Para garantir a 

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

privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e 

aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por 

incentivos constantes ao raciocínio, à problematização, ao questionamento, à dúvida. 

O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada de 

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

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

Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para 

repensar cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para 

que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? São os elementos 

articuladores entre as áreas de conhecimentos/ componentes curriculares e atividades 

educativas que favorecem a aproximação dos estudantes aos objetos de estudo, 

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

apropriação/produção de conhecimentos que fundamentam e operacionalizam o 

currículo, possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas existentes no 

contexto social. 

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: a 

interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um 

currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema 

em diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das 

partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes curriculares, 

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

sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos 

didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático 

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). O professor que integra e contextualiza os 

conhecimentos de forma contínua e sistemática contribui para o desenvolvimento de 
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habilidades, atitudes, conceitos e ações importantes para o estudante em contato real 

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

do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o 

conhecimento será utilizado facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos 

estudantes. Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou 

integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que são 

os conhecimentos científicos pautados nesse currículo que irão indicar uma temática. 

Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os 

conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma 

integração que não existe, dificultando a implementação de atividades 

interdisciplinares na escola. A interdisciplinaridade pode acontecer em duas 

dimensões: no próprio componente curricular (intra) e entre componentes curriculares 

(inter). No próprio componente curricular, quando são utilizados outros tipos de 

conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre 

outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento do 

componente curricular. Já entre os componentes curriculares, busca-se a integração 

existente entre os diferentes conhecimentos. O princípio da interdisciplinaridade 

estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, 

criando possibilidades de relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Santomé 

(1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma 

filosofia de trabalho que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e 

questões que preocupam em cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação 

das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo 

entre os professores. Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de 

aula, necessário se faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão 

profissional característica das relações sociais e profissionais na modernidade. Nas 

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

práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as coordenações pedagógicas, 

espaços-tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do 

currículo e organização do trabalho pedagógico que contemplem a 

interdisciplinaridade como princípio. 

A seguir, um processo elaborado por Santomé (1998), que costuma estar 

presente em qualquer intervenção interdisciplinar: 
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a) Definição de um problema, tópico, questão. 

b) Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/ 

disciplinas a serem consideradas. 

c) Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem 

pesquisadas. 

d) Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser 

desenvolvidos.  

e) Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de novas 

informações para complementar. 

f) Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas 

no processo, procurando trabalhar em equipe. 

g) Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias 

integradoras, como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios etc. 

h) Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância para o 

estudo. 

i) Integração dos dados e informações obtidos individualmente para 

imprimir coerência e relevância. 

j) Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema 

levantado inicialmente. 

k) Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das 

atividades pedagógicas e sobre o trabalho em grupo. 

 

• Princípio da Flexibilização: em relação à seleção e organização dos 

conteúdos, esse currículo define uma base comum, mas garante certa flexibilidade 

para que as escolas, considerando seus projetos político-pedagógicos e as 

especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos 

igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. A flexibilidade 

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

conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, 

para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança, que requer a 

formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir 

a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma 

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



68 
 

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

currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas ao 

projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os conhecimentos prévios dos 

estudantes, o professor torna possível a construção de novos saberes, ressignificando 

os saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os conhecimentos do senso 

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

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

p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade individual e social. Ao promover a 

articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o 

professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e pouco 

elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente superior 

(SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes e 

práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com professores 

saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 

 

7.2 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios 

capazes de atender às necessidades educacionais especiais de todos os estudantes, 

de modo a lhes oportunizar condições de desenvolvimento e de aprendizagem, 

segundo os seguintes princípios: 

 

● Princípio do respeito à dignidade humana; 

● Princípio da educabilidade de todos os seres humanos, independente de 

comprometimentos que possam apresentar; 

● Princípio do direito à igualdade de oportunidades educacionais; 

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

● Princípio do direito a ser diferente. 

 

A Educação Especial, sob o enfoque inclusivo proposto pela LDB, visa 

possibilitar aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE) 

desenvolver suas competências, ultrapassando os limites de sua situação. “Incluir ou 

integrar os alunos desde a Educação Infantil nas classes regulares e propiciar-lhes 
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suportes especiais para que superem suas limitações, tornam-se objetivos explícitos 

dessa modalidade” (Proposta Pedagógica da SEEDF, Brasília, 2008). 

Uma prática inclusiva repousa no princípio da valorização de cada pessoa. 

Visando a criação de espaços educacionais menos restritivos para os estudantes com 

necessidades educacionais especiais, o processo de integração do estudante com 

necessidades educacionais especiais foi desencadeado na rede pública de ensino do 

Distrito Federal ao longo dos anos 70. 

A partir da década de 90, o processo de inclusão passou a ser 

internacionalmente proposto como substitutivo ao de integração. Para tanto, foi 

adotado como paradigma um modelo organizacional baseado na transformação da 

instituição educacional. A partir dessa nova visão, a própria instituição educacional 

deveria adaptar-se ao estudante, de modo a possibilitar-lhe acesso à aprendizagem e 

ao desenvolvimento, por meio de medidas que respeitassem, valorizassem e dessem 

respostas educativas adequadas às suas necessidades educacionais especiais. 

Desde esse período, apesar do reconhecimento da contribuição histórica da 

integração, esse processo passou a ser discutido e redimensionado no Distrito 

Federal a fim de adequar e otimizar o atendimento ao estudante com necessidades 

educacionais especiais. Dando, assim, oportunidade e voz ao ser diferente, o que 

transforma o ambiente escolar num lócus de efetiva convivência e aprendizagem. 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar 

a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às 

necessidades educacionais especiais de estudantes com deficiência, Transtornos 

Globais de Desenvolvimento e altas habilidades/superlotação. Dentre os quadros que 

comportam as necessidades educacionais especiais vinculadas a uma deficiência, 

consideramos os seguintes: deficiência intelectual/ mental, deficiência sensorial, 

deficiência física e deficiência múltipla. 

Uma mudança paradigmática dessa natureza e sua consequente 

concretização por parte do sistema de ensino requer tempo, mudança de atitude e 

providências organizacionais e pedagógicas. Em decorrência dessas necessidades, 

a rede pública de ensino do Distrito Federal apresenta um quadro de mudanças 

gradual, a fim de respeitar as necessidades específicas que se apresentam. 

A rede pública de ensino do Distrito Federal tem como escopo tornar sua 

estrutura e organização pedagógica mais inclusiva. Entretanto, ressalta-se que há 
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também a preocupação em efetivar esse processo de maneira paulatina, a fim de que 

a acessibilidade curricular e o aprimoramento das perspectivas organizativas 

alcancem toda a rede de maneira coerente e responsável. Para tanto, apresentam-se 

os seguintes pontos como foco de observação e análise: objetivos, conteúdos, 

metodologias, atividades e processo avaliativo. Observa-se que é imperativo respeitar 

a flexibilização da dimensão de temporalidade, dentre outros aspectos, para tornar o 

sistema de ensino cada vez mais inclusivo. 

O processo de inclusão escolar preconiza uma instituição educacional de 

qualidade para todos e com todos os estudantes. O currículo cumpre a função de 

orientar as atividades educativas, suas finalidades e as formas de executá-las, 

geralmente são currículos fechados e nem todos aprendem ou devem ser ensinados 

da mesma forma, pois um processo educacional que busca a equidade pressupõe o 

reconhecimento e o respeito às diferenças e é capaz de fazer com que todos os alunos 

desenvolvam as competências na busca de uma escola de qualidade que seja para 

todos. 

A fim de minimizar os impactos desse perfil fechado de currículo, apresenta-

se, como alternativa legal e viável a utilização de adequações curriculares ou ainda 

de um currículo funcional condizente com a necessidade do estudante. 

A posição da Secretaria de Estado de Educação coaduna com a ideia de um 

movimento articulado em direção a um sistema educacional cada vez mais inclusivo. 

Para tanto, busca-se a transformação de mentalidades, de atitudes e de estruturas. 

Caracteriza um movimento integrado com semelhantes e correspondentes 

transformações na concepção sociocultural e escolar. Enfim, orienta-se pela 

construção de uma instituição educacional que fundamente suas práticas no ideal de 

inclusão e sustente-o por meio de um exercício docente inclusivo, pautado na 

confiança e na perspectiva de preparo dos professores para o desafio de ensinar a 

todos os seus estudantes indistintamente. Afinal, o processo de inclusão escolar 

preconiza uma instituição educacional de qualidade para todos e com todos os 

estudantes. 

Nessa Unidade Educacional, toda a comunidade escolar preparar-se para 

receber o aluno com necessidades especiais. A convivência entre alunos com 

deficiência e sem deficiência é extremamente positiva sob todos os aspectos e a UE 

procura contribuir para a igualdade de condições de acesso e permanência no 
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ambiente escolar. A escola tem uma prática que procura fornecer a cada um o que 

precisa, devido as suas características e necessidades individuais, tem uma cultura 

de inclusão. 

Nessa Unidade Educacional, os ANEE são enturmados em Classes Comuns 

e turmas de Integração Inversa. Existem ainda 02 (duas) turmas de Classe Especial. 

Classes Inclusivas são turmas constituídas de um número reduzido de alunos 

conforme a quantidade e a especificidade de alunos com diagnósticos de ANEE, 

concedidas através da Estratégia de Matrícula da SEE. 

Classes Especiais são constituídas por alunos com diagnósticos de 

Transtorno Global do Desenvolvimento e têm como principal característica 

proporcionar aos alunos com essa característica a socialização com o ambiente 

escolar, oferecendo alternativas que vão além dos Centros de Ensino Especial e a 

oportunidade de se avaliar as condições de inclusão dessas crianças em classes 

comuns. 

Os ANEEs da classe especial são divididos em 02 (duas) turmas de Classe 

Especial. Entretanto as duas turmas dividem o mesmo espaço físico, onde as 

professoras fazem um trabalho em parceria. 

Para oferecer ao ANEE as condições necessárias ao desenvolvimento de sua 

aprendizagem, a escola prima em contemplar a operacionalização do currículo por 

meio de adaptações curriculares, pois constituem possibilidades educacionais de 

atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. São elaboradas as 

adaptações, quando necessárias, para tornar o currículo apropriado às peculiaridades 

dos ANEEs, tornando-o dinâmico, flexível, passível de ampliação e que atenda 

realmente a todos os educandos. 

Em sala de aula, as medidas adaptativas são realizadas pelo professor com 

apoio da Sala de Recursos, do Serviço de Orientação Educacional e da Coordenação 

Pedagógica e destinam-se, principalmente, à programação das atividades da sala de 

aula, focalizando a organização e os procedimentos didático-pedagógicos. 

O professor regente, juntamente ao professor responsável pela Sala de 

Recursos, definirá o nível de competência curricular do educando, bem como a 

identificação dos fatores que interferem no processo de ensino e de aprendizagem 

deste aluno. 
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Em concordância com o Currículo em Movimento da Educação Básica das 

Escolas Públicas do Distrito Federal, as seguintes medidas constituirão adaptações 

de acesso ao currículo: 

1) Criar condições físicas, ambientais e materiais para o aluno na sua instituição 

educacional de atendimento; 

2) Propiciar os melhores níveis de comunicação e interação com as pessoas com 

as quais convive na comunidade escolar; 

3) Favorecer a participação nas atividades escolares; 

4) Propiciar o mobiliário específico necessário; 

5) Fornecer ou atuar para a aquisição dos equipamentos e recursos materiais 

específicos necessários; 

6) Adaptar materiais de uso comum em sala de aula; 

7) Adotar sistemas de comunicação alternativos para os alunos impedidos de 

comunicação oral (no processo de ensino e de aprendizagem e na avaliação). 
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8 MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade, é ampliar os espaços, 

os tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo 

estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que 

eles possam agir construtivamente na transformação social do seu meio e da 

sociedade. É, ainda, garantir a participação ativa da comunidade escolar no processo 

educativo, promovendo a interação entre a família e a escola por meio de estratégias 

didáticas diversificadas, tais como: oficinas; participação nos projetos desenvolvidos 

na unidade escolar; realização de trabalhos voluntários – conforme os eixos de 

interesses apresentados; convites para o desenvolvimento de jogos, brincadeiras, 

contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de painéis 

coletivos, entre outros. 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. 

 

8.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender as potencialidades e fragilidades das aprendizagens de cada 

criança matriculada e, por meio de uma educação pública de qualidade, contribuir para 

a formação de cidadãos críticos, capazes de acompanhar as transformações sociais, 

educacionais e tecnológicas, valorizando as relações interpessoais e atuando como 

sujeitos capazes de atuar e transformar a sociedade em que vivem. 

 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Elevar o desempenho acadêmico dos alunos; 

• Melhorar as práticas pedagógicas da escola; 

• Melhorar o gerenciamento da escola; 

• Melhorar o relacionamento com alunos, pais e a comunidade; 

• Aumentar o índice geral de aprovação dos alunos; 
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• Promover a qualificação dos professores e demais colaboradores da escola; 

• Assegurar um desempenho de excelência; 

• Fortalecer a integração escola-comunidade; 

• Elevar o padrão de desempenho da escola; 

• Garantir uma gestão participativa; 

• Aprimorar a gestão da escola; 

• Melhorar o relacionamento da comunidade escolar. 
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9 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, a 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 sua 

Proposta Pedagógica (PP), assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de 

participar da elaboração da proposta pedagógica da escola, como elaborarão e 

cumprirão o plano de trabalho, segundo a PP da unidade escolar, 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 da PP da escola. Também 

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

competências e habilidades essenciais à formação dos nossos 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 as 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, é 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 da Proposta Pedagógica, mas também as vivências 
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desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É importante destacar que a BNCC 

apresenta dez competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico 

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 da PPP das escolas, precisamos considerar 

as competências apresentadas anteriormente, 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 uma 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 exercerem a 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 da 

PP 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–formativas. 
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Assim, o PPP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa a ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; 

a formação humana integral; a construção de uma sociedade mais justa, democrática 

e inclusiva. 

Afinal, 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 púbica de ensino, garantindo não apenas o 

acesso, mas o direito de construir aprendizagens cada vez mais significativas 

associadas às demandas e às especificidades inerentes à comunidade escolar, 

motivando-os 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. 

 

9.1 PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece a importância dos sujeitos na 

construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação 

com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente, 

“[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática 

intencional e planejada. 

A Pedagogia Histórico-Crítica tem como foco a transmissão de conteúdos 

científicos por parte da escola, porém sem ser conteudista. Estimula a atividade e a 

iniciativa do professor em favorecer o diálogo dos alunos e do professor, sem deixar 

de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente. Tendo o papel de 

garantir os conteúdos que permitam os alunos compreenderem e participarem da 

sociedade de forma crítica, superando a visão de senso comum. A pedagogia 
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histórico-crítica defende a escola como espaço da educação formal em sua 

especificidade. 

A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e 

percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que 

é transposto para o estudo dos conhecimentos científicos. 

Ao trabalhar nessa concepção, o professor procura resgatar os 

conhecimentos prévios dos alunos para, a partir desses, suprir os conhecimentos 

popularmente construídos (senso comum) com os conhecimentos científicos, num 

processo pedagógico onde a prática social entra em questão, sendo analisada, 

interrogada, a fim de que os aprendizes transformem sua realidade e a sociedade com 

a nova concepção dos conteúdos. 

O filósofo Dermeval Saviani caracterizou o método com cinco etapas que o 

professor deve promover no processo pedagógico, para que o processo de ensino-

aprendizagem tenha resultados satisfatórios. São elas: prática social inicial, 

problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. 

A Prática Social Inicial é sempre uma contextualização do conteúdo. É um 

momento de conscientização do que ocorre na sociedade, são atividades com o 

objetivo de explorar o que o estudante já sabe ou aquilo de que se recorda em relação 

ao tema/definição/conteúdo/conceito trabalhados num determinado período. Busca-

se neste momento desafiar o educando, estimulá-lo, acerca do conhecimento. 

A problematização é o momento do processo pedagógico em que a prática 

social é posta em questão, é analisada, momentos pelos quais o estudante toma 

consciência da relevância do que vai aprender, em associação à sua vida cotidiana, à 

sua realidade social e à sua faixa etária. Já na instrumentalização, o conteúdo será 

trabalhado em suas dimensões. Esta é a parte da aula onde o professor irá transmitir 

seu conhecimento, expondo os conceitos, explicando e dando exemplos, com 

fundamentação científica. A mediação competente do professor conduzirá o aluno à 

catarse. 

A palavra catarse (do grego “kátharsis”) significa purificação. Neste contexto, 

a catarse é o momento em que o aluno manifesta um entendimento do conteúdo. 

Onde o estudante é desafiado a fazer aplicações do que aprendeu em outras 

situações, contextos e experiências. A catarse é muito importante, pois é nela que o 

professor irá verificar se atingiu os seus objetivos. 
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A prática social final é o momento em que o aluno demonstra que realmente 

aprendeu, manifestando mudanças em seu comportamento em relação ao conteúdo. 

Há uma transformação e o estudante sistematiza (por meio da escrita, do desenho, 

da produção de audiovisual etc.) aquilo que aprendeu. 

Na prática, a pedagogia Histórico-Crítica é desenvolvida em nossa escola por 

meio de projetos e sequências didáticas com objetivos bem definidos, visando a 

construção de conhecimentos, elaboração de conceitos partindo do espontâneo para 

os complexos. A pesquisa e a participação dos estudantes nos projetos fazem com 

que as crianças se envolvam e apropriem-se verdadeiramente do conteúdo. Um 

exemplo é a Feiras de Ciências que acontece na escola. Nesse processo, o estudante 

entende o “como”, o “o quê” e o “porquê” de estar estudando um assunto. 

No contexto da pandemia é possível trabalhar com o universo em que a 

criança está inserida, de forma a fazer com que ela tenha uma relação ativa com tudo 

que está a sua volta. E assim o feijão deixa de ser apenas um alimento qualquer, mas 

poderá ser um carboidrato na matéria de ciências e ter a LETRA F para a criança que 

está se alfabetizando. Podemos usar as ferramentas disponíveis no AVA para 

promover os processos dialogados na sala de aula. Começar a aula online fazendo 

como se fosse uma roda, abrindo um espaço para um diálogo, depois iniciar as 

atividades. Elaborar atividades que envolvam as 5 etapas da pedagogia histórico 

crítica (o que já era usada nas aulas presenciais), a fim de trazer a reflexão do aluno 

para os erros e acertos, fomentando as descobertas, dando reforços positivos, faz 

com que a motivação não se perca. Garantir o contato com grupos de alunos com 

maiores dificuldades para plantões de dúvidas é fundamental. Usar as ferramentas 

tecnológicas para garantir o máximo de processos educativos mediados. 

Não há prática que não tenha uma concepção teórica subjacente e essa base 

teórica se concretiza por meio dos caminhos que vamos construindo. O que faz a aula 

ser dialogada é a concepção teórica em que ela está ancorada e não as condições 

concretas dadas. A prática educacional se baseia na pedagogia histórico crítica. 

 

9.2 PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das 

capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo 
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a educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente 

pela escola, e privilegia a importância das interações sociais para o desenvolvimento 

do indivíduo. 

Essa psicologia é aplicada na nossa escola, garantindo processos dialógicos 

de produção de conhecimentos e oferecendo pistas de contextualização para poder 

intervir na zona de desenvolvimento proximal ou iminente. 

Em sala de aula, a roda de conversa e os diálogos expositivos oportunizam a 

acolhida e desenvolvimento. Nessa perspectiva, o planejamento ganha importância, 

pois precisa ter uma organização que acompanha os processos de construção de 

conhecimento que estão ocorrendo com os estudantes. A escuta do aluno ganha 

destaque, pois é preciso ouvir o que ele está dizendo para, a partir daí, dar 

continuidade ao processo de aprendizagem e a pergunta se compromete com 

respostas por meio de uma escuta atenta. 

Um exemplo é usar os textos dos alunos para identificar quais são as 

compreensões das regularidades e irregularidades da nossa língua que o estudante 

já sabe, pois, o objetivo é tornar o aluno o mais próximo de um nível ortográfico. Esse 

é um processo que precisa ser e ter impreterivelmente intencionalidade pedagógica. 

Na realidade atual, uma alternativa é fotografar ou filmar a atividade sugerida 

para então perceber em que nível a criança está no processo de construção da 

aprendizagem. Buscar aí as pistas de contextualização, refletindo uma ideia de 

intervenção na construção do conhecimento. 
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10 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

O coordenador pedagógico deve acolher, subsidiar e interagir com os 

professores. Ele é o articulador do trabalho pedagógico na escola, que trabalha junto 

aos professores, discutindo com eles os problemas e as possíveis soluções para a 

melhoria do ensino-aprendizagem. É ainda responsável pela formação continuada em 

serviço, ao promover a reflexão dos professores sobre suas práticas docentes, 

favorecendo a tomada de consciência dos professores. 

Coordenar o trabalho pedagógico requer do coordenador pedagógico o 

entendimento de sua função para desenvolver um trabalho efetivo. Assim, é 

importante que esse profissional tenha consciência do seu papel e tenha uma boa 

formação continuada para exercer a sua função formadora, articuladora e 

transformadora, a fim de favorecer a construção de um ambiente democrático e 

participativo. Cabe ao coordenador integrar os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, articulando e estabelecendo uma dinâmica de interação com o grupo 

para facilitar o trabalho e o crescimento do próprio grupo. 

O acompanhamento efetivo do coordenador no cotidiano escolar é essencial 

para o bom andamento de todo o processo de ensino e aprendizagem. Para que este 

acompanhamento aconteça, é necessário, além de uma parceria entre o coordenador 

e a equipe gestora, que esse profissional tenha conhecimento do currículo, do Projeto 

Político Pedagógico da escola, das metodologias propostas e da escola como um 

todo, como, por exemplo, saber quais os alunos apresentam dificuldades, quais 

professores necessitam de auxílio ou quais temas proporem para as reuniões de 

estudo. Ou seja, é um trabalho que requer tempo para o preparo. 

O espaço/tempo da coordenação pedagógica é um espaço conquistado com 

muita luta e ele privilegia e favorece a organização do trabalho pedagógico. É um 

espaço/tempo que favorece ainda a formação em serviço. 

Na nossa escola, o trabalho é desenvolvido em parceria com a Supervisora 

pedagógica, com o objetivo de coordenar o trabalho pedagógico na escola e auxiliar 

a direção, visando sempre melhorias no processo de ensino e aprendizagem. 



82 
 

 

Quadro 4 – Plano de ação da coordenação pedagógica 

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

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

AÇÕES / ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS PELO 

DESENVOLVIMENTO DA 

AÇÃO 

PÚBLICO-ALVO CRONOGRAMA AVALIAÇÂO 

Articular junto aos 

segmentos escolares e 

comunidade a construção e 

implementação do PP. 

• Equipe Gestora / 

Supervisão; 

• SOE; 

• Coordenadora; 

• Professores. 

Toda a comunidade escolar 

e os segmentos existentes 

na unidade escolar. 

Durante o ano letivo. Será feita de forma 

processual e gradativa 

através de registros, 

reuniões e relatos. 

Objetivo específico: Orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docente junto ao coletivo de professores do estabelecimento de ensino. 

Construir com os 

professores o Plano de Ação 

contemplando os projetos 

pilares da escola. 

• Supervisão; 

• Coordenadora; 

• Professores. 

Todo o corpo docente, 

professores readaptados e 

orientadora educacional. 

1º bimestre. 1º bimestre. 

 

 

 

Objetivo específico: Garantir a oferta de aulas Síncronas aos estudantes. 

Construir com as 

professoras uma rotina e 

planejamento de 

atendimento semanal 

utilizando a ferramenta Meet 

e organização de 

• Supervisão; 

• Coordenadora; 

• Professores. 

Estudantes Durante o ano letivo Bimestral 
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atendimentos diferenciados 

pela ferramenta meet. 

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

Coordenar semanalmente 

com cada grupo/ano para 

planejamento das ações 

pedagógicas. 

• Supervisão; 

• Coordenadora; 

• Professores. 

Todos os professores 

regentes e readaptados. 

Durante o ano letivo. Semanal. 

Acompanhar e revisar as 

atividades pedagógicas 

produzidas pelas 

professoras destinadas à 

postagem na plataforma e 

ao envio para estudantes do 

Material Impresso. 

• Supervisão; 

• Coordenadora; 

• Professores. 

Professor regente. Durante o ano letivo. Quinzenal. 

Discutir os casos de 

estudantes com baixa 

frequência na entrega de 

atividades para solução 

imediata. 

• Equipe 

Gestora/Supervisão; 

 • SOE; 

 • Coordenadora; 

 • Professores. 

Professor regente. Durante o ano letivo. Bimestral. 

Promover e coordenar 

reuniões pedagógicas e 

grupos de estudo para 

reflexão e aprofundamento 

de temas relativos ao 

trabalho pedagógico, 

• Direção; 

• Supervisão; 

• SOE; 

• Coordenadora; 

• Professores. 

Todos os professores 

regentes e readaptados. 

Durante o ano letivo. Será feita de forma 

processual e gradativa 

através de registros, 

reuniões e relatos. 
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visando a elaboração de 

propostas de intervenção 

para a qualidade de ensino 

para todos. 

Objetivo específico: Acompanhar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pedagógicas e desenvolver os projetos pilares da escola: 

Leitura, Projeto Interventivo, EcoSustentArte. 

Participar, organizar e 

direcionar as formações 

continuadas. 

• Equipe Gestora / 

Supervisão; 

• SOE; 

• Coordenadora; 

• Professores. 

Todo o corpo docente, 

professores readaptados e 

orientadora educacional. 

Durante o ano letivo Será realizada por meio de 

reuniões em coletivas, e 

participação dos 

professores. 

Palestras com especialistas 

ou profissionais da própria 

escola que promovam a 

compreensão do processo 

de ensino-aprendizagem. 

• Equipe Gestora / 

Supervisão; 

• SOE; 

• Coordenadora. 

Todo o corpo docente, 

professores readaptados e 

orientadora educacional. 

Durante o ano letivo Será realizada por meio de 

reuniões em coletivas, e 

participação dos 

professores. 

Estimular a utilização de 

metodologias diversificadas 

que melhor atendam as 

especificidades de 

aprendizagem. 

 

• Equipe Gestora / 

Supervisão Pedagógica; 

• SOE; 

• Coordenadora; 

• Professores. 

Todo o corpo docente, 

professores readaptados e 

orientadora educacional. 

Ano todo. Mensal. 

Objetivo específico: Conhecer a realidade socioeconômica dos estudantes 
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Elaborar propostas de ajuda 

aos estudantes com 

dificuldade de acesso à 

Plataforma. 

• Equipe Gestora / 

Supervisão Pedagógica; 

 • SOE; 

 • Coordenadora; 

 • Professores. 

 Bimestral. Será feita de forma 

processual e gradativa 

através de registros, 

reuniões e relatos. 

Desenvolver campanha de 

destinação de aparelhos 

para estudantes em situação 

de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

• Equipe Gestora / 

Supervisão Pedagógica; 

• SOE; 

• Coordenadora; 

• Professores. 

Estudantes. Bimestral. Será feita de forma 

processual e gradativa 

através de registros, 

reuniões e relatos. 

Objetivo específico: Oferecer condições para que os professores trabalhem coletivamente as propostas curriculares, em função de sua realidade, 

proporcionando e garantindo condições organizacionais, operacionais e pedagógico-didáticas que viabilizem o bom desempenho dos professores em sala 

de aula. 

Fazer o acompanhamento 

das aprendizagens dos 

estudantes. 

• Supervisão Pedagógica; 

• Coordenadora; 

•Professores regentes. 

Estudantes. Mensal. Bimestral. 

Propor e elaborar material 

didático adequado às 

necessidades de 

aprendizagens desses 

estudantes. 

Elaboração e distribuição de 

material pedagógico para 

todos os estudantes: livros 

didáticos e material para 

• Supervisão Pedagógica 

• Coordenadora; 

•Professores regentes; 

• Professores readaptados. 

Professores. Ano todo. Mensal. 
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CAIXAS de MATEMÁTICA e 

ALFABETIZAÇÃO. 

Orientar o professor regente 

quanto à dinâmica do 

trabalho pedagógico e rotina 

organizacional e 

administrativa da EU. 

• Equipe Gestora/ 

Supervisão; 

• SOE; 

• Coordenadora; 

• Secretaria. 

Corpo docente. Durante o ano letivo. Será realizada por meio das 

reuniões semanais; 

Elaborar e organizar junto às 

professoras o Projeto 

Interventivo. 

Elaborar e produzir material 

pedagógico diferenciado 

para atender as demandas 

de aprendizagem de cada 

estudante. 

• Supervisão; 

• Coordenadora; 

• Professores. 

Estudantes. Durante o ano letivo. Bimestralmente. 

Elaborar e organizar junto às 

professoras o Projeto de 

Leitura de forma a garantir 

aos estudantes, que estão 

na plataforma e aos que são 

atendidos pelo Material 

Impresso, o acesso aos 

livros literários. 

• Supervisão; 

• Coordenadora; 

• Professora da Sala de 

Leitura; 

• Professores. 

Estudantes. Durante o ano letivo. Bimestralmente. 



87 
 

Implementar o cantinho da 

leitura em todas as 

plataformas. 

Construir a história de leitura 

dos professores e dos 

estudantes. 

Realizar momentos de 

leitura com sequência 

didática focada em 

temáticas específicas. 

Convidar autores literários 

para realizar momentos de 

leitura com os estudantes. 

Retomar a ação “O LIVRO 

VAI A SUA CASA” 
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Objetivos Metas Ações Período Responsáveis Avaliação 

Desenvolver os 

projetos pilares da 

escola: Leitura, Projeto 

Interventivo, 

EcoSustentArte. 

Constar no Plano de 

Ação das turmas o 

desenvolvimento dos 

projetos pilares da 

escola. 

Construir com os 

professores o Plano de 

Ação contemplando os 

projetos pilares da 

escola. 

1º bimestre 

Coordenação e 

supervisão pedagógica 

e professores. 

1º bimestre 

Garantir a oferta de 

aulas Síncronas aos 

estudantes.  

Organizar o 

atendimento de 100% 

dos estudantes que 

tem acesso à 

plataforma por meio da 

Ferramenta MEET. 

Construir com as 

professoras uma rotina 

e planejamento de 

atendimento semanal 

pela utilizando a 

ferramenta MEET. 

Organização de 

atendimentos 

diferenciados pela 

ferramenta MEET. 

Ano todo 

Coordenação e 

supervisão pedagógica 

e professores. 

Bimestral 

Assessorar 

pedagogicamente o 

grupo de professores 

por meio da 

coordenação semanal. 

Construir tabela de 

horários para 

atendimento semanal 

por turma para 

planejamento 

pedagógico com as 

todas as professoras. 

Coordenar 

semanalmente com 

cada grupo/ano para 

planejamento das 

ações pedagógicas. 

Acompanhar e revisar 

as atividades 

pedagógicas 

produzidas pelas 

Ano todo 

Coordenação e 

supervisão pedagógica 

e professores. 

Semanal  
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professoras destinadas 

a postagem na 

plataforma e ao envio 

para estudantes do 

Material Impresso. 

Discutir os casos de 

estudantes com baixa 

freqüência na entrega 

de atividades para 

solução imediata. 

Acompanhar o 

planejamento, a 

execução e a avaliação 

das atividades 

pedagógicas. 

Organizar os Planos de 

Ação de todas as 

professoras. 

Elaborar e organizar 
junto com as 
professoras o Projeto 
Interventivo. 
Elaborar e produzir 
material pedagógico 
diferenciado para 
atender as demandas 
de aprendizagem de 
cada estudante. 

Ano todo 

Coordenação e 

supervisão pedagógica 

e professores. 

Bimestral  

Elaborar e organizar 
junto com as 
professoras o Projeto 
de Leitura de forma a 
garantir aos estudantes 
que estão na 
plataforma e aos que 
são atendidos pela 
Material Impresso, 
acesso aos livros 
literários. 

Ano todo 

Coordenação e 

supervisão pedagógica 

e professores. 

Bimestral  

1º bimestre 
 

Bimestral 
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Implementar o cantinho 
da leitura em todas as 
plataformas. 
Construir a história de 
leitura dos professores 
e dos estudantes. 
Realizar momentos de 
leitura com sequencia 
didática focada em 
temáticas específicas. 
Convidar autores 
literários para realizar 
momentos de leitura 
com os estudantes. 
Retomar a ação “O 
LIVRO VAI A SUA 
CASA” 

Ano todo 

 
 
 
 
Coordenação e 
Supervisão 
 Pedagógica 
 
 
 

Ano todo 

Coordenação e Prof.ª 
Luciana 

Elaborar e organizar 
junto com as 
professoras o Projeto 
EcoSustentArte por 
meio de Projetos de 
Letramentos. 
Promover o 
protagonismo 
estudantil por meio de 
ações de construção 
dos conhecimentos e 
promoção da Feira 
Cultural /Ciências o 
tema,em que se 
apresentam os 
resultados das 
pesquisas e estudos 
realizados durante o 
ano. 
 
 

Ano todo 

Coordenação e 
supervisão 
 Pedagógica e 
professores. 

Bimestral  
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Conhecer a realidade 

sócio-econômica dos 

estudantes 

Elaborar propostas de 

ajuda aos estudantes 

com dificuldade de 

acesso à Plataforma 

Campanha de 

destinação de 

aparelhos para 

estudantes em situação 

de vulnerabilidade 

sócio-econômica. 

Bimestral  

Coordenação e 
supervisão pedagógica 
e SOE 

Mensal  

Planejar e acompanhar 

a formação continuada 

das professoras 

Criar espaços e 
momentos de formação 
pedagógica, geral e 
específico de cada 
turma. 

Organizar a formação 

continuada na escola, 
Mensal 

Coordenação e 
supervisão pedagógica. 

Mensal  

Garantir o atendimento 

diferenciado dos 

estudantes com 

defasagem de 

aprendizagem. 

Estimular a utilização 

de metodologias 

diversificadas que 

melhor atendam as 

especificidades de 

aprendizagem. 

 

Propor e elaborar 

material didático 

adequado às 

necessidades de 

aprendizagens desses 

estudantes. 

Elaboração e 

distribuição de material 

pedagógico para todos 

os estudantes: livros 

didáticos e material 

para CAIXAS de 

MATEMÁTICA e 

ALFABETIZAÇÃO.  

Ano todo 

Coordenação e 
supervisão pedagógica 
e professores regentes 
e professores de Apoio. 

Mensal  

Fazer o 

acompanhamento das 

Identificar o quantitativo 

de estudantes da 

Tabular as informações 

contidas nas tabelas de 
Bimestral 

Coordenação e 
supervisão pedagógica 
e professores. 

Bimestral  
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aprendizagens dos 

estudantes. 

escola que atingem os 

objetivos de 

aprendizagem e o 

quantitativo que não 

estão acompanhando 

registros dos 

professores para o 

mapeamento da 

aprendizagem dos 

estudantes. 

Planejar com as 

professoras o material 

e os tempos e espaços 

para atendimento 

diferenciado. 

Atendimento das 

famílias para 

orientação acerca da 

aprendizagem do 

estudante a fim de 

melhorar os resultados. 
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10.1 ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 

 

A organização do espaço/tempo escolar envolve o planejamento do trabalho 

pedagógico que será realizado, portanto, a prática educativa deve ser refletida 

coletivamente, pois com ela o trabalho se enriquece. A troca de experiência, a partilha 

de dúvidas, o replanejamento e a elaboração de intervenções para superar obstáculos 

consolida o espaço de formação mútua. 

A Coordenação Coletiva constitui-se em um desses espaços. Os docentes da 

Rede Pública do Distrito Federal contam com 15 horas semanais para atividade de 

coordenação pedagógica da sua jornada de 40 horas semanais, Lei conforme 

regulamentado na portaria nº27/2012. 

Sendo a prática pedagógica o foco da formação, há então a necessidade de 

considerá-la ponto de pauta nos estudos da coordenação coletiva, a fim de organizar 

o trabalho pedagógico a ser realizado. A nossa escola procura investir na formação 

continuada dos professores, possibilitando e facilitando espaço e tempo para que eles 

reflitam a sua prática com vistas à promoção de uma aprendizagem significativa, 

elencando nesse espaço de formação vários passos que organizam o trabalho 

pedagógico. 

O planejamento anual foi feito coletivamente durante a Semana Pedagógica 

no início do ano letivo, sendo constantemente revisto nos momentos de coordenação 

coletiva e das avaliações da equipe pedagógica, contemplando eventos previstos no 

Calendário Escolar e da própria historicidade da escola. Seu desenvolvimento leva 

em conta a formação integral do aluno nas dimensões cognitivas, artísticas, física e 

ética e terá como base os eixos integradores. A partir dele e da avaliação diagnóstica, 

a supervisão/coordenação monta um planejamento para os momentos de formação 

continuada, cujos encontros são realizados pelo menos durante três horas por 

semana. Nesses encontros, ficou acordado em reunião que iríamos desenvolver um 

trabalho voltado para troca de experiências, palestras, debates, estudo de 

documentos norteadores do trabalho pedagógico, assim como a organização dos 

espaços/tempo da rotina da escola. 

Nesses encontros, sempre com uma pauta definida, disponibilizamos uma 

mensagem motivacional e bilhetes semanais, assim como alguns informes 

pertinentes, mas o foco é a formação continuada. 
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Comemoramos os aniversários dos profissionais da escola mensalmente, 

mas cantamos os parabéns no dia a dia, pois celebramos coletivamente com as 

crianças no pátio, nos momentos de abertura dos turnos. Procuramos sempre 

demonstrar agradecimento aos profissionais pela dedicação e êxito nos eventos, 

assim como prestigiá-los no dia a dia, como por exemplo no dia dos professores, no 

dia do secretário etc. Sempre preocupados em levar uma mensagem de carinho. 

Como relatado acima, costumamos validar essas experiências exitosas, mas 

também favorecer um ambiente acolhedor para esses encontros e oportunizar 

momentos de trocas entre o grupo, o que tem favorecido para que a equipe se sinta 

segura para expor as suas necessidades e solicitar apoio. A unidade escolar incentiva 

e apoia os professores a participarem de cursos de formação continuada, inclusive no 

chão da escola, abrindo espaço de formação de cursos da EAPE, ministrados no 

decorrer do ano, justamente nesse espaço de formação, na própria escola. 

O Currículo em Movimento da SEEDF (201, p. 10) elege a formação 

continuada no lócus da escola e a coordenação pedagógica como espaços e tempos 

primordiais para a construção do trabalho coletivo. 

É no espaço/tempo da coordenação pedagógica que o professor irá avaliar, 

refletir e reorganizar o seu trabalho por meio das trocas de experiências mediados 

pela supervisão/coordenação que desenvolve um papel articulador e formador do 

coletivo da escola, interagindo com o coletivo com o objetivo de construir um trabalho 

pedagógico de qualidade, promovendo a formação do grupo e um ensino de 

qualidade. 

No dicionário Aurélio (1998) encontramos a seguinte definição para a função 

coordenar: “dispor segundo certa ordem ou método... organizar, arranjar, ligar, ajuntar 

por coordenação”. 

Coordenar não é uma tarefa fácil, são múltiplas as funções da 

supervisão/coordenação, pois exercem um papel relevante na escola, e suas 

atividades incluem tanto o planejamento e a rotina escolar quanto a formação e o 

acompanhamento do professor; dentre outras atividades, sempre procurando 

contribuir para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem. 

Mediar esse processo requer uma parceria com toda a equipe da escola, 

numa discussão e construção coletiva do PPP da escola, de planos de ação atuantes 

e em consonância com o plano da escola e os componentes curriculares. Onde o eixo 
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norteador será o trabalho e a formação coletiva para que possamos refletir e 

compartilhar saberes e vivências, redimensionando constantemente o trabalho 

pedagógico com vistas a uma organização que define ações concretas e antecipe ou 

evite os prováveis problemas. 

Nesta perspectiva, a supervisão/coordenação elaborou uma pauta de 

formação no espaço da coordenação que teve início no mês de março de 2021, que 

procurou trazer para a discussão as diretrizes que norteiam o Trabalho Pedagógico 

da SEDF. Dessa forma, o primeiro tema foi Avaliação Formativa, seguido de 

Construção da Escrita pela Criança, o Processo de Alfabetização e Construção da 

Ortografia. Este trabalho foi desenvolvido mantendo-se as reuniões coletivas às 

quartas-feiras para formação do grupo sobre como trabalhar as diretrizes do Currículo 

em Movimento em Ambientes virtuais, ampliando-se essa formação nas 

coordenações individuais. 

Durante o processo de formação continuada, surgiram muitas fragilidades no 

domínio das ferramentas para a docência em ambiente virtual, assim como 

dificuldades pedagógicas vivenciadas. 

A Supervisão/Coordenação Pedagógica tem planejado formações para as 

coordenações coletivas realizadas às quartas-feiras e para as individuais, com temas 

sugeridos pelo grupo para atenuar essas fragilidades. 

 

10.2 METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

 

Em consonância com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

esta Unidade de Ensino adota para a construção do seu projeto político pedagógico e 

posteriores planejamentos das atividades pedagógicas o Currículo em Movimento da 

Educação Básica - com os eixos transversais do Currículo da Educação Básica da 

SEEDF que são Educação para a Diversidade, Educação para a Cidadania, Educação 

em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade que estão 

ancorados na psicologia histórico-cultural (principal teórico Vygotsky e seus 

colaboradores) e na pedagogia histórico-crítica (principal articulador Dermeval 

Saviani). Essas duas teorias concebem a educação como forma de humanização e 

emancipação do homem. Nessa perspectiva, o estudo dos conteúdos curriculares 

tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária 

na escola e sala de aula. 
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As transformações que ocorreram nas últimas décadas na sociedade e nos 

alunos requerem mudanças não só na formação dos docentes, mas também na 

organização do espaço/tempo do fazer pedagógico (SACRISTÁN, 2005). 

O papel da escola neste mundo que se transforma deve estar equilibrado 

entre uma função sistêmica de preparar os alunos para desenvolver as suas 

qualidades e viver dentro do contexto social, refletindo as questões contemporâneas 

e atuando para apontar soluções. Essa dinâmica do processo de ensino e 

aprendizagem requer ações voltadas e planejadas de forma conjunta e articulada para 

propiciar o desenvolvimento integral do educando. 

A nossa escola adota práticas pedagógicas que visam proporcionar condições 

favoráveis à criança para participar ativamente das situações de aprendizagem, 

levando em consideração suas experiências constituídas anteriormente em outros 

contextos não formais de educação, entendendo ser esse um caminho possível para 

que professores e estudantes construam juntos, um percurso formativo, objetivando o 

desenvolvimento integral da criança, que de acordo com os Pressupostos Teóricos, 

deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, 

buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio 

entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

Acreditamos ainda que a qualidade de ensino é condição necessária tanto na 

educação intelectual quanto o desenvolvimento integral dos nossos educandos, sendo 

necessária uma formação de qualidade, garantindo oportunidades para que todos 

tenham acesso ao conhecimento. A escola tem como papel social a tarefa de 

encaminhar ações por meio de processos educativos que venham despertar o 

compromisso social dos indivíduos, objetivando fazer uma só aliança capaz de 

promover mudanças e transformações no cumprimento do dever educacional. 

A escola tem um papel importante para a formação de pessoas conscientes e 

críticas, é o lugar onde a criança deverá encontrar os meios de se preparar para 

realizar seus projetos de vida, posicionar-se de maneira crítica, responsável e 

construtiva nas diferentes situações sociais. É papel da escola socializar e 

democratizar o acesso ao conhecimento e promover a construção moral e ética nos 

estudantes. Assim como transmitir normas e valores que norteiam e preparam o 

indivíduo para viver a coletividade. Assim, é importante que as questões de vida em 

sociedade façam parte, com clareza, da organização curricular, levando a ética ao 
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centro de reflexão e do exercício da cidadania. A organização do trabalho pedagógico 

busca desenvolver ações intencionais, pautada na indissociabilidade entre cuidado e 

educação, objetivando o desenvolvimento integral da criança. 

A mediação entre a escola e seus diversos sujeitos fortalece o sentido do 

ensino e da aprendizagem. Pensando nisso, as estratégias pedagógicas adotadas são 

selecionadas a partir de um planejamento coletivo, que é iniciado na semana 

pedagógica na confecção do projeto norteador da escola, seguido pelo plano de ação 

dos professores e articulado com o Currículo em Movimento. São estratégias 

pedagógicas diversificadas, com base nos interesses, habilidades e necessidades de 

cada um. Só assim se torna viável a participação efetiva, em igualdade de 

oportunidades, para o pleno desenvolvimento de todos os alunos, com e sem 

deficiência. 

Conhecer bem o aluno é fundamental para a escolha das estratégias 

adequadas. Após teste diagnóstico, a supervisão/coordenação, em conjunto com o 

professor, seleciona as estratégias mais adequadas para os alunos, inclusive se o 

aluno precisa, e elabora as adequações necessárias. O ponto de partida é o 

estudante. O processo de aprendizagem de cada estudante torna-se singular e é nas 

estratégias pedagógicas adotadas em sala de aula que o estudante se conecta ao 

currículo. 

O planejamento é participativo e considera a realidade dos educandos. A 

equipe docente tem autonomia para desenvolver metodologias, conforme as 

demandas e as especificidades apresentadas pela turma. Na maioria das vezes, 

utilizamos metodologias tradicionais, mas timidamente o grupo utiliza metodologias 

ativas em aulas expositivas dialogadas, na feira de ciências e cultura, em trabalhos 

em grupo etc. Em atividades, como a Feira de Ciências e a Feira Cultural, percebemos 

o aluno mais atuante e autônomo no processo de aquisição do conhecimento. 

 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/o-que-e-educacao-inclusiva/#principios
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/#curriculo
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10.3 ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇOS 

 

A Escola Classe 108 Sul funciona no matutino e no vespertino, de segunda-

feira a sexta-feira e excepcionalmente aos sábados de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico, conforme projeção de dias móveis elaborada na semana pedagógica, 

prevista no calendário escolar. Casos excepcionais não previstos neste PPP podem 

transformar alguns sábados em dias letivos, decorrentes de paralisação dos 

professores e/ou servidores, ou em circunstâncias em que haja prejuízos de dias 

letivos. 

Os tempos e espaços não são neutros, sendo assim, eles educam! Portanto, 

pensar sobre as marcas temporais e espaciais das escolas onde atuamos é 

fundamental para compreender qual a melhor forma de atender os alunos. 

No começo do ano, a supervisão/coordenação elaboram no coletivo um 

cronograma, em que, partindo-se da avaliação diagnóstica, contempla-se as 

intervenções necessárias às aprendizagens. Nesse cronograma, colocamos os 

reagrupamentos intra e interclasses, o projeto de intervenção pedagógica, que é 

destinado aos alunos que não atingiram os objetivos de aprendizagens esperados, o 

horário da Sala de Recursos, o horário de atendimento na Sala de Leitura, a 

Recreação, o recreio e o reforço escolar no contraturno. Os horários são flexíveis e 

sujeito à alteração sendo revesto, caso não esteja sendo adequado.  

As estratégias de ensino, como o domínio de conteúdo, a interação entre 

professor e aluno, a explicação clara e objetiva, a relação entre teoria e prática, o uso 

de recursos didáticos e tecnológicos, são apenas algumas das estratégias utilizadas 

na nossa escola. Nas turmas iniciais não podemos abandonar os demais processos 

(leitura, escuta, observação, ver e ouvir), mas acrescemos algumas estratégias que 

levam em consideração o conhecimento do aluno, seu modo de ser, de agir, de estar, 

além de sua dinâmica pessoal. 

Com base nos testes de psicogênese realizado, a equipe pedagógica da 

escola organiza, desde o início do ano letivo, as intervenções intraclasse com o apoio 

da supervisão/coordenação em sala e nos momentos que a professora regente acha 

necessários; o interclasse com o auxílio de todas as partes pedagógicas 

(coordenadora, SOE, Vice-diretora, professoras readaptadas e professore(as)) uma 

vez por mês; o Projeto Interventivo que acontece uma vez por semana, em que o 
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supervisor/coordenadora e uma professora readaptada recebe alguns alunos para 

uma intervenção personalizada e nas necessidades educacionais de cada aluno. 

Essas estratégias estão alinhadas com as Diretrizes e as Orientações 

Pedagógicas da SEDF, tanto para o 1º quanto para o 2º ciclo. 

Em relação aos espaços, a escola utiliza seu espaço interno como espaço 

educativo e faz uso de espaços externos como ambientes para as aprendizagens, 

dialogando com os objetivos a serem alcançados. 

 

10.4 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS 

 

A SEEDF, respaldada pelo artigo 23 da LDB 9.394/96, apresenta outras 

possibilidades de organização do tempo-espaço escolar: os ciclos para o Ensino 

Fundamental e a semestralidade para o Ensino Médio. São alternativas à organização 

escolar seriada que podem atenuar a descontinuidade e fragmentação dos processos 

formativos, ao garantir um tempo maior de aprendizagens para os(as) estudantes e 

desenvolver a educação para a diversidade, para os direitos humanos, para a 

cidadania e para a sustentabilidade, eixos transversais desse currículo. 

A organização escolar em ciclos para as aprendizagens fundamenta-se na 

concepção de educação integral assumida pela SEEDF, entendida para além da 

ampliação do tempo do estudante na escola. Educação integral implica compreender 

o sujeito como ser multidimensional em processo permanente de humanização e 

desenvolvimento do pensamento crítico a partir da problematização da realidade que 

o cerca e a atuação consciente e responsável na construção de uma sociedade mais 

justa e solidária. Dentro dessa perspectiva, a organização escolar em ciclos 

apresenta-se como alternativa favorável à democratização da escola e da educação, 

permitindo ao estudante o livre trânsito entre os anos escolares sem a interrupção 

abrupta da reprovação ano a ano. Essa sistemática de organização garante o respeito 

à heterogeneidade dos tempos e modos de aprender que caracterizam os sujeitos e 

amplia suas chances de sucesso. Vale destacar que o respeito aos tempos de 

desenvolvimento dos estudantes, implícito na proposta de ciclos, não se dissocia da 

organização de um trabalho que possibilite esses sujeitos de aprender. 

Mainardes (2009) ressalta que a organização em ciclos somente faz sentido 

se resultar em um estado qualitativo superior no que se refere à garantia do direito à 

educação, à apropriação do conhecimento pelos estudantes e à concretização de um 
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projeto transformador da escola e da sociedade. Em outras palavras, a organização 

escolar em ciclos só terá êxito se avançar em relação à organização escolar seriada 

e suas limitações que, segundo Villas Boas (2010), caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de um trabalho fragmentado, não diferenciado e na avaliação 

centrada em notas que resultam na aprovação ou reprovação dos estudantes. 

Organizar a escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em função das 

aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao ensino quanto a 

compreensão sobre o modo como o estudante aprende favorecem a organização do 

trabalho pedagógico, no sentido de garantir as aprendizagens. Essa concepção de 

organização escolar centrada nas aprendizagens (SORDI, 2010) traz 

desdobramentos significativos que demandam concepções e práticas voltadas à 

progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, princípio basilar da 

organização escolar em ciclos para as aprendizagens, adotada pela SEEDF, e que 

pressupõe elementos organizadores do trabalho pedagógico escolar. 

A escola propicia um plano de permanência e êxito escolar do estudante, 

desenvolvendo um trabalho de acompanhamento pedagógico sistematizado que 

minimize problemas relacionados ao ensino/aprendizagem, promovendo no âmbito 

escolar momentos que possibilitem ao professor avaliar, repensar a sua prática, 

intervir e almejar, assim, a melhoria da qualidade do processo de 

ensino/aprendizagem. Os Ciclos para as aprendizagens estruturam-se por meio da 

gestão democrática, da formação continuada dos(as) profissionais da educação, da 

reorganização dos espaços-tempos para o direito de todos(as) os(as) estudantes de 

aprender, do fortalecimento de espaços da coordenação pedagógica e do conselho 

de classe, da articulação entre os três níveis da avaliação: aprendizagem (avaliação 

do desempenho dos(as) estudantes pelos(as) professores(as)), institucional 

(avaliação do trabalho pedagógico) e de larga escala (avaliação externa). 

Nesse sentido, a avaliação diagnóstica é realizada geralmente no início de um 

processo de aprendizagem e tem como função obter informações sobre os níveis de 

conhecimento, as aptidões e as competências dos estudantes. Todavia, a função 

diagnóstica ocorre durante todo o ano, em razão de potencializar a função formativa 

e ter como objetivo identificar as experiências e aprendizagens dos estudantes com a 

finalidade de favorecer a escolha do trabalho mais adequado. Além disso, ela tem 

aspecto preventivo e seus resultados servem para explorar, identificar, adaptar e 
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predizer acerca das aprendizagens dos estudantes. Desse modo, pretende-se garantir 

a intencionalidade no processo de ensinar e aprender. 

Portanto, nesta UE o trabalho é desenvolvido por meio de um trabalho coletivo 

que conduz um processo de ensino e aprendizagem respaldado no objetivo de 

promover e oportunizar o aprendizado concreto e o desenvolvimento de todos os 

estudantes. O trabalho é desenvolvido com ações iguais nos ciclos 1 e 2. Com vistas 

a valorizar as aprendizagens dos estudantes e seu percurso formativo; aprimorar os 

processos de ensinar, aprender e avaliar; superar o ensino fragmentado, criando 

experiências educativas que possibilitem a aprendizagem, a inclusão e o 

compromisso com a mudança de relações assimétricas de poder; melhorar as 

condições pedagógicas por meio da reorganização do tempo/espaço do e no cotidiano 

escolar; corrigir o fluxo escolar com qualidade; tornar mais efetiva, ética e saudável a 

relação professor-estudante; e qualificar a avaliação, incluindo o processo contínuo 

de reorganização do trabalho pedagógico e  das aprendizagens. 

Seguindo um currículo pautado nas análises de diagnósticos dos estudantes 

e das necessidades, utilizando o princípio da territorialidade descrito nos pressupostos 

teóricos do Currículo da Educação Básica, desenvolvemos um trabalho coletivo 

realizado nos espaços da coordenação pedagógica, que enriquece as ações 

pedagógicas e a interdisciplinaridade, além de propiciar a Organização do Trabalho 

Pedagógico da escola. Após avaliação diagnóstica, no coletivo, discutimos o 

planejamento e as intervenções que serão desenvolvidas, assim como os projetos que 

desenvolvemos no decorrer do ano. 

A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural são as bases 

teóricas que fundamentam o Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal e corroboram os pressupostos consolidados nessas 

diretrizes por meio da avaliação formativa, que embasa e direciona fortemente os 

objetivos educacionais que se materializam, de fato, na escola e na sala de aula. 

As Diretrizes de Avaliação Educacional objetivam organizar e envolver, de 

maneira articulada, os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga 

escala, tendo a função formativa como indutora dos processos que atravessam esses 

três níveis, comprometendo-se com a garantia das aprendizagens de todos. 

Nesse sentido, no início do ano, a equipe desta UE se organiza para avaliar o 

último Conselho de Classe do ano anterior e os resultados das avaliações de rede ou 
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larga escala, com a finalidade de organizar o trabalho pedagógico no decorrer do ano, 

tendo como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo. 

Em sala de aula, a avaliação dos alunos da Escola Classe 108 Sul é formativa 

e baseia-se na observação e no acompanhamento das atividades individuais e 

coletivas. Essencialmente diagnóstica e contínua, permite a constatação dos avanços 

obtidos pelo aluno e o (re)planejamento docente, considerando as dificuldades 

enfrentadas no processo e a busca de soluções. 

Este procedimento é realizado também nos Conselhos de Classe, que são 

feitos a cada término de bimestre, sempre com o objetivo de reorganizar o trabalho 

pedagógico, sempre tendo a avaliação como função de acompanhar, orientar, regular 

e redirecionar o trabalho pedagógico, perpassando os três níveis: da aprendizagem, 

institucional (autoavaliação da escola) e de redes ou de larga escala. Nos momentos 

em que se realizam os Conselhos de Classe, professores, coordenadores, 

supervisores, orientadores educacionais, pedagogos e demais profissionais avaliam 

e definem ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de participação, bem como 

de diálogo, sobre as aprendizagens que ocorrem na escola. 

Utilizamos várias estratégias para alcançarmos os objetivos de 

aprendizagens, dentre elas: reagrupamentos, atividades diversificadas e Projeto 

Interventivo. O planejamento e a execução de projetos amplos e específicos que 

contemplem a realidade atual, os temas de interesse coletivo e a faixa etária existente 

constatam o enriquecimento das ações pedagógicas cotidianas e, consequentemente, 

melhores resultados no desenvolvimento integral do aluno. 

Reagrupamento Interclasse: quando envolve todas as turmas do 1º e do 2º 

Ciclo no mesmo turno. Os alunos são enturmados de acordo com as intervenções 

necessárias para o seu avanço no processo de alfabetização e letramento e os 

professores também são disponibilizados em cada grupo específico, pois assim o 

aluno tem a oportunidade de interagir com outras crianças, com outros professores e 

com atividades alternativas. Por sua vez, o reagrupamento interclasse é uma dinâmica 

que enriquece e alarga as experiências estudantis e docentes por meio do diálogo 

entre as turmas. As vantagens do reagrupamento interclasse é o fato de propiciar ao 

professor percepções diversas sobre os estudantes, fortalecendo a interlocução entre 

os professores envolvidos, tornando-os corresponsáveis pelas aprendizagens de 

todos os estudantes. 
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O Reagrupamento Intraclasse, como o próprio nome indica, consiste na 

formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário das aulas, 

de acordo com suas dificuldades de aprendizagem ou suas potencialidades. Em 

determinados momentos, as atividades podem ser as mesmas, com desafios 

diferenciados. 

Todos os espaços da escola devem ser utilizados para garantir o momento de 

reagrupamento, assim, professores das turmas e outros profissionais da escola 

distribuem-se na organização e no acompanhamento do trabalho de cada grupo, 

considerando-se especificidades, experiências e campos de interesse de cada um. 

De acordo com os objetivos de aprendizagem a serem trabalhados, o grupo 

decide a quantidade de vezes que essa estratégia será utilizada. As atividades 

desenvolvidas, o período de tempo de realização e os critérios utilizados para a 

formação dos grupos são registrados no diário de classe, assim como as avaliações 

realizadas para acompanhamento do desempenho dos estudantes nas atividades do 

reagrupamento. 

A supervisão, em conjunto com a coordenação pedagógica, apoiada pela 

equipe diretiva, e os demais setores e serviços da escola funcionam em função desse 

movimento, monitorando constantemente, por meio dos conselhos de classe e demais 

reuniões de formação, planejando cronogramas que viabilize as ações e a formação 

de todos para planejar e acompanhar os projetos interventivos e as ações da escola 

para todo o ano letivo. 

Durante o Ensino Remoto algumas turmas estão realizando o reagrupamento 

intraclasse por meio de Meets , atendendo alunos em momentos diferenciados, de 

acordo com o nível psicogenético, entretanto o Reagrupamento interclasse não tem 

ocorrido. Já o Projeto Interventivo acontece semanalmente em todas as turmas e tem 

como objetivo disponibilizar ao aluno a oportunidade de desenvolver suas habilidades 

de forma individual e diferenciada, através de atividades e jogos lúdicos visando à 

apropriação da leitura e escrita como contato com o mundo, bem como os avanços 

na atitude do aluno em relação a sua aprendizagem, autonomia, autoestima e a 

valorização do processo ensino aprendizagem, objetivando seu crescimento como um 

todo. 

As crianças que participam do projeto de intervenção participam de 

encontros remotos com a turma e também participam do projeto interventivo em 
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dupla 2x na semana. Utiliza-se nesses encontros recursos como alfabeto móvel, 

fichas de tabuadas e números, manipulativos concretos (palito, canudo, material 

dourado...), jogos (inclusive virtuais) etc. 

 

10.5 RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

 

A participação da família na escola é fundamental, pois ela restaura muitos 

pontos que, diversas vezes, nós educadores não conseguimos fazer sozinhos, sendo 

importante também para o desenvolvimento do aluno, seja pessoal, social ou 

educacional. Nesse sentido, a nossa escola tem uma relação embasada no Princípio 

da Gestão Democrática, levando em conta o protagonismo dos pais/responsáveis nos 

aspectos importantes como: construção do PPP; resolução coletiva dos problemas da 

escola; participação com voz em assembleias. 

As famílias participaram da construção do Projeto Político Pedagógico da 

instituição, já no início do ano, quando a comunidade foi chamada para uma acolhida 

com contação de histórias e prestação de contas. Nesse encontro, as famílias foram 

convidadas a dar sugestões de uso do PDAF, foram comunicados das mudanças que 

aconteceram de um ano letivo para outro, das atividades que serão desempenhadas, 

das competências e das habilidades que serão desenvolvidas. Na oportunidade, foi 

apresentada toda a equipe pedagógica e demais colaboradores que estarão em 

contato e participando do dia a dia dos estudantes. Em um segundo momento, foi feita 

uma coleta de dados por meio de questionário com os pais. 

Logo após, foram feitos encontros virtuais com os alunos com contação de 

histórias e escuta sensível, para fazer um levantamento de suas expectativas dentro 

do que é possível em uma escola de Ensino Remoto. As crianças retornaram com 

ilustrações, poesias e vídeos gravados sobre as suas percepções. E, num terceiro 

momento, toda a comunidade foi convidada para uma assembleia, em que foram 

discutidas as fragilidades e potencialidades de toda a comunidade escolar e ações 

implementadas ou em planejamento para facilitar a aprendizagem dos estudantes, 

assim como as fragilidades apresentadas pelos pais. 

A relação escola/comunidade sempre foi de parceria, tanto nas reuniões que 

acontecem bimestralmente, como no dia a dia e em eventos como Festa da Família, 

Festa Junina, Festival de Tortas e tantos outros eventos que acontecem no decorrer 

do ano. Além dos eventos escolares, a participação da família na escola se dá também 
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por meio de outros tipos de eventos, como palestras, e sempre que necessário. Desse 

jeito, as relações se estreitam e os pais começam a compreender seu papel na escola 

e sentem que têm o apoio e o suporte da instituição para resolver quaisquer coisas 

envolvendo seus filhos. 

A relação da escola com a comunidade e o comércio local é bem amistosa 

quando a escola realiza festas, tanto a comunidade como o comércio participam e, 

apesar de não termos amigos da escola, contamos com essa parceria sempre que 

precisamos. 

 

10.6 INCLUSÃO 

 

Na perspectiva da educação inclusiva, a Educação Especial passa a integrar 

a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às 

necessidades educacionais especiais de estudantes com deficiência, Transtornos 

Globais de Desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nesses casos e outros 

que implicam transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma 

articulada com o ensino regular, orientando para o atendimento às necessidades 

educacionais desses estudantes (MEC/SEESP, 2008, p.9). 

Nessa Unidade Educacional, os ANEE são enturmados em Classes Comuns 

e turmas de Integração Inversa. Existem ainda 02 (duas) turmas de Classe Especial. 

Para oferecer ao ANEE condições necessárias ao desenvolvimento de sua 

aprendizagem, a escola prima em contemplar a operacionalização do currículo por 

meio de adaptações curriculares, pois constituem possibilidades educacionais de 

atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. São elaboradas as 

adaptações, quando necessárias, para tornar o currículo apropriado às peculiaridades 

dos ANEEs, tornando-o dinâmico, flexível, passível de ampliação, a fim de que atenda 

realmente todos os educandos. 

Para a efetivação das Adaptações Curriculares necessárias a cada aluno com 

Necessidades Educacionais Especiais, o(a) professor(a) contará com o auxílio da 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem. Adaptação Curricular – de 

responsabilidade do professor da Sala de Recursos e do professor regente, com o 

auxílio de toda equipe pedagógica e da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem. A partir de observações do aluno em seu cotidiano escolar, é traçado 
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um plano de ação pedagógica onde são desenvolvidas medidas adaptativas que se 

destinam a proporcionar a superação de limitações e o avanço na aprendizagem do 

aluno com Necessidades Educacionais Especiais, garantindo o acesso ao Currículo 

de forma inclusiva. 

A nossa escola tem uma cultura inclusiva, a relação das crianças no processo 

de inclusão é feita de forma natural. As crianças dos 1os anos, antes de chegarem à 

escola, são acolhidas, no ano anterior, em um momento especial que eles passam por 

toda a escola e visitam todas as turmas e espaços da escola. Ao chegarem, esse 

processo de acolhida continua nos momentos de entradas dos turnos. 

Essas entradas são de responsabilidade da Equipe Gestora, com o apoio e 

participação dos professores regentes, da Supervisão/Coordenação Pedagógica e 

dos demais profissionais da escola. São geralmente realizadas no tempo inicial do 

turno, antes da entrada em sala de aula. São um momento diversificado de 

socialização que busca envolver todo o coletivo escolar e contempla atividades que 

envolvem os temas planejados coletivamente, projetos, informes gerais, conversa 

informal, troca de experiências e vivências, homenagens aos aniversariantes do dia e 

formação cívica. Estão previstos para esse momento também atividades que 

envolvem os projetos específicos de cada ano para serem socializadas, como   

exposições orais, artística e culturais, apresentações cênicas, palestras de 

colaboradores externos, participação da família etc. Além de participar desses 

momentos no coletivo da escola, os alunos participam de todos os eventos da escola 

(passeios, festas, apresentações gerais...). 

 

10.7 SALA DE RECURSOS (SR) 

 

A Sala de Recursos funciona com atendimentos no contraturno, em que cada 

criança tem 1h hora de aula. Ao todo são 14 estudantes atendidos em horários 

estabelecidos com as famílias no início do ano letivo. 

Atividades desenvolvidas pela sala de Recursos: 

1) Projeto XÔ, PRECONCEITO! VIVA A DIFERENÇA! Em datas específicas ao 

longo do ano letivo, com visitas a todas as turmas da escola numa proposta de 

discussão a partir de perguntas de mediação. Posteriormente, apresentação do 

tema da campanha anual da escola convidando os(as) estudantes a proclamarem 
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coletivamente o slogan (“grito de guerra”): “Xô, preconceito! Viva a diferença!”, 

finalizando com a culminância especificada no planejamento. 

2) Atividades previstas no calendário escolar: 

2.1) Com professores/as da escola (ocorrerá na Semana Distrital de 

Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais - Lei Distrital n° 5.716/2016): 

a) dinâmica de grupo com professores/as: “o náufrago” e mediação de 

reflexão sobre a importância das adequações curriculares para a escola 

inclusiva; 

b) discussão coletiva sobre como a Psicologia Histórico- cultural pode ajudar 

a compreender o funcionamento psicológico e o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento de pessoas com deficiência e/ou TGD/ 

TEA; 

2.2) Com os/as estudantes na semana de 21 a 25 de setembro, em 

comemoração ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei n. 

11.133/2005): 

a) hora do conto: A história de Sílvia e discussão (aplicação de planejamento 

de aula seguindo os passos do plano de aula de estratégia de leitura); 

b) música e videoclipe: Não é vergonha não (Toquinho) e apreciação de 

videoclipe da música com os/as estudantes visando refletir sobre as 

diferenças humanas e sua importância; 

c) audição, leitura e discussão da letra da música em sala de aula; 

d) canto coletivo da canção na hora da entrada na escola e em sala de aula. 

 

3) Ações pedagógicas ao longo do ano letivo: 

3.1) Letramento em língua materna: 

a) Oficinas de produção de textos com uso diversificado de gêneros textuais: 

o Produção de textos à vista de gravuras em série como forma de se 

trabalhar oralmente e por escrito a sequência lógica dos fatos, sua 

coerência e coesão; 

o Bilhete na forma de cartão em homenagem ao Dia das Mães e ao Dia 

dos Pais e/ou Dia da Família, Páscoa e seus símbolos, e Natal e seus 

símbolos; 
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o Anúncios em cartazes: sua formatação e destinação; 

o Convite: sua formatação e destinação. 

b) Hiperfoco e produção textual (para o caso dos/as estudantes com 

TGD/TEA que apresentam centros de interesse diversificados e que, por 

sua vez, serão canalizados e utilizados como pretextos para a produção 

textual e expansão de potencialidades): 

o Mapas (produção de tabela para dar tratamento à informação, ex: 

regiões, brasileiras, estados, suas siglas e capitais); 

o Ilustração com riqueza de detalhes: leitura e reconto/reescrita de obra 

literária com posterior desenho sobre o texto escrito; 

o Quebra-cabeças diversos como pretexto para a produção textual. 

 

3.2) Letramento matemático com foco na ludicidade 

a) Jogos diversos com uso de dados, tampinhas, palitos, cartelas, fichas, 

canudos, como por exemplos: 

o “Trilha dos fatos” (tabuada); 

o Quebra-cabeças diversos (quatro operações); 

o “Jogo das operações” (multiplicação); 

o Jogo do “mais ou menos? ” (subtração e adição); 

o Jogo “vai e vem” (relações biunívocas); 

o Cartela do “mais um e do menos um” (relações biunívocas e adição e 

subtração); 

b) Trilha do “Parque de Diversões” (valor monetário e composição e 

decomposição de valores no sistema de numeração decimal). 

 

A adaptação curricular é feita com orientações e articulações do professor da 

sala de recurso aos regentes por meio de reuniões. Nessas orientações, estão 

inclusas as adaptações de conteúdo, as avaliações e os materiais pedagógicos 

utilizados no dia a dia, assim como a elaboração do documento de adequações 

curriculares, tornando o currículo apropriado às particularidades de estudantes com 

deficiência intelectual e/ou TGD/TEA. 
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A Sala de Recursos apoia os professores durante as adaptações curriculares 

e tem uma boa articulação com as demais equipes e com os professores, auxiliando 

sempre que necessário e articulando momentos de estudo e de formação. 

 

10.8 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) da Escola Classe 108 Sul atende 

nos turnos matutino e vespertino, sendo 4 horas de efetivo trabalho em cada turno. 

O Serviço de Orientação Educacional atua no Ensino Fundamental (Anos 

Iniciais), nas turmas do 1º ao 5º ano com o objetivo de perceber, de acompanhar, de 

ajudar e de orientar cada estudante no seu desenvolvimento e no processo de ensino-

aprendizagem. Para que esse acompanhamento tenha um resultado de sucesso, o 

SOE trabalha, ativamente, em parceria com toda a Escola e com as Famílias. 

O Serviço de Orientação Educacional desta UE prevê ações planejadas que 

integrem os alunos, os professores, a direção, o PPP da escola e a comunidade, a fim 

de promover, de forma humanizada, o desenvolvimento físico, pessoal, intelectual e 

moral do estudante. O SOE também colabora para o processo de integração entre 

Família e Escola, orientando sobre a estrutura e o funcionamento, auxiliando na 

organização e no cumprimento do plano de estudos. Tem como objetivos 

fundamentais: garantir o desenvolvimento pleno do estudante por meio de atividades 

contextualizadas que o integrem a tudo aquilo que exerce influência sobre sua 

formação; promover a mediação entre estudante, família, escola e comunidade, 

atendendo as necessidades educacionais e emocionais do educando; ajudar o 

estudante a construir uma visão, na qual ele se descubra, desenvolva-se e saiba seu 

lugar no mundo por meio da afetividade e da relação com os demais; orientar o 

estudante com base nos objetivos atuais de educação, visando sua formação 

consciente; adaptar o estudante ao meio em que está inserido. 

O SOE vem trabalhando para garantir o seu funcionamento em nível de escola 

e comunidade, dos órgãos do serviço público federal, estadual e autárquico com o 

objetivo de atender toda a comunidade escolar em suas diversas necessidades, 

trabalhando em parceria com instituições religiosas, centros de saúde, universidades, 

Organizações Não-Governamentais (ONGs), Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), 



110 
 

Conselhos Comunitários, Defensoria Pública, Polícia Militar, Conselho Tutelar, 

profissionais da saúde na área de Psicologia e comunidade local. 

Comprometido com a formação integral e a vivência de valores, este SOE vem 

acompanhando e abordando diversas áreas dos temas transversais como: Combate 

ao Abuso e à Exploração Infantil; Valorização da Convivência Familiar; 

Conscientização do Uso Sustentável da Água; produção e divulgação de material 

informativo e educativo na Sala do SOE (Classroom e grupos de WhatsApp) sobre a 

Semana de Educação para a Vida; produção e divulgação de material informativo e 

educativo na Sala do SOE (Classroom e grupos de WhatsApp) sobre a Semana do 

Brincar; produção e divulgação de material informativo e educativo, bem como Meets 

durante a Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF; divulgação de materiais e 

realização de Meets no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência; atividade 

com toda a comunidade escolar sobre a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca- 

Produção e divulgação de material informativo e educativo na Sala do SOE 

(Classroom e grupos de WhatsApp); produção e divulgação de material informativo e 

educativo na Sala do SOE (Classroom e grupos de WhatsApp) sobre o Dia Nacional 

da Consciência Negra; produção e divulgação de material informativo e educativo na 

Sala do SOE (Classroom e grupos de WhatsApp) sobre a Semana Maria da Penha 

(Lei Distrital nº 6.325/2019); divulgação de materiais e realização de Meets que 

contribuam para a prevenção ao bullying e ao cyberbullying envolvendo toda a 

comunidade escolar. 

Incluem-se também diversos projetos realizados durante o ano pelo SOE e 

favorecem o desenvolvimento de habilidades socioemocionais por meio de 

intervenções/mediações na resolução não-violenta de conflitos, prevenindo situações 

de conflito e promovendo uma cultura de paz no ambiente escolar. 

Desta forma, o SOE vem realizando diagnóstico para identificar o nível 

socioeconômico dos estudantes e famílias; buscando parcerias para o 

desenvolvimento das ações; atuando na educação socioemocional, com estudos das 

dez competências gerais da BNCC, dando atenção para estas competências: 

Conhecimento, Trabalho e Projeto de Vida, Argumentação, Autoconhecimento e 

Autocuidado, Empatia e Cooperação, Responsabilidade e Cidadania; tem fomentado 

o protagonismo infantil através de do projeto Socializando com SOE, em que são 

ofertados Meets quinzenais para estudantes da escola, cujos objetivos são: garantir a 
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saúde e desenvolvimento de habilidade e capacidade de socialização dos pequenos, 

auxiliar na aquisição da autonomia do estudante, promover atividades que possibilitem 

a reflexão, lidar com os conflitos, trabalhar a confiança, permitir que aprendam uns 

com os outros. 

Além da socialização, as atividades realizadas durante os encontros auxiliam 

no aperfeiçoamento da transmissão de suas emoções. Pensamos que falar o que 

sente pode ser muito importante para o processo de desenvolvimento da criança. 

O SOE, em parceria com professores e estudantes, vem viabilizando a 

aplicação de instrumentos de organização adequados ao estudante referente aos 

seus hábitos de estudo, realizando ações pontuais na rotina escolar do estudante, 

com dicas e rotina semanal, marcadores, folhas para ilustração, planners semanais, 

entre outros materiais de apoio. 

Dentre a diversidade de ações que o SOE vem realizando, elencam-se 

algumas que estão sendo imprescindíveis para o trabalho pedagógico na escola, 

como: 

a) Acolhimento dos estudantes durante a jornada escolar; 

b) Participação das salas de aula remotas nas plataformas de ensino ofertadas pela 

UE; 

c) Realização de campanhas e parcerias com diversos setores para permitir que a 

maior quantidade de estudantes tenha acesso ao ensino remoto e suas 

ferramentas; 

d) Orientação às famílias para planejar uma rotina de estudos para os estudantes; 

e) Acompanhar o desenvolvimento da rotina de estudos dos estudantes; 

f) Criação de laços com toda a comunidade escolar, principalmente com os 

estudantes; 

g) Participação efetiva das reuniões coletivas para planejamento de atividades; 

h) Mediação de situações de conflitos decorrentes da convivência escolar entre 

todos os atores pertencentes; 

i) Inspiração, motivação, auxílio e orientação aos professores durante a execução 

das suas ações pedagógicas; 

j) Atendimento com excelência aos estudantes, bem como suas famílias 

encaminhadas para este serviço de orientação; 



112 
 

k) Implementação do Plano de Ação da Orientação Educacional, dando ênfase aos 

programas e projetos importantes ao combate à evasão escolar; 

l) Realização de busca ativa de estudantes e de diálogo com as famílias acerca 

dos desafios de ensino remoto; 

m) Construção do cronograma de ação com a participação dos estudantes e 

representantes de pais e parceiros; 

n) Participação de reuniões pedagógicas bimestralmente: Pré-Conselho e 

Conselho de Classe; 

o) Subsídio e orientação aos professores no desenvolvimento de atividades que 

venham promover o avanço dos alunos no processo de ensino-aprendizagem; 

p) Busca, junto à direção da escola por palestras e cursos com profissionais 

específicos na área de formação humana, que venha favorecer o trabalho 

pedagógico e desenvolvimento integral de todos os alunos que frequentam a 

escola; 

q) Organização junto aos professores de ações para os alunos que se encontram 

com dificuldade de aprendizagem; 

r) Coordenação de momentos de estudos, de reflexão e de mediação para 

professores e demais servidores de acordo com as necessidades apresentadas, 

como o projeto Café com o SOE. 

 

10.9 EDUCADORES SOCIAIS 

 

Os educadores sociais atuam com estudantes com diagnóstico de TGD/TEA, 

DI e síndrome de Down. Trabalham 4 horas com aluno, com intervalo. São 6 

educadores divididos nos turnos matutino e vespertino. Durante o Ensino Remoto não 

houve a atuação dos ESV. 

As funções dos educadores sociais é, de oferecer suporte às turmas no 

atendimento aos estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Espectro do Autismo 

(TEA) em desempenhar suas atribuições, sob orientação da Equipe Gestora e 

Pedagógica da unidade escolar, conforme previsto no Art. 16º, § 11 da portaria 50, de 

04 de março de 2020, em articulação com o professor do Atendimento Educacional 

Especializado/Sala de Recurso: 

 Auxiliar os estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Espectro do 

Autismo/TEA nas atividades diárias, autônomas e sociais que seguem: 
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a) refeições; 

b) uso do banheiro, escovação dentária, banho e troca de fraldas; 

c) locomoção nas atividades realizadas na unidade escolar e atividades 

extraclasse; 

d) para se vestirem e se calçarem; 

e) atividades recreativas no parque e no pátio escolar; 

f) atividades relacionadas às aulas de Educação Física dentro e fora da unidade 

escolar. 

 

10.10 SALA DE LEITURA 

 

A Sala de Leitura funciona de segunda a sexta, no turno matutino e vespertino, no 

horário das aulas e está aberta todos os dias. A professora readaptada, que atende 

no local, além de conservar, organizar e direcionar os alunos em suas necessidades, 

desenvolve projetos de leituras e de empréstimos de livros, em que a criança pega 

emprestado um livro e leva para casa. Desenvolve ainda uma parceria com os 

professores, sugerindo e orientando livros literários para o planejamento diário. 

A Sala de Leitura é uma excelente mediadora do processo de aprendizagem e é 

um espaço onde as crianças têm a oportunidade de vivenciar situações de leitura 

através da abordagem de diferentes manifestações literárias proporcionando-lhes 

prazer na medida em que atende as necessidades do lúdico e de informação da 

criança, atuando em conjunto com os professores regentes no sentido de dinamizar e 

promover a ação cultural, sugerindo atividades que estimulem o interesse e o gosto 

pela leitura, convertendo-se no local para novas aprendizagens e descobertas. 

Os projetos desenvolvidos na Sala de Leitura em parceria com os professores 

regentes são: 

2) Rodízio literário 

Empréstimo domiciliar semanal dos livros de literatura do acervo da biblioteca, 

disponibilizado para todos os alunos matriculados. Esse projeto tem como objetivo: 

1.1) Despertar nos alunos o gosto e o interesse pela leitura; 

1.2) Compreender noções de prazo para empréstimos e devoluções dos livros; 

1.3) Desenvolver comportamento adequado para utilização da biblioteca; 

1.4) Assimilar noções de organização e localização do acervo; 
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1.5) Aprender a respeitar os gostos e direitos dos outros; 

1.6) Adquirir responsabilidade para com o uso e manuseio do acervo; 

 

Principais ações: 

1.2) Visita semanal à biblioteca para escolher uma obra literária e levar 

emprestada para casa por uma semana; 

1.3) Através da visita semanal, buscar o envolvimento dos alunos para transmitir 

noções de utilização, conservação e preservação do acervo, aproveitando 

a oportunidade do momento para ressaltar a importância do 

comportamento democrático com relação ao bem público e respeito ao 

próximo. 

 

2) Hora do Conto 

Projeto voltado para contação de Histórias para todas as turmas. Este projeto 

tem como objetivo: 

2.1) Estimular a fantasia e o prazer de ouvir histórias; 

2.2) Semear uma convivência saudável e duradoura com os livros de literatura; 

2.3) Estabelecer laços de aproximação com a biblioteca e o acervo, 

2.4) Contribuir para o incentivo à formação do leitor. 

 

Contar histórias é uma arte que diverte, educa, ensina e desperta a criança para 

o espírito ético, para a verdadeira cidadania e, acima de tudo, estimula a leitura 

literária, de forma bastante prazerosa. A contação de histórias acontece uma vez por 

semana para cada turma. Utilizando-se de recursos variados como fantoches, 

gravuras, desenhos, teatro de bonecos, simples narrativa, o próprio livro, 

dramatizações, música e dança; ainda são realizadas atividades complementares de 

pinturas, desenhos e jogos referentes à história contada. 

A Sala de Leitura faz uma parceria com os professores regentes, dando um 

suporte que visa auxiliar os professores no planejamento dos conteúdos. 

Disponibilizando material de apoio para pesquisa dos professores ficando à 

disposição dos professores, no horário de coordenação para mantê-los atualizados 

junto ao currículo escolar proposto e no planejamento de atividades para os alunos. 
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O contexto de isolamento social e o ensino mediado por tecnologias sinalizam 

que a biblioteca escolar deve buscar alternativas para assegurar o seu papel de 

veicular a informação, promover o conhecimento, acolher os alunos com afeto e 

alegria, incentivar o gosto pela leitura e disseminar recursos pedagógicos de apoio às 

aprendizagens. Nesse sentido, a biblioteca escolar, baseando-se em informações 

científicas das autoridades nacionais e internacionais de saúde, devem promover 

ações e atividades para os estudantes e para a comunidade em geral, a fim de mitigar 

e conter a propagação do Coronavírus. 

No ensino remoto, a Sala de Leitura ainda apresenta as seguintes metas: 

a) ORGANIZAR o acervo de livros físicos para empréstimo aos estudantes que 

recebem Material Impresso. 

b) Garantir acesso aos livros a todos os estudantes por meio da plataforma e envio 

do Material Impresso. 

c) Realizar momentos de LEITURA com os estudantes da escola pela ferramenta 

Google Meet. 

d) Organização de catálogo com lista de links relativos a vídeos e livros digitais 

gratuitos por área do conhecimento: 

e) Organização de catálogo com lista de links para acesso a bibliotecas, museus e 

pinacotecas. 
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11 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

De acordo com a proposta da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, a escola adota a avaliação formativa, que tem como objetivo identificar e 

conhecer o que o aluno já aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, a fim de que se 

providenciem os meios necessários para a continuidade dos seus estudos. Tal 

avaliação será feita através de portfólio, de observações e de registros, e de 

acompanhamento de atividades individuais e coletivas, não se descartando a 

utilização da prova e formulários, que serão associadas aos demais procedimentos 

avaliativos como: testes, jogos didáticos, preenchimento de fichas baseadas em testes 

da psicogênese online e produções textuais. 

Os resultados das avaliações serão registrados sob a forma de relatórios 

individuais, que serão repassados aos pais ao final de cada bimestre, após serem 

avaliados e discutidos no Conselho de Classe bimestral, realizado por professores, 

pela equipe gestora, pelo SOE e pela Sala de Recursos. 

Para os estudantes que não atingiram os objetivos propostos para o bimestre, 

a equipe de coordenação, em conjunto com o professor, montará estratégias para que 

o aluno tenha as intervenções necessárias. Como escola inclusiva, estamos 

preparados para receber o aluno especial e auxiliá-lo para que progrida, avance e 

aprenda. Nessa linha de pensamento, fazemos uso da adequação curricular 

ancorados em uma avaliação diagnóstica, mas também processual, com instrumentos 

efetivos aliados a um planejamento coletivo, onde a equipe pedagógica, a Sala de 

Recursos e o professor regente buscam alternativas para promover as aprendizagens 

dos estudantes. 

O Conselho de Classe tem por finalidade diagnosticar as causas dos 

desempenhos insatisfatórios, prognosticar ações adequadas indispensáveis à 

superação de tais deficiências e também identificar desempenhos que superam as 

expectativas de participação e rendimento individual. Deve analisar e refletir 

coletivamente em torno do rendimento do aluno, propor encaminhamentos e 

referendar ações e decisões. Tem caráter deliberativo. 

A escola promove encontros bimestrais para a realização do Conselho de 

Classe com a participação dos gestores, dos professores, do Orientador educacional, 

da professora da Sala de Recursos, da Supervisora e da Coordenadora pedagógica. 
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Adotamos nesta Unidade de Ensino o Sistema Permanente de Avaliação 

Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SIPAE-

DF) que objetiva assegurar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes, 

da gestão e do contexto escolar com vistas a direcionar políticas públicas 

educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas e administrativas, buscando a 

qualidade no processo de ensino-aprendizagem das escolas do DF. Os dados dessas 

avaliações são discutidos nas reuniões coletivas para redirecionar a organização do 

trabalho pedagógico. 

A Avaliação Institucional, aqui denominada Avaliação do Trabalho da Escola, 

destina-se a analisar a implementação de seu Projeto Político-Pedagógico para 

identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão com vistas à 

garantia da qualidade social do trabalho escolar. A reflexão coletiva é imprescindível 

para que novas ações sejam estabelecidas em função da realidade e das 

necessidades de seus atores, de forma a promover as aprendizagens dos estudantes 

e dos profissionais que nela atuam. Trata-se de uma autoavaliação pela escola. Sua 

articulação com os outros dois níveis (aprendizagem em larga escala ou redes) faz-

se, inclusive, quando traz para o centro da discussão os processos e os 

procedimentos utilizados para realização dos trabalhos no interior da escola. 

A avaliação do trabalho da escola é permanente. Deve ocorrer com 

envolvimento de todos os segmentos: famílias, estudantes, gestores, professores e 

demais profissionais da educação, usando todas as formas de diálogos estabelecidos 

para tal finalidade, reuniões com a comunidade escolar para festividades na escola, 

reuniões bimestrais, coordenações, reuniões do Conselho Escolar. 

 

12 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

12.1 EIXOS INTEGRADORES 

 

A organização curricular da Escola Classe 108 Sul está centrada no Currículo 

em Movimento da Educação Básica da SEEDF. O trabalho do ensino fundamental, 2º 

ciclo, é pautado nos seguintes eixos transversais: Educação para a 

diversidade/Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 

para Sustentabilidade com os eixos integradores: 
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Alfabetização / letramentos / ludicidade dividida em: Língua Portuguesa, 

Matemática, Artes, Educação Física, Ciências Humanas: História e Geografia, 

Ciências da Natureza e Ensino Religioso. 
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Objetivando uma proposta curricular voltada para aprendizagem significativa, 

na Avaliação Formativa, Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural 

em um Currículo Integrado; nos Eixos Integradores para os Anos Iniciais: 

Alfabetização, Letramentos e Ludicidade e Eixos Transversais Educação para a 

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

a Sustentabilidade, dentro da realidade na qual a Instituição Escolar está inserida, 

propusemo-nos a trabalhar projetos diversificados, interdisciplinares e 

contextualizados a partir do tema da proposta transversal acima citada. Os projetos 

são vinculados a este tema e vão desenvolvendo outros pequenos projetos como o 

Projeto de Leitura, Projeto Brincadeiras e outros que estão nos Plano de Ação dos 

professores. 

Os projetos são entrelaçados aos temas transversais do currículo em 

movimento. Neles, “a assimilação de conceitos torna-se um processo construtivo que 

atua na estrutura hierárquica, promovendo a diferenciação progressiva (apresentação 

de conceitos abrangentes e inclusivos para, posteriormente, introduzir ao estudante 

conceitos mais específicos e detalhados) e a reconciliação interativa (que consiste em 

explorar as relações entre proposições e conceitos)”. Assim, preserva-se o prazer em 

aprender, desenvolvendo esta capacidade essencial. 

A organização curricular objetiva intervir de forma permanente na formação 

integral do educando, trabalhando valores e atitudes que o integre na sociedade como 

cidadão crítico e consciente, capaz de mudar a realidade vigente. Em outras palavras, 

não é possível educar sem reconhecer que os sujeitos se constituem a partir de sua 

integralidade afetiva, cognitiva, ética, estética, que, pela complexidade das relações 

que se estabelecem entre todos os elementos que coabitam a Terra, dialogam 

amplamente com as dimensões ambientais e planetárias, em um novo desenho das 

relações humanas e sociais. Vista dessa forma, a Educação requer que estejam 

integrados e sejam ampliados, de forma qualitativa, espaço, tempo, saberes e 

conteúdo, ofertando aos sujeitos desse espaço a educação em sua totalidade. 

Existe o projeto maior da escola denominado EcoSustentArte, que, após 

diagnóstico e necessidades apresentadas, vão se desenvolvendo subprojetos que 

serão trabalhados bimestralmente ou semestralmente. O projeto possibilita ação 

didática e pedagógica que aborde sistematicamente as temáticas apontadas pelos 
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Eixos Transversais do Currículo em Movimento do Distrito Federal (Educação para a 

Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para 

a Sustentabilidade), bem como aquelas apontadas pelos Eixos Integradores 

(Alfabetização, Letramentos e Ludicidade para os Anos Iniciais do CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO). O trabalho com projetos favorece o desenvolvimento de um trabalho 

interdisciplinar, tornando os conhecimentos mais significativos e contextualizados, 

rompendo com a prática de atividades soltas. 

As atividades desenvolvidas diariamente buscam promover nos estudantes a 

reflexão sobre o uso sustentável dos recursos naturais, sobre consumo sustentável e 

sobre a convivência de todas as formas de vida no planeta. 

O projeto foi criado com o objetivo de identificar e compreender as relações 

entre o homem e os recursos naturais, além de conhecer mais as inter-relações entre 

homem e o meio físico; das interações existentes entre eles; e que o ser humano, para 

sobreviver, precisa estabelecer relações de respeito com a natureza. Nos primeiros 

anos, o projeto foi muito bem recebido por toda a comunidade escolar. Então, 

passamos a incorporá-lo no nosso planejamento anual. Em 2018, a culminância foi 

um vernissage. Em 2019, foi uma Feira de Ciências. No ano de 2020, originalmente o 

projeto foi pensado para refletir sobre os aspectos culturais da sociedade brasileira 

com culminância na Feira Cultural/Festa Junina, reconectando-nos com nossas 

origens e repensando o nosso modo de ser e estar no mundo. A Festa da Família/ 

Festival de Torta seria o segundo evento e visava ampliar a rede de sustentabilidade 

escola/família (ações voltadas para a sustentabilidade) com bazar, feira de troca, 

oficinas e palestras, abordando os Indicadores de Sustentabilidade para alinhar o 

trabalho desenvolvido com os alunos às famílias (palestras sobre coleta seletiva e 

temas com questões contemporâneas que abordam ações de consumo consciente). 

Na EcoSustentArte – Feira De Ciências e Cultura, a direção/supervisão/coordenação 

desenvolveria atividades para utilizar os dados do material recolhido nas ações dos 

4Rs para (na) Feira de Ciências. 

Com o advento da pandemia, o Projeto III EcoSustentArte, ganhou outros 

contornos e os trabalhos realizados ao longo do ano letivo de 2020 foram 

apresentados à comunidade escolar nas plataformas/sala de aula dos estudantes. 

Todo material foi publicado em todas as turmas, possibilitando a troca de 

conhecimentos entre os estudantes. A equipe de direção e a coordenação pedagógica 
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condensaram a Feira na ferramenta Padlet e distribuiu em todas as plataformas da 

escola e toda a comunidade escolar pôde apreciar as produções de todas as turmas. 

O III EcoSustentArte – Feira de Ciências e Cultura foi realizado em um sábado 

letivo do dia 05/12/2020. Os temas desenvolvidos pelas turmas foram: Classe 

Especial – Brincando e Aprendendo: Uma Forma de Inclusão; 1os Anos – Pequenas 

Atitudes com Pequenas Coisas: Tampinhas Fora do Lixo; 2os Anos – Eu no Mundo e 

o Mundo em Mim; 3os Anos – 4 Rs: Quem Ajuda o Planeta?; 4º Ano A – A Arte de 

Reutilizar: Confecção de Brinquedos com Materiais Reutilizáveis; 4º Ano B – A Arte 

de Reutilizar: Confecção de Instrumentos Musicais com Materiais Reutilizáveis; 5os 

Anos – Aproveitamento Sustentável dos Alimentos. 

Na Avaliação Institucional, realizada pela escola o Projeto EcoSustenArte foi 

muito bem avaliado por toda Comunidade Escolar e este ano ele continua sendo o 

projeto norteador da escola. 

O trabalho é desenvolvido de forma interdisciplinar, de forma integrada, 

partindo do conhecimento do educando para o conhecimento científico; favorecendo 

estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação 

de conceitos voltados para a construção do conhecimento. 

Na perspectiva do currículo, há o trabalho com projetos que visam focalizar 

as aprendizagens e disciplinas de uma forma contextualizada com a realidade social. 

São eles: Projeto EcoSustentArte (trata-se de um projeto anual em que o tema da 

SUSTENTABILIDADE é discutida e vivenciada pela comunidade escolar), Projeto 

Interventivo (que atende as necessidades de aprendizagens dos educandos no 

decorrer do ano) e Projeto de Leitura (que tem como objetivo a leitura pelo prazer de 

ler, mas que possibilita o acesso aos conhecimentos construídos ao longo do tempo 

por toda a humanidade, já que ela amplia os instrumentos conceituais de abstração 

para compreensão do mundo e das pessoas). 
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Figura 66 – Projeto EcoSustentArte 
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Figura 67 – Projeto EcoSustentArt: Classe especial 
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Figura 68 – Projeto EcoSustentArt: 1os Anos 
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Figura 69 – Projeto EcoSustentArt: 2os Anos 
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Figura 70 – Projeto EcoSustentArt: 3os Anos 
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Figura 71 – Projeto EcoSustentArt: 4os Anos A e B 

 
 

 

Figura 72 – Projeto EcoSustentArt: 5º Ano A 

 
 

Figura 73 – Projeto EcoSustentArt: 5º Ano B 
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Figura 74 – Projeto EcoSustentArt: 5º Ano C 

 
 

Figura 75 – Projeto EcoSustentArt: 5º Ano D 
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13 PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

13.1 DIMENSÃO DA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Elevar o 

desempenho 

acadêmico dos 

alunos. 

Alcançar o índice 

de pelo menos 90% 

de aprovação nos 

3os e 5os anos, com 

qualidade na 

aprendizagem com 

90% dos 

estudantes 

alfabetizados, de 

acordo com o nível 

da psicogênese da 

escrita esperada 

para cada ano. 

 

 

- Utilizar o projeto 

interventivo e os 

reagrupamentos, 

como ferramentas 

para elevar o nível 

de desempenho 

dos estudantes em 

todos os anos; 

- Utilizar a avaliação 

formativa para a 

progressão dos 

estudantes; 

- Trabalhar com 

metodologias 

diferenciadas com 

vistas a ofertar 

variadas 

ferramentas para 

desenvolvimento 

Através do trabalho 

coletivo da equipe 

pedagógica nos 

projetos 

interventivos e nos 

reagrupamentos, 

mediante as 

produções dos 

estudantes, das 

avaliações de larga 

escala e do 

conselho de classe 

 

 

Professor regente, 

Supervisão e 

Coordenação 

pedagógica, SOE e 

Equipe Gestora. 

 

Abril a dezembro. 
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das práticas 

pedagógicas dos 

educadores; 

-Analisar resultados 

de avaliações de 

larga escala e do 

SAP; 

-Planejar e 

replanejar ações e 

intervenções. 

Desenvolver os 

projetos pilares da 

escola: Projeto de 

Leitura, Projeto 

Interventivo, Projeto 

EcoSustentArte. 

Realizar 100% dos 

Projetos propostos. 

-Realizar dias de 

estudos temáticos; 

-Envolver a 

comunidade nos 

projetos escolares; 

-Fomentar na 

equipe docente a 

motivação e o 

conhecimento 

necessários para 

manutenção de 

projetos. 

Semanalmente nas 

coletivas; 

Bimestralmente nos 

Conselhos de 

Classes e reuniões 

com as famílias; 

Anualmente na 

Avaliação 

Institucional 

 

Professoras, 

coordenação, 

monitora, equipe 

gestora e famílias. 

Durante o ano. 

Promover ações 

que envolvam um 

Alcançar 90% das 

ações pedagógicas. 

-Divulgar lives e 

formação online; 

Mensalmente 

 

Professor regente, 

Supervisão e 

Durante o ano. 
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trabalho integrado 

entre os eixos 

transversais do 

Currículo em 

Movimento e os 

objetivos de 

aprendizagem. 

-Incentivar o 

consumo de 

conteúdos culturais: 

visitas online a 

museus, cinemas, 

parques e 

exposições;  

-Reforçar trechos 

dos documentos 

legais que preveem 

a transversalidade. 

Coordenação 

pedagógica, SOE e 

Equipe Gestora. 

Planejar e 

acompanhar a 

formação 

continuada das 

professoras 

Atingir 100% dos 

profissionais 

envolvidos. 

Utilização do 

espaço da 

coordenação 

pedagógica e 

formação para 

discussão e busca 

de estratégias que 

minimizem o 

Criar espaços e 

momentos de 

formação 

pedagógica, geral e 

Bimestralmente. Equipe gestora, 

SOE, Supervisão/ 

Coordenação 

Pedagógica e Sala 

de Recursos. 

Durante o ano. 
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específico de cada 

turma. 

Assegurar aos 

estudantes o 

acesso e a 

permanência na 

escola durante o 

ensino remoto. 

Atingir 100% dos 

estudantes 

acessando a 

Plataforma Google 

Sala de Aula. 

-Campanha para 

aquisição de 

aparelhos 

eletrônicos para 

acesso à internet: 

celular, notebook, 

tablets; 

-Orientar os 

estudantes e 

familiares quanto ao 

acesso e utilização 

da Plataforma 

Google Sala de 

Aula 

Quinzenalmente. 

 

 

Equipe gestora, 

SOE, Supervisão/ 

Coordenação 

Pedagógica e 

professores. 

Março a dezembro. 

 

13.2 DIMENSÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Avaliar os 

resultados obtidos e 

propor estratégias 

Atingir 95% dos 

educandos. 

Avaliação 

processual e 

formativa, 

Resultados da 

Provinha Brasil, 

ANA e IDEB. 

Equipe gestora, 

SOE, Sala de 

Recursos, 

No início do 1º 

Bimestre. 
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para elevar os 

índices da escola. 

 

institucional e 

pedagógica. 

Desenvolver Projeto 

de intervenção na 

leitura e 

Escrita e 

Reagrupamentos 

intra e interclasse. 

Analisar, nas 

reuniões coletivas, 

os índices de cada 

avaliação externa 

aplicada na escola; 

-Estudar os 

indicadores das 

questões para 

planejar ações 

visando a melhoria 

dos resultados. 

Supervisão/ 

coordenação 

Pedagógica e 

professoras. 
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13.3 DIMENSÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÂO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Fortalecer a 

integração escola-

comunidade; 

Atingir 80% de 

participação da 

comunidade 

-Promover reuniões 

regulares com a 

Comunidade. 

Mensurar 

quantitativamente a 

participação da 

comunidade nas 

reuniões e na 

Assembleia. 

Equipe Gestora, 

SOE, professores e 

comunidade escolar 

No decorrer do ano. 

 

13.4 DIMENSÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES Avaliação RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Trabalhar a 

motivação dos 

profissionais da 

escola. 

Estimular a 

motivação de 100% 

dos profissionais. 

-Criar um ambiente 

de trabalho 

colaborativo e 

solidário; 

-Garantir a 

autonomia e 

criatividade dos 

profissionais; 

Feedbacks dos 

profissionais e das 

famílias; 

Avaliação 

institucional. 

Equipe Gestora, 

SOE, professores e 

comunidade escolar 

Diariamente e 

semestralmente nas 

reuniões e nas 

avaliações. 
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-Valorizar e 

reconhecer o 

trabalho realizado. 

 

13.5 DIMENSÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES Avaliação RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Gerenciar os 

recursos financeiros 

oriundos das 

verbas. 

Dar Transparência 

nas prestações de 

contas das verbas. 

Garantir 100% de 

transparência. 

-Apresentar os 

balancetes e 

prestações de 

contas em reuniões 

com Comunidade 

escolar;  

-Encaminhar a 

prestação de contas 

nos prazos 

definidos pela 

secretaria de 

Educação; 

-Convocar reunião 

para definir as 

prioridades 

financeiras, junto 

Avaliação 

institucional, pré-

conselho de classe, 

atas de reuniões 

coletivas, 

Equipe Gestora, 

contabilidade e 

UNIAG/CRE. 

Bimestralmente. 
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aos segmentos 

escolares. 

 

13.6 DIMENSÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES Avaliação RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Zelar pela 

organização da 

Secretaria Escolar. 

Alcançar 100% de 

eficácia no plano de 

trabalho. 

-Cumprir a proposta 

do plano de 

trabalho, conforme 

instruções da 

SEEDF. 

Avaliação 

institucional, pré-

conselho de classe, 

atas de reuniões 

coletivas, 

Equipe Gestora e 

Secretário Escolar. 

Diariamente. 

Garantir o acesso e 

divulgação de 

documentos e 

informações de 

interesse da 

comunidade 

escolar. 

100% de 

transparência na 

divulgação das 

informações. 

-Enviar as 

informações por 

meio de avisos, 

bilhetes ou grupos 

de WhatsApp; 

-Apresentar 

informações sobre 

documentos e 

circulares exigidos 

em tempo hábil pela 

SEEDF a toda a 

Avaliação 

institucional, pré-

conselho de classe, 

atas de reuniões 

coletivas, 

Equipe Gestora e 

Secretário Escolar.  

Diariamente. 
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comunidade 

escolar. 
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14 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

A avaliação se dará nos momentos das coordenações coletivas, nos dias 

temáticos, através de debates, questionários em que serão avaliadas ações de 

resultados, de pessoas, administrativas, financeiras e pedagógicas. Numa proposta 

de avaliação formativa, em um processo dialógico para redimensionar as ações, 

quando preciso. O documento será avaliado constantemente. Isto ocorre por meio da 

análise de onde estamos, aonde queremos chegar e como podemos organizar e 

estabelecer nossos e novos objetivos. 

A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, envolvendo 

estudantes, professores, SOE, Supervisão/Coordenação pedagógica e direção da 

escola, e no início de cada ano letivo. É previsto ainda que aconteça ao final de cada 

bimestre, nas reuniões com as famílias e nos Conselhos de Classe. 

No início do ano letivo, aconteceu uma avaliação sistemática com a 

participação de toda a comunidade escolar para avaliar quais objetivos e metas 

definidos foram alcançados e apresentar propostas para a realimentação e execução 

da proposta do ano em curso. Foi feito um balanço do que deu certo, quais metas 

foram alcançadas, refletir se as ações realizadas foram bem estruturadas e 

conduzidas e se surtiram o efeito esperado. 

Quando professores, funcionários, alunos e pais participam da avaliação, fica 

mais fácil chegar ao problema e, portanto, a um resultado satisfatório. Numa ação 

conjunta, direção, Supervisão/Coordenação Pedagógica e a Orientadora Educacional 

da Escola realizaram a articulação e proporcionaram momentos para reflexão e 

implementação do PPP, em encontros específicos com professores e a participação 

de toda a comunidade escolar. 

No decorrer do ano letivo, toda a comunidade escolar estará acompanhando 

e avaliando o PPP, respondendo um questionário institucional, formulados pela 

própria unidade de ensino. 
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15 PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA 

ESCOLA 

 

Ao final do 4º Bimestre do ano anterior, nós realizamos o Conselho de Classe 

já com a intenção de começar o ano letivo de 2021 com as intervenções necessárias. 

Cada professor apontou os alunos com necessidades de aprendizagens e elencou os 

conteúdos que deveriam ser readequados para a sua turma. No início do ano, esse 

diagnóstico foi repassado para o professor. A equipe de supervisão e coordenação 

elencou os alunos que estavam no Projeto Interventivo e foram dadas orientações 

para os Meets de intervenção. Além disso, a direção da escola providenciou a Caixa 

de Alfabetização e a Caixa de Matemática. Essas caixas continham o alfabeto móvel, 

o cartão conflito, fichas escalonadas etc. As professoras orientaram as famílias e, em 

conjunto, acresceram outros materiais nessas caixas que seriam utilizadas nos 

momentos de intervenção. 

No início de cada ano, os professores realizam sondagens e diagnósticos 

iniciais da turma por meio de entrevista com os alunos e a aplicação de testes da 

psicogênese, de produções textuais e de observação. Essa sondagem inicial é 

realizada com todos os alunos, a fim de conhecer e aproximar-se dos nossos alunos, 

atendendo-os de acordo com cada realidade. 

Ao identificar as fragilidades, podemos traçar metas para sanar e desenvolver 

um trabalho mais eficaz, utilizando as intervenções do Projeto Interventivo, 

reagrupamentos, adaptações curriculares e atendimento individualizado. 

A Escola, ao longo do ano, adere aos projetos oferecidos pela Secretaria de 

Educação, pelo MEC e por outros organismos educacionais particulares, como ONGs 

e empresas privadas. São exemplos: A Plenarinha, O Circuito de Ciências, Projeto 

Eleitor do Futuro. Desenvolvemos três projetos com foco na alfabetização na 

perspectiva do letramento. São projetos que permeiam todo o ano letivo. O primeiro é 

o Projeto EcoSustentArte, que é um projeto anual cujo tema SUSTENTABILIDADE é 

discutido e vivenciado pela comunidade escolar. Durante o seu desenvolvimento, 

refletirmos sobre como as ações de cada um de nós podem minimizar, ou não, 

impactos negativos sobre o meio ambiente. O protagonismo e autonomia dos 

estudantes são estimuladas, por meio de ações de construção dos conhecimentos 

com pesquisas que são socializadas em situações diversas no decorrer do ano e nas 
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culminâncias durante a Feira Cultural / Ciências, momento em que os estudantes 

assumem o protagonismo em todos os eventos que envolvem o tema, problematizam 

fatos da realidade próxima e ampliam, pesquisando os fatores inter-relacionados a um 

problema identificado para que o estudante, partindo de conceitos do cotidianos, 

avance para conceitos científicos, cumprindo assim o papel social da escola. 

O Projeto possibilita ação didática e pedagógica que aborda sistematicamente 

as temáticas apontadas pelos Eixos Transversais do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal (Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade), bem como aquelas 

apontadas pelos Eixos Integradores (Alfabetização, Letramentos e Ludicidade). 

O segundo projeto, Projeto de Leitura, dialoga com os outros projetos e 

favorece a aquisição da leitura e da escrita, além de ter como objetivo que as crianças 

leiam pelo simples prazer de ler. É desenvolvido um trabalho com sequências 

didáticas, mas também com bibliotecas virtuais, para leituras de deleite. 

O terceiro projeto, o Projeto Interventivo, tem como objetivo atender as 

necessidades de aprendizagens individuais ou por grupo. Alfabetização e letramento 

são uma aditiva e não uma alternativa, reconhecendo-se, assim, que ambos os 

processos precisam estar de mãos dadas. Logo, os projetos dialogam entre si. As 

crianças que participam do projeto de intervenção, participam de encontros remotos 

com a turma e utilizam recursos, como o alfabeto móvel, as fichas de tabuadas e 

números, os manipulativos concretos (palito, canudo, material dourado...), jogos 

(inclusive virtuais) etc (material fornecido pela escola junto com os livros didáticos). 

A professora fica à disposição da estudante/família (no WhatsApp e no Google 

Classroom) para sanar dúvidas e dar explicações sobre as aulas/atividades. 

Quinzenalmente, com toda a turma, realizamos a reescrita de textos, com foco na 

ortografia, pontuação, paragrafação e construção textual (início, meio e fim). Alguns 

professores deixam aulas gravadas dentro da plataforma, assim podem ser vistas e 

revistas quando quiserem. Importante ressaltar que todas as ações e estratégias, 

partiram da avaliação diagnóstica, depois foi feito o mapeamento das turmas e o 

planejamento para as intervenções pedagógicas. 
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ANEXO A – PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

 

Desenvolvemos três projetos com foco na alfabetização na perspectiva do 

letramento. São projetos que permeiam todo o ano letivo, são eles: Projeto 

EcoSustentArte (trata-se de um projeto anual em que o tema da 

SUSTENTABILIDADE é discutido e vivenciado pela comunidade escolar). Durante o 

seu desenvolvimento, refletirmos sobre como as ações de cada um de nós podem 

minimizar ou não impactos negativos sobre o meio ambiente. Protagonismo e 

autonomia dos estudantes são estimuladas no decorrer do ano, por meio de ações de 

construção dos conhecimentos com pesquisas que são socializadas em situações 

diversas no decorrer do ano e nas culminâncias durante a Feira Cultural /Ciências, 

momento em que os estudantes assumem o protagonismo em todos os eventos que 

envolvem o tema, problematizam fatos da realidade próxima e ampliam, pesquisando 

os fatores inter-relacionados a um problema identificado para que o estudante, 

partindo de conceitos cotidianos avance para conceitos científicos, cumprindo assim 

o papel social da escola. 

O Projeto possibilita ação didática e pedagógica que aborda sistematicamente 

as temáticas apontadas pelos Eixos Transversais do Currículo em Movimento do 

Distrito Federal (Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade), bem como aquelas 

apontadas pelos Eixos Integradores (Alfabetização, Letramentos e Ludicidade). 

O segundo projeto, Projeto de Leitura, dialoga com os outros projetos e 

favorece a aquisição da leitura e da escrita, além de ter como objetivo que as crianças 

leiam pelo simples prazer de ler. É desenvolvido um trabalho com sequências 

didáticos, mas também com bibliotecas virtuais, para as crianças se deleitarem com 

as leituras. 

O terceiro projeto, o Projeto Interventivo tem como objetivo atender às 

necessidades de aprendizagens individuais ou por grupo. Alfabetização e letramento 

são uma aditiva e não uma alternativa, reconhecendo-se, assim, que ambos os 

processos precisam estar de mãos dadas, então os projetos dialogam entre si. As 

crianças que participam do projeto de intervenção, participam de encontros remotos 

com a turma, utilizam recursos como alfabeto móvel, fichas de tabuadas e números, 

manipulativos concretos (palito, canudo, material dourado...), jogos (inclusive virtuais) 

etc (material fornecido pela escola junto com os livros didáticos). 
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A professora fica à disposição (no WhatsApp e Google Classroom) da 

estudante/família para sanar dúvidas e dar explicações sobre as aulas/atividades. 

Quinzenalmente, com toda a turma, estamos realizando a reescrita de textos, 

com foco na ortografia, pontuação, paragrafação e construção textual (início, meio e 

fim). Alguns professores deixam aulas gravadas dentro da plataforma, assim podem 

ser vistas e revistas quando quiser. 

Importante ressaltar que todas as ações e estratégias, partiram da avaliação 

diagnóstica, depois foi feito o mapeamento das turmas e o planejamento para as 

intervenções pedagógicas. 

Os projetos, as ações e as estratégias didáticas realizadas pela Unidade 

Escolar têm   como responsáveis toda a equipe da escola, gestores, coordenadora, 

professores, SOE e Sala de Recursos. 

A avaliação ocorrerá durante todo o ano letivo por meio de diagnósticos, 

observações, acompanhamentos e registros. O processo de aprendizagem dos 

alunos poderá ser analisado através do desenvolvimento dos projetos 

interdisciplinares, projetos interventivos, atividades de reagrupamentos e avaliações. 

 

 

PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS 

AÇÕES 

IV-

RESPONSÁVEIS 

V-AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

EcoSustentArte - Promover a 

compreensão do 

conceito de 

sustentabilidade 

e sua importância 

na vida de 

todos/as nós. 

Entendendo que 

a 

sustentabilidade 

é um processo 

contínuo e 

Desenvolvimento, 

no decorrer do 

ano letivo de 

2021, de projetos 

correlacionados  

ao tema e 

apresentação 

da feira virtual. 

De modo 

interdisciplinar e 

abordando os 

seguintes temas: 

Direção; 

Professores; 

Coordenadores 

pedagógicos; 

Profissional do 

Serviço de 

Orientação 

Educacional; 

Professor da Sala 

de Recursos e 

toda a comunidade 

escolar para que os 

objetivos 

Terá por base 
uma avaliação 
dialógica, o que 
permite uma análise 
constante do fazer 
pedagógico e o seu 
redirecionamento 

Considerar-
se- a fator 
predominante a 
elevação da 
consciência sobre os 
temas abordados, o 
que poderá ser 
expresso por meio de 
mudanças de 
atitudes no seu 
espaço circundante. 
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progressivo que 

se aplica em 

qualquer grau, 

individual, 

familiar, de nação 

e planetária. 

 

- Fomentar um 

processo de 

reflexão capaz de 

engendrar ações 

potencializadoras 

de preservação 

em diferentes 

âmbitos e 

contextos. 

- privilegiar 

estratégias de 

integração que 

promovam 

reflexão crítica, 

análise, síntese e 

aplicação de 

conceitos 

voltados para a 

construção do 

conhecimento. 

 

produção e 
consumo 
consciente, 
qualidade de 
vida, 
alimentação 
saudável, 
economia 
solidária, 
agroecologia, 
ativismo social, 
cidadania 
planetária, ética 
global, 
valorização da 
diversidade, 
entre outros e 
apresentação 
da feira virtual. 
 

explicitados atinjam 

a dimensão prática 

de modo contínuo e 

progressivo. 
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PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS 

AÇÕES 

IV-

RESPONSÁVEIS 

V-AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Projeto de Leitura- 

Abrindo Portas 

Fomentar o acesso 

significativo à 

leitura, 

oportunizando ao 

aluno o 

desenvolvimento 

de diversas 

habilidades, de 

forma a contribuir 

com o processo de 

formação cidadã, 

crítica e 

consciente, 

proporcionando 

desafios que levem 

à consolidação do 

hábito de ler e da 

emancipação. 

- Identificar 

diferentes funções 

de textos, 

desenvolver a 

capacidade de 

sintetizar 

informações e de 

identificar causas e 

consequências dos 

fatos; 

As atividades 

estão organizadas 

por Ano, cada 

professor 

desenvolve 

atividades a partir 

da biblioteca virtual 

e também das 

atividades 

desenvolvidas 

pela professora 

responsável pela 

Sala de Leitura. 

Além disso, os 

alunos que 

recebem 

atividades 

Impressas, sem 

acesso à 

plataforma, levam 

junto com o 

material impresso 

livros para leitura 

deleite(seguindo o 

protocolo da 

biossegurança). 

Toda a 

comunidade 

escolar deve 

assumir a 

responsabilidade 

de 

desenvolvimento 

do projeto, tendo 

em vista a 

importância da 

leitura para o 

desenvolvimento 

humano em todas 

as suas 

dimensões. 

Reflexão constante 

sobre as atividades 

propostas, atendo-se 

as sugestões de toda a 

comunidade escolar, 

visando sempre a 

melhoria da dinâmica 

educacional. 
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PROJETO II-OBJETIVOS III-PRINCIPAIS 

AÇÕES 

IV-RESPONSÁVEIS V-AVALIAÇÃO 

DO PROJETO E 

NO PROJETO 

Projetos 

Interventivo 

- Atender 

contínua, mas 

temporariamente 

a estudantes que 

apresentem 

dificuldades de 

aprendizagens; 

- Personalizar 

estratégias 

pedagógicas; 

- Oportunizar o 

desenvolvimento 

dos estudantes. 

 

-Elaboração de 

parecer descritivo 

de cada 

estudante, feito 

pelos professores 

regentes, 

identificando suas 

principais 

dificuldades. . 

- Parceria com a 

família para o 

acompanhamento 

do aluno, 

responsabilizando 

por garantir a sua 

frequência ao 

atendimento 

complementar 

conforme horário 

pactuado;  

-Atendimento 

individualizado 

em horário 

diferenciado; 

- utilização da 

Caixa de 

Alfabetização e 

da Caixa de 

Matemática, 

apostilas 

Supervisão/coordenação, 

professores regentes e 

famílias. 

Reflexão 

constante sobre 

as atividades 

propostas, dos 

professores 

regentes e da 

supervisão 

/coordenação. 

Com vistas de 

avaliar o 

progresso dos 

alunos e em que 

aspectos ainda 

precisam 

receber 

atendimento 

diferenciado. 
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personalizadas, 

de materiais 

lúdicos, jogos 

sensoriais,  

jornais, revistas 

e/ou outros 

materiais que se 

fizerem 

necessários; 
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Figura A.1 - Formação 

 

Figura A.2 – Participação das famílias 
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Figura A.3 – Trabalhos desenvolvidos na sala de recursos 
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ANEXO B – PLANO DE AÇÃO DO SOE 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos 

Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação 

Educacional 

 
 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:     Roberta Alves Carolino           Matrícula: 243926-3            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: 
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METAS 
• Realizar diagnóstico para identificar o nível socioeconômico dos estudantes e famílias. Nesse levantamento, é necessário que a equipe 

escolar faça o tratamento das informações coletadas e que verifique os desafios e as ações mais efetivas para a ampliação do acesso e 

da permanência dos estudantes na escola;  

• Buscar parcerias para o desenvolvimento das ações;  

• Após realizar o diagnóstico e reconhecer os instrumentos legais e pedagógicos, a equipe tem a possibilidade de identificar os parceiros 

em potencial, vez que poderão auxiliar a unidade escolar na promoção de proposta interdisciplinar e integrada, cujo foco será o 

desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos estudantes;  

• Retomar o diagnóstico realizado na primeira etapa e responder as seguintes questões: De que tipo de parceria a sua escola precisa para 

resolver os problemas identificados? Quais meio a escola utilizará para atrair as parcerias? Dentre as possíveis parcerias, sugere-se: 

instituições religiosas, centro de saúde, universidades, organizações não governamentais - ONGs, Conselho Estadual da Criança e do 

Adolescente, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado em Assistência Social 

(CREAS), Conselhos Comunitários, Defensoria Pública, Polícia Militar, Conselho Tutelar, profissionais da saúde na área de 

Psicologia, comunidade local;  

• Realizar estudos das dez competências gerais da BNCC, dando atenção para estas competências: Conhecimento; Trabalho e Projeto 

de Vida; Argumentação; Autoconhecimento e Autocuidado; Empatia e Cooperação; Responsabilidade e Cidadania;  

• Oportunizar aos estudantes a escolha de seus tutores, na busca da metodologia da Pedagogia da Presença e do desenvolvimento do 

Projeto de Vida. Isso significa que o estudante deve ter espaço e apoio para dedicar-se aos seus interesses e objetivos de vida. Para 

tanto, é essencial a personalização do ensino. Quando se personaliza o ensino, a escola cria a cultura de dar a oportunidade para que 

os estudantes possam se dedicar ao desenvolvimento dos próprios interesses, com o apoio e a orientação do professor, em busca do 

autoconhecimento e de metas pessoais;  

• Fomentar o protagonismo infantil através de um cronograma de formação sobre liderança com ajuda dos parceiros;  

• Acolher os estudantes durante a jornada escolar;  

• Participar as Salas de aulas remotas nas plataformas de ensino ofertadas pela U.E; 

• Realizar campanhas e parcerias com diversos setores para permitir que a maior quantidade de estudantes tenha acesso ao ensino 

remoto e suas ferramentas; 

• Orientar às famílias a planejar uma rotina de estudos para os estudantes; Acompanhar o desenvolvimento da rotina de estudos dos 

estudantes; 

• Criar laços com toda a comunidade escolar, principamente com os estudantes; 

• Participar ativamente das reuniões coletivas para planejamento de atividades; 
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• Mediar possíveis situações de conflitos decorrentes da convivência escolar entre todos os atores pertencentes; 

• Inspirar, motivar, axuliar, orientar professores durante a execução das suas ações pedagógicas; 

• Atender com excelência os estudantes, bem como suas famílias encaminhadas para este serviço de orientação; 

• Implementar o Plano de Ação da Orientação Educacional, dando ênfase aos programas e projetos importantes ao combate à evasão 

escolar;  

• Realizar busca ativa de estudantes e dialogar com as famílias acerca dos desafios de ensino remoto; 

• Construir o cronograma de ação com a participação dos estudantes e representantes de pais e parceiros; 

• Participar de reuniões pedagógicas bimestralmente: Pré-Conselho e Conselho de Classe;  

• Subsidiar e orientar os professores no desenvolvimento de atividades que venham promover o avanço dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem;  

• Buscar junto com a direção da escola, palestras e cursos com profissionais específicos na área de formação humana, que venha 

favorecer o trabalho pedagógico e desenvolvimento integral de todos os alunos que freqüentam a escola;  

• Organizar junto com os professores, ações para os alunos que se encontram com dificuldade de aprendizagem;  

• Participar do Conselho Escolar subsidiando teórica e metodologicamente as discussões e reflexões acerca da organização e efetivação 

do trabalho pedagógico escolar; 

• Coordenar momentos de estudos de reflexão e mediação para professores e demais servidores de acordo com as necessidades 

apresentadas; 
 

 

 

TEMÁTICAS  FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS  EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

DESENVOLVIDA 

Ed. 

Cidada

nia 

DH  

Ed. 

Diversidade 

Ed. 

Sustentabilida

de 

Acolhimento  

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

• Organização de arquivos e levantamento 

dos dados dos estudantes atendidos pelo 

SOE no ano anterior. 

 

Ações junto aos professores 
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X 

 

 

X 

X 

• Elaboração de ficha para encaminhamento 

de estudantes para ao SOE. 

• Reestruturação da Sala do SOE. 

• Reunião de Apresentação da Orientadora ao 

corpo docente da escola. 

• Participação das atividades durante a 

Semana Pedagógica.  

• Produção de vídeo para apresentação do 

SOE e ações educativas. 

• Apresentação do SOE à comunidade 

escolar; 

• Criação e divulgação do Projeto de acolhida 

ao corpo docente e aos demais servidores 

da escola com o objetivo de auxiliar nas 

dificuldades com os recursos e ferramentas 

digitais. 

• Escuta ativa das demandas do corpo 

docente durante as coordenações coletivas 

e em atendimentos individuais via Google 

Meet e WhatsApp, em parceria com a SR, 

Supervisão, Coordenação e Direção; 

• Produção e compartilhamento de Infográfico 

com cronograma de regência e de 

coordenação do corpo docente. 

• Produção e compartilhamento de infográfico 

com informações da organização do trabalho 
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pedagógico e demais informações 

necessárias às atividades dos docentes. 

• Compartilhamento de vídeos no WhatsApp 

sobre a valorização do trabalho do professor 

e com dicas para o teletrabalho. 

X  

X 

 

X 

 

X 

X 

• Produção e compartilhamento de vídeo de 

Boas Vindas às aulas remotas. 

• Produção e compartilhamento de vídeo 

animado: Tutorial para acesso ao e-mail 

institucional. 

• Produção e compartilhamento de vídeo 

animado: Tutorial para acesso ao Google 

Sala de aula. 

• Produção de vídeo animado para 

apresentação da sala remota do SOE. 

• Produção e acolhimento de infográfico para 

a retirada dos livros na escola. 

Ações junto aos estudantes 

  

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

• Produção e compartilhamento de vídeo 

para os pais e responsáveis com dicas de 

como ajudar os estudantes a estudar em 

casa. 

• Produção e compartilhamento de vídeo para 

os pais e responsáveis com as orientações 

para acesso á plataforma Google Sala de 

aula. 

• Produção de infográfico com cronograma 

para a retirada dos livros na escola. 

Ações junto às famílias 
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• Contato telefônico, WhatsApp, por Google 

Meet para auxiliar nas dificuldades de 

acesso à plataforma Google Sala de Aula e 

para compreender as dificuldades na 

entrega das atividades que contam como 

presença; 

Sexualidade X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 • Compartilhamento na sala do SOE de vídeo 

informativo sobre a Prevenção e Combate 

da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes. 

Ação junto às famílias 

• Compartilhamento na sala do SOE de vídeo 

informativo sobre a Prevenção e Combate 

da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes. 

Ação junto aos estudantes 

Ensino/Aprendiz

agem 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Produção e compartilhamento de tutorial 

para a produção de atividades através do 

Google Forms. 

• Atendimento individual via Google Meet para 

auxiliar o corpo docente e equipe gestora 

nas demandas, dificuldades e reflexão sobre 

a prática pedagógica.  

• Atendimento individual, via Google Meet 

para auxiliar o corpo docente e equipe 

gestora nas demandas, dificuldades e 

reflexão sobre a prática pedagógica.  

• Organização e acompanhamento da lista de 

material impresso para os estudantes que 

Ações junto aos professores 
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X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

não possuem acesso às plataformas de 

ensino; 

• Participação nas coordenações coletivas; 

• Participação no conselho de classe; 

• Diálogos com o corpo docente acerca das 

ações da busca ativa de estudantes. 

• Produção e Compartilhamento de material 

informativo com orientações importantes 

sobre o Google Formulário via WhatsApp. 

• Produção e Postagem de material no Google 

Sala de Aula com dicas do SOE; 

• Exibição de vídeo motivacional na turma 

sobre superação de dificuldades escolares e 

mapa mental; 

• Atendimento de estudantes individuais e/ou 

em grupo para refletir sobre o processo de 

aprendizagem, formas de aprender, 

formação de hábitos de estudo, organização 

da rotina, comportamento que favorece a 

aprendizagem na sala de aula; 

•  Postagem de Informativo do SOE - 

Estudantes inseridos(a) na plataforma e 

WhatsApp que não realizam as atividades 

propostas. Postagem de atividade reflexiva 

sobre o processo de aprendizagem; 

Ações junto aos estudantes 
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X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

• Atendimentos as famílias via contato 

telefônico e WhatsApp para identificação das 

causas que interferem no avanço do 

processo de ensino e aprendizagem do 

estudante e orientação para a compreensão 

da cultura escolar e para a importância da 

formação de hábitos de estudo; 

• Participação nas reuniões bimestrais com 

reflexões sobre acompanhamento escolar e 

aprendizagem. 

Ações junto às famílias 

 
X 

 
X X 

• Organização e Estruturação do espaço 

virtual; 

• Realização de registros e arquivamento de 

atendimentos aos estudantes. 

• Estudo, consulta e análise de documentos 

necessários à ação pedagógica da 

Orientação Educacional; 

• Participação da construção coletiva da PP; 

Ação institucional 

 X X X 

• Elaborar o Plano Anual da Orientação 

Educacional; 

• Articular ações/projetos com o Nível Central 

da Orientação Educacional. 

Implementação da Orientação 

Educacional 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

• Encaminhamento para a CRE por meio do 

projeto "Nenhum estudante ficará para trás" 

dos estudantes que estão ausentes, que não 

Ação em rede 
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X X estão na plataforma e não estão pegando 

atividades impressas; 

• Participação no encaminhamento dos 

estudantes infrequentes no período da 

pandemia para o Conselho Tutelar; 

• Articulação com Sala de Recurso para 

atendimento dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

Desenvolvimento 

de Competências 

Socioemocionais, 

Cultura de Paz e 

Autoestima 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

• Produção de Material com Orientações 

para Rotina de estudo. 

Ações junto aos estudantes 

• Atendimentos as famílias via contato 

telefônico e WhatsApp para conversa e 

conscientização sobre a importância da 

família no desenvolvimento pedagógico dos 

estudantes. 

Ações junto às famílias 

• Atendimento ao corpo docente via Google 

Meet com conversas e orientações sobre os 

desafios e dificuldades encontradas no 

ensino remoto. 

Ações junto aos professores 
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X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X  

X 

 

 

X 

  

• Mapear as instituições e os parceiros da rede 

de Promoção, Garantia e Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

• Colaboração no encaminhamento de 

estudantes que apresentem vulnerabilidade, 

dificuldades de aprendizagem e/ou 

problemas de ajustamento psicossocial para 

o acompanhamento especializado adequado 

no âmbito educacional e/ou da saúde; 

• Encaminhamento para consulta 

oftalmológica, psicológica e fonoaudiológica. 

Ação em rede 

Mediação de 

conflito 
X X X 

Ação junto à comunidade 

escolar 



161 
 

 X  

 

 

 

 

X 

• Sensibilizar e promover o conhecimento das 

normativas constantes no Regimento 

Escolar das Escolas Públicas do DF, bem 

como leis que versam sobre crianças e 

adolescentes; 

• Contribuir com a equipe gestora nos 

encaminhamentos e nas ações que 

envolvam diretrizes e legislações pertinentes 

à defesa dos direitos dos estudantes e de 

suas famílias. 

• Realização da escuta ativa e favorecer a 

comunicação, e entendimento entre os 

estudantes acerca do conflito de forma a 

incentivar o protagonismo na resolução dos 

conflitos. 

Ação junto aos estudantes 

Integração 

família-escola 
X  X 

• Produção e divulgação de materiais 

abordando orientações e reflexões para a 

comunidade escolar, relativos aos desafios 

do ensino remoto, afetividade e limite entre 

outros. 

• Produção e Compartilhamento de infográfico 

e vídeos com orientações às famílias 

referentes à participação dos mesmos na 

vida escolar dos estudantes. 

Ação junto às famílias 
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Instrumentos de Avaliação e 
Indicadores de Resultados: 

 

Após a descrição e caracterização do trabalho pedagógico da Orientação Educacional, é relevante pontuar critérios 
e condições que favoreçam a avaliação da práxis desse profissional. 

Nesse sentido, são critérios para a organização e avaliação do trabalho pedagógico da Orientação Educacional, o 
alinhamento das ações como os princípios da ação coletiva, integralidade, intersetorialidade, transversalidade, diálogo escola-
comunidade, territorialização e convivência escolar, previstos no Currículo da Educação Básica da SEEDF como perspectiva 
de educação integral do estudante, que por sua vez é objetivo fim da Orientação Educacional, conforme descrito no artigo 
127 do Regimento das Escolas Públicas do Distrito Federal. 

A avaliação do trabalho pedagógico da Orientação Educacional ocorrerá sem desconectar-se da ação educativa da 
escola. Nesse sentido, uma das dimensões é a avaliação institucional proposta pela SEEDF como possibilidade para a 
avaliação do trabalho da escola por ela mesma, tendo por pressuposto inicial a análise do Projeto Pedagógico.  

A Avaliação Institucional está prevista nas Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 
2014- 2016), para a rede pública de ensino do Distrito Federal. 

A avaliação traduz-se também numa oportunidade de definir as principais dificuldades, suas origens, consequências, 
e possíveis soluções e/ou ações com foco na formação integral dos educandos e na aprendizagem significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          Brasília, 05 de 

maio de 2021. 
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ANEXO C – PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS 

 

PLANO DE AÇÃO/SALA DE RECURSOS/20211 
Professora responsável: Júlia Ribeiro  

TEMA: XÔ, PRECONCEITO! VIVA A DIFERENÇA! 
Porque a aprendizagem resulta de um processo em que as 
pessoas, com ou sem deficiência, negociam significados, de 
maneira intersubjetiva, com a intenção de produzir 
conhecimentos, que sejam de uso social (RIBEIRO, 2016; 2018). 

 
1- INTRODUÇÃO 

O/a professor/a que exerce sua função no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) se constitui como uma liderança no contexto da inclusão escolar. 

Partindo-se do pressuposto de que liderar é a capacidade de influenciar pessoas 

(ROBBINS, 1998), espera-se que esse/a professor/a, em uma perspectiva inclusiva, 

possa exercer o papel de representante dos estudantes com deficiência, devendo 

atuar em defesa de seus direitos, no que tange à adequação do sistema escolar às 

necessidades educacionais desses sujeitos. 

 Não se trata, nesse sentido, de uma atividade restrita à disseminação da 

prática de “tolerância às diferenças” na escola comum, uma vez que o conceito de 

tolerância não nos informa sobre a necessidade de se reconhecer e de se valorizar as 

diferenças humanas, expressas ou não na deficiência, com o intuito de focalizar não 

só os limites do sujeito, mas, sobretudo, suas possibilidades de acesso ao currículo 

acadêmico, no espaço escolar. O plano a seguir se propõe a apresentar, justificar e 

especificar as ações pedagógicas que serão desenvolvidas pela Sala de Recursos da 

Escola Classe 108 Sul, no ano letivo de 2021. 

2- JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No espaço da escola inclusiva, a atividade desenvolvida pela sala de recursos 

generalista concentra-se em um tipo de atendimento educacional especializado (AEE) 

e complementar (não substitutivo do trabalho a ser desenvolvido em classe comum), 

que se expressa na oferta de suporte pedagógico aos estudantes com deficiência e/ou 

TGD/TEA, no que diz respeito ao atendimento das necessidades educacionais que 

tais estudantes possam vir a apresentar. Além disso, sua atividade dirige-se, também, 

 
1 Este Plano de Ação baseia-se no texto: A Sala de Recursos como espaço intersubjetivo de produção de 

conhecimentos – deficiência intelectual e organização do trabalho pedagógico na escola inclusiva (RIBEIRO; 

2020), (no prelo). 
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para o acompanhamento de toda a comunidade escolar (pais, professores/as, equipe 

gestora, educadores sociais voluntários etc), tendo em vista o processo de 

sensibilização e de informação sobre as diferentes expressões que a deficiência 

adquire no contexto escolar e social. 

Sabemos, todavia, que o/a professor/a que atua no AEE, na sala de recursos, 

enfrenta desafios diversificados, uma vez que nem sempre encontra condições 

favoráveis para desenvolver plenamente o potencial dos/as estudantes com 

deficiência e/ou TGD/TEA que atende. Isto porque, em primeiro lugar, a escola é 

também reflexo das desigualdades, privações e exclusões sociais, historicamente 

produzidas, havendo a necessidade de se promover, desse modo, uma ação mais 

efetiva em termos da sensibilização e, ao mesmo tempo, de conscientização da 

comunidade escolar a respeito dos direitos destes/as estudantes.  

O conjunto de ações desenvolvidas pelo/a professor/a de sala de recursos deve 

se constituir, no entanto, para além de uma prática normativa/legalista, já que sua 

atuação parte da emergência de um processo de negociação nas intersubjetividades 

que, não raro, está direcionado para a solução de problemas internos presentes no 

cotidiano da escola inclusiva, tais como dificuldade de aprendizagem, de aceitação, 

preconceitos etc (RIBEIRO, 2006; 2016). 

Um dos grandes desafios enfrentados pelo/a professor/a de sala de recursos 

concentra-se, por exemplo, no questionamento em torno de como fazer com que o/a 

estudante com deficiência intelectual demonstre na sala de aula comum as mesmas 

expressões de aprendizagem que revela no atendimento individualizado, 

especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da autonomia e da capacidade 

de operar na perspectiva da formação de conceitos (ver SILVA, RIBEIRO e MIETO, 

2010; RIBEIRO, 1999). 

Assim, ao considerar as especificidades de aprendizagem e desenvolvimento 

de estudantes com deficiência intelectual e/ou TEG/TEA, alguns aspectos da atividade 

pedagógica precisam ser analisados, desde um ponto de vista mais refinado, isto é, 

do chamado “currículo oculto” da escola (SILVA, 2001). Este fenômeno pode ser 

compreendido como um conjunto de aspectos relacionais e intersubjetivos que 

envolvem de maneira subjacente as práticas de intervenção pedagógicas.  De acordo 

com Silva (2001),  

o currículo oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente 
escolar que, sem fazer parte do currículo oficial, explícito, contribuem, 
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de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes (...) o que se 
aprende no currículo oculto são, fundamentalmente, atitudes, 
comportamentos, valores e orientações (p.78). 

Vale ressaltar, no entanto, que este ponto de vista não se restringe à intenção 

de “psicologizar” a ação do/a professor/a que atua, quer seja em sala de aula inclusiva, 

quer seja em salas de recursos, mas de colocar em destaque situações de interação, 

não explicitadas no currículo acadêmico que, por sua vez, acabam por interferir, de 

maneira direta ou indireta, nas aprendizagens escolares, em termos do 

desenvolvimento de competências sociais e acadêmicas de estudantes com 

deficiência intelectual e/ou TGD/TEA, assim como as de estudantes de um modo 

geral. 

Em artigo sobre a formação continuada de professores (RIBEIRO, 2016), 

focalizei a importância de considerarmos que os/as professores/as se apresentam 

como interlocutores importantes em meio à necessidade da efetiva implantação da 

escola inclusiva, uma vez que continuamente estão sendo desafiados/as a refletir 

sobre novas possibilidades de intervenção pedagógicas que, por sua vez, se tornem 

capazes de superar as contradições existentes entre o binômio exclusão/inclusão, 

tendo em vista a extensa diversidade de estudantes para os quais têm se dirigido, 

atualmente, sua atividade profissional.  

Em sentido amplo, ao nos indagarmos acerca das relações existentes entre o 

binômio inclusão/exclusão, verificamos que o papel a ser desempenhado pelo Estado 

de Direito, em resposta às demandas apresentadas por determinados grupos sociais 

organizados, concentra-se, basicamente, em combater os efeitos produzidos por 

concepções e práticas excludentes, por meio da implantação de políticas públicas de 

cunho inclusivo.  

Todavia, sabemos que nem sempre as respostas oferecidas pelo Estado 

conseguem dar conta dos fundamentos sócio psicológicos, expressos por crenças e 

valores que, por sua vez, se relacionam direta ou indiretamente com a referida política 

pública. Isto porque o modelo de inclusão envolve o saber lidar com as diferenças 

humanas, a partir da significação que a própria diferença adquire em nosso espaço 

histórico e cultural, na atualidade.  

Por isso se torna importante entendermos que o processo de encaminhamento 

de políticas públicas de cunho inclusivo, no espaço da escola, deve ser compreendido 

tendo em vista o fato de professores/as, estudantes e comunidade escolar, de um 

modo geral, estarem se inter-relacionando a fim de construírem, por meio da 
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negociação, novos significados para a questão da diferença que se expressa, por 

exemplo, através da deficiência e/ou do TGD/TEA e, com isso, produzirem o efeito 

esperado pelo conjunto de disposições normativas que servem de base para a 

aplicação da política de Educação Inclusiva (RIBEIRO, 2002; 2016). 

Um aspecto importante deste processo de negociação de significados revela-

se, por exemplo, nas situações em que o/a professo/a de sala de recursos atua no 

sentido de sensibilizar a comunidade escolar em torno das diferenças humanas. 

Frequentemente, o argumento baseado em concepções do tipo “ser diferente é 

normal” surge como estratégia de mediação em meio à necessidade de tomada de 

consciência e de superação do preconceito, por meio da reflexão, no espaço da escola 

inclusiva. 

É possível verificar, de modo recorrente, enunciações que se direcionam para 

argumentos do tipo: “todo mundo é diferente, todo mundo é deficiente em alguma 

coisa...” (RIBEIRO, 2006), como forma de colocar em evidência as diferenças 

expressas em limitações humanas, de um modo geral. 

Ao valer-se de tal estratégia, o/a professora/a de sala de recursos parece 

querer iniciar um processo de negociação de significados com a comunidade escolar, 

tendo como pretexto a questão das diferenças humanas. Talvez, como ponto de 

partida, esta seja uma estratégia eficiente de se iniciar uma conversa sobre o tema e, 

aos poucos, ir direcionando o diálogo para as implicações acerca da(s) diferença(s) 

expressas na(s) deficiência(s) e/ou TGD/TEA. 

A questão que se coloca, no entanto, é que nem sempre a discussão se 

aprofunda em termos da compreensão sobre como a diferença se expressa na 

deficiência e/ou TGD/TEA, uma vez que não se trata de qualquer diferença, limitação 

ou potencialidade. Trata-se de um longo processo de estigmatização (GOFMAN, 

1988), historicamente produzido, e que não pode ser diluído, neutralizado e tão pouco 

naturalizado.  

Quanto ao processo de banalização, diluição ou neutralização do conceito de 

deficiência, sabemos que este resulta, por sua vez, da dificuldade de se compreender 

que extensos processos históricos caminham paralelamente aos argumentos, crenças 

e valores que hoje tendem a nos direcionar para as novas significações sobre a 

política pública de Educação Inclusiva. Observamos hoje, por exemplo, que certos 

traços de significação da(s) deficiência(s), ou feixes desses traços que lhes eram 
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característicos em períodos remotos, ainda subjazem aos preconceitos com os quais 

as pessoas convivem (RIBEIRO, 2002).  

Lidar com os conceitos de igualdade e de diferença é sempre uma tarefa difícil, 

pois se corre o risco de resvalar para um lado ou para outro da questão; talvez, uma 

forma eficaz de lidarmos com esses conceitos aparentemente tão interligados e, ao 

mesmo tempo, tão específicos, do ponto de vista das ações que demandam, seja 

através da promoção de uma discussão mais aprofundada acerca do conceito de 

alteridade. Reconhecer o outro como sendo diferente de mim e, ao mesmo tempo, 

parte integrante do Eu, implica, pois, em reconhecer a dialogia presente nas relações 

humanas. Implica em reconhecer que o conceito de inclusão compreende aspectos 

de valorização das diferenças/deficiências humanas justamente pela necessidade de 

oportunizarmos a igualdade à participação social – ou seja – valoriza-se a 

diferença/deficiência porque se tenciona a igualdade de acesso aos produtos da 

cultura, de acordo com as possibilidades de cada um. Abramowicz & Levcovitz (2005) 

discutem a questão da afirmação das identidades consideradas minoritárias na escola 

e argumentam que, “se se quer produzir diferença é porque ela está ali e precisa fazer 

valer sua potência política, precisa ser tirada do lugar do estranho, do horrível e da 

aberração” (p. 84). 

 Nesse sentido, quando as diferenças humanas forem colocadas em evidência, 

no espaço da escola, faz-se necessário o questionamento sobre como as diferenças 

se expressam. No caso da deficiência intelectual e/ou TGD/TEA, este questionamento 

deve pautar-se, por exemplo, na consideração de que tal diferença não se explica 

como qualquer limitação, uma vez que é resultado de um extenso processo de 

“demonização da pessoa humana” (SILVA, 1987), decorrente da concepção teológica 

ou sobrenatural da deficiência (LAPA, 1995; TUNES & BARTOLLO, 2006) que, 

historicamente, alternou-se para estágios não mais avançados de patologização e a 

sua consequente produção de significações fundadas na ideia de incompetência 

generalizada: o “deficiente”. Daí a necessidade de não neutralizamos o conceito, dada 

a complexidade que permeia essa questão em termos de sua trajetória histórica e 

cultural e, portanto, de sua significação. 

Sendo assim, ao atuar na perspectiva da sensibilização como estratégia de 

mediação, o/a professor/a de sala de recursos deve, também, valer-se das 
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particulares desse fenômeno, atentando para o fato de que as diferenças humanas, 

de um modo geral, existem na sociedade e que, paralelamente, as diferenças 

humanas expressas na deficiência intelectual e/ou TGD/TEA são agravadas por 

crenças e valores que se direcionaram, por exemplo, para as práticas de segregação, 

de exílio relacional (TUNES e BARTOLLO, 2006), de assistencialismo ou de caridade 

social (DAINEZ & SMOLKA, 2014; VIGOTSKI, 1995).  

Trata-se, portanto, de ampliar o debate acerca das diferenças humanas na 

escola e, além disso, confrontá-las dialogicamente com as diferenças expressas na 

deficiência e/ou TGD/TEA, apoiando-se na perspectiva de que, apesar da trajetória 

excludente e/ou segregadora a que esta questão percorreu, ninguém mais vai ser 

bonzinho na sociedade inclusiva, conforme Werneck (1997) defende, uma vez que 

não se trata de uma questão de sentimentos pena, culpa ou caridade, mas de uma 

questão de direitos (UNESCO, 1994; BRASIL, 2001; 2008; 2009). Isso significa dizer 

que, dentre as atribuições do/a professor/a que atua em sala de recursos, compete 

também a ele/a fazer o trânsito entre a dimensão afetiva e a dimensão jurídica da 

inclusão, conforme mencionado acima. 

Ao realizar a interface entre essas dimensões, o/a professor/a de sala de 

recursos precisa levar em consideração, portanto, o currículo oculto, no campo da 

afetividade,  ao mesmo tempo em que necessita posicionar-se tendo em vista ao uso 

das disposições normativas que integram a política pública de educação inclusiva, 

sem dar a ela, no entanto, um enfoque exclusivamente legalista, já que não se faz 

inclusão pela letra da lei, uma vez que esta questão, de ordem histórica e cultural 

passa, também, pelo crivo dos afetos. Significa uma atuação que deve se situar para 

além da caridade social. 

Para Vigotski (1995), a superação da caridade social dirigida às pessoas com 

deficiência, se torna possível quando, no campo educacional, nos tornamos capazes 

de mediar, tendo em vista promover o que o autor chamou de educação social da 

pessoa com defeito [com deficiência]. Em linhas gerais, a educação social preconiza 

a seleção de instrumentos mediadores que, por sua vez, possibilitem ao sujeito 

contornar a barreira da deficiência e, como consequência disso, alcançar as mesmas 

metas culturais de pessoas sem deficiência, para além da patologização, expressa na 

exclusiva interpretação médico-biológica dessa questão, ou ainda, para além do 
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emprego de técnicas e manejos de estímulos e/ou reforços, calcados no 

condicionamento/adestramento de seres humanos.  

Isto porque o acolhimento do discurso médico-biológico na prática educativa 

resulta na criação de artifícios que, por sua vez, tendem a mascarar a ineficiência da 

própria sociedade em oferecer propostas adequadas de encaminhamento escolar 

para as pessoas consideradas “deficientes”, uma vez que a adequação das propostas 

educativas dirigidas aos estudantes com deficiência intelectual e/ou TGD/TEA, por 

exemplo, deve tencionar para as possibilidades criativas de reestruturação dos meios 

mediacionais, conforme Vigotski (1995; 2011) propõe. Uma prática, em seu sentido 

amplo, baseada em processos interativos e pouco valorizada no contexto da chamada 

escola tradicional.  

Cabe ressaltar que a crítica aos modelos organicistas (de patologização) e 

mecanicistas (adestradores) de interpretação da deficiência intelectual e/ou TGD/TEA 

se explica pelos resultados obtidos em termos da avaliação das possibilidades de 

aprendizagem e desenvolvimento desses sujeitos, especialmente no que diz respeito 

aos processos culpabilização quando os “objetivos” educacionais não são alcançados.  

Werner (2001) argumenta que os processos de culpabilização, historicamente, 

tendem para a medicalização do fracasso escolar e a consequente rotulação de 

sujeitos no interior da escola, sem que tenham sido avaliadas as circunstâncias sociais 

que resultaram nas supostas limitações atribuídas a eles, isto é, desconsiderando a 

questão da subjetivação da pessoa com deficiência no espaço da escola inclusiva, 

conforme Pimentel (2008) salienta. 

A despeito da hegemonia do paradigma médico-biológico apropriado pelo 

senso comum, e também por alguns profissionais da área de Educação, a perspectiva 

Histórico-cultural de desenvolvimento humano propõe o afastamento das abordagens 

culpabilizadoras do sujeito, centradas nas limitações que a deficiência lhe impõe, a 

fim de propor um modelo social de interpretação desse fenômeno, tendo em vista a 

compreensão do conceito de desenvolvimento cultural da pessoa com deficiência, no 

contexto da educação social, conforme Vigotski (1995, 2011) postula. 

Tal conceito, de acordo com Vigotski (1995; 2011), parte do pressuposto de 

que caminhos indiretos de aprendizagem e desenvolvimento são construídos na e 

pela cultura, quando caminhos diretos se encontram impedidos, em razão da 

deficiência. Nessa perspectiva, podemos citar, por exemplo, o fato de a língua de 
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sinais e a escrita Braille terem possibilitado às pessoas surdas e às pessoas cegas, 

nessa sequência, contornarem a barreira da deficiência e tornarem-se capazes de 

atingir as mesmas metas culturais dirigidas às pessoas com audição e visão 

preservadas (RIBEIRO, 2016).  

Este fenômeno ficou conhecido como o processo de compensação ou 

supercompensação do defeito, no contexto da obra Fundamentos de Defectologia 

(VIGOTSKI, 1995). Caberia, então, nos debruçarmos sobre como o/a estudante com 

deficiência intelectual e/ou TGD/TEA se torna capaz de contornar a barreira da 

diferença expressa em sua deficiência, ou transtorno, compensando-os, por 

intermédio da participação no processo de educação social proposto por Vigostki 

(1995). 

De acordo com Vigotski (1995), a educação social dirigida a estudantes com 

deficiência intelectual, necessita organizar-se para além do treino das funções mentais 

inferiores ou elementares, partilhadas igualmente por seres humanos e não humanos, 

visando o desenvolvimento cultural desses sujeitos. Para este autor, a educação 

especial, de um modo geral, fundou-se, historicamente, na cultura sensorial e na 

ortopedia psicológica, justamente por concentrar suas atividades no treino ou 

adestramento de funções elementares, tais como: inteligência prática, reações 

automatizadas, ações reflexas, associações simples etc.  

A metáfora acerca da ortopedia psicológica, em Vigotski (1995), se assenta, 

por seu turno, no fato de que tal abordagem acaba por engessar o sujeito. O sujeito 

se torna assujeitado e, portanto, tido como passivo, em razão das estratégias voltadas 

para o treino das funções elementares, ou ainda, para aquelas que se voltam para a 

tentativa de localizar o ‘defeito’ no corpo do sujeito. Dirigem-se, nesse sentido, para a 

estrutura médico-biológica do defeito/deficiência e não para a perspectiva de 

reorganização do modo de funcionamento psíquico do sujeito, oportunizada pela 

mediação intencionalmente planejada para o desenvolvimento de suas funções 

mentais superiores. 

A educação social, nessa perspectiva, muito mais do que concentrar-se na 

estrutura da deficiência, e no comprometimento biológico nela implicado, volta-se para 

o investimento sobre como o sujeito pode vir a funcionar, compensando a deficiência, 

por meio da mediação. A educação social, defendida por Vigotski (1995), volta-se para 

o desenvolvimento das funções mentais superiores de sujeitos com deficiência.  



171 
 

Neste processo, há que se reconhecer, também, as demais operações 

intelectuais envolvidas no ato de aprender, tais como: analisar, sintetizar, generalizar, 

imaginar, pensar sobre próprio processo de pensamento (metacognição), classificar, 

categorizar etc, reconhecidas como especificamente humanas, e reveladoras de como 

a cultura media/medeia o desenvolvimento das funções mentais superiores 

(PADILHA, 2007).  

Toda esta argumentação resulta da necessidade de compreendermos que 

educar significa reorientar materiais e signos, com o intuito de mediar a aprendizagem. 

Tal processo de reorientação surge em oposição às concepções que subjazem 

tendências educacionais expressas em práticas mais conservadoras e/ou 

ultrapassadas sobre o processo de ensino-aprendizagem.  

Como vimos, mais do que um espaço para a realização do “dever de casa”, ou 

do reforço escolar, a Sala de Recursos precisa ser um espaço de criação e acolhedor, 

no sentido de tomar o erro não apenas como um instrumento de ameaça e punição, 

mas de abertura para novas possibilidades de acesso ao currículo, de acordo com as 

condições discentes.   

Nesse sentido, a atuação do/a professor/a de sala de recursos é mais que a 

mera oferta do reforço escolar. Trata-se de organizar esse espaço, tendo em vista a 

adequação do currículo às necessidades educacionais de estudantes com deficiência 

e/ou TGD/TEA, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento de suas funções 

mentais superiores.  

Desse modo, talvez se torne possível viabilizar a tão almejada expectativa de 

educar para a vida, fazendo com que a oferta da educação formal cumpra com sua 

função social para estudantes com ou sem deficiência; e que esta se cumpra, portanto, 

na perspectiva educação social, conforme a Psicologia Histórico-cultural, presente nos 

fundamentos do Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014) nos 

recomenda. 

 

3- OBJETIVO GERAL 

 Promover ações que auxiliem na inclusão de estudantes com deficiência 

intelectual e/ou TGD/TEA no ambiente escolar, tendo como foco o seu processo de 

aprendizagem e levando-se em consideração os seus limites e possibilidades de 

acesso ao Currículo da Secretaria de Educação do DF, no sentido de viabilizar sua 



172 
 

autonomia na realização das atividades na classe comum/inclusiva e melhorar suas 

relações afetivas e sociais, na perspectiva da mediação do sentimento de 

competência e no desenvolvimento do sentimento de pertença.  

 

4- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Auxiliar na inclusão de estudantes com deficiência intelectual e/ou TGD/TEA, 

buscando alternativas para o seu desenvolvimento educacional e social, 

valorizando e respeitando suas diferenças; 

➢ Pesquisar e aplicar instrumentos mediadores que atendam às necessidades 

educacionais de estudantes com deficiência intelectual e/ou TGD/TEA, na 

perspectiva da ludicidade e dos letramentos (matemático, em língua materna, 

digital científico etc); 

➢ Orientar professore/as regentes quanto à adaptação de trabalhos, avaliações e 

materiais pedagógicos e, também, quanto à elaboração do documento de 

adequações curriculares, tornando o currículo apropriado às particularidades de 

estudantes com deficiência intelectual e/ou TGD/TEA; 

 

5- METODOLOGIA E RECURSOS A SEREM UTILIZADOS 
 

            5.1- AÇÕES PONTUAIS:  
                    Projeto: XÔ, PRECONCEITO! VIVA A DIFERENÇA! (em datas 
específicas ao longo do ano letivo) 
                   1- Etapa de preparação:  
                        - No início do ano letivo, visitar todas as turmas da escola para propor 
uma discussão a partir das seguintes perguntas de mediação: 
                       1.1- Vocês sabiam que nossa escola é uma escola inclusiva?  
                       1.2- O que é uma escola inclusiva?  
                     1.3- Qual a diferença entre uma escola inclusiva e uma escola excludente?  
                       1.4- O que é o direito de aprender?  
                    1.5- Quem tem direito às aprendizagens?  
                    1.6- O que são direitos humanos?  
                    1.7- A Educação é um direito humano?  
              1.8- O que é uma sala de recursos? O que se faz lá e quem tem direito a 
aprender nesse espaço?  
                    1.9- O que é preconceito?  
                    1.10- Qual a origem do preconceito nas pessoas? Por que ele acontece? 
                    1.11- É bom que sejamos todos diferentes? Por quê? 
                    1.12- Ser diferente é normal?  
                    1.13- Como seria o mundo se todos fossem iguais?  
                    1.14- Todas as pessoas têm direito às aprendizagens?  
                    1.15- Devemos excluir uma pessoa só porque ela é diferente de nós?  
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                  1.16- Todos nós temos dificuldades e facilidades na vida? Existe alguém 
que sabe tudo? Quem gostaria de falar sobre um talento e uma dificuldade que 
possui? 
                   1.17- O que são pessoas com deficiência? O que são pessoas com 
autismo? 
          - Apresentação do tema da campanha anual da escola convidando os/as 
estudantes a proclamarem coletivamente o slogan (“grito de guerra”): “Xô, 
preconceito! Viva a diferença!” 
 
          2- Etapa de aplicação/Atividades previstas:  
 
             2.1- Com professores/as da escola (ocorrerá na Semana Distrital de 
Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais - Lei Distrital n° 5.716/2016):      
 
                    - dinâmica de grupo com professores/as: “o náufrago” e mediação de 
reflexão sobre a importância das adequações curriculares para a escola inclusiva; 
                   - discussão coletiva sobre como a Psicologia Histórico- cultural pode 
ajudar a compreender o funcionamento psicológico e o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento de pessoas com deficiência e/ou TGD/ TEA; 
 
            2.2 - Com os/as estudantes na semana de 21 a 25 de setembro, em 
comemoração ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei n. 
11.133/2005):  
                - “hora do conto”: “A história de Sílvia” e discussão (aplicação de 
planejamento de aula seguindo os passos do plano de aula de estratégia de leitura);  
               - música e video-clip: “Não é vergonha não” (Toquinho) e apreciação de 
video-clip da música com os/as estudantes visando refletir sobre as diferenças 
humanas e sua importância; 
             - audição, leitura e discussão da letra da música em sala de aula; 
             - canto coletivo da canção na hora da entrada na escola e em sala de aula. 
 
      3 - Culminância:  
            - Produção de desenho e/ou texto sobre o video-clip para montar um mural na 
escola. 
 
5.2- AÇÕES  PEDAGÓGICAS AO LONGO DO ANO LETIVO: 
 
 - Letramento em língua materna  
1- Oficinas de produção de textos com uso diversificado de gêneros textuais:  

 
     1.1- Produção de textos à vista de gravuras em série como forma de se trabalhar 
oralmente e por escrito a sequência lógica dos fatos, sua coerência e coesão;  
     1.2- Bilhete na forma de cartão em homenagem ao dia das mães e ao dia dos pais 
e/ou dia da família, Páscoa e seus símbolos e Natal e seus símbolos;    
     1.3- Anúncios em cartazes: sua formatação e destinação;   
     1.4- Convite: sua formatação e destinação 
     
2- Hiperfoco e produção textual (para o caso dos/as estudantes com TGD/TEA que 

apresentam centros de interesse diversificados e que, por sua vez, serão 
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canalizados e utilizados como pretextos para a produção textual e expansão de 
potencialidades): 
 

       2.1- Mapas (produção de tabela para dar tratamento à informação, ex: regiões, 
brasileiras, estados, suas siglas e capitais); 
       2.2- Ilustração com riqueza de detalhes: leitura e reconto/reescrita de obra literária 
com posterior desenho sobre o texto escrito; 
       2.3- Quebra-cabeças diversos como pretexto para a produção textual. 
 
            - Letramento matemático com foco na ludicidade 
 
              1- Jogos diversos com uso de dados, tampinhas, palitos, cartelas, fichas, 
canudos, como por exemplos: 
                   - “trilha dos fatos” (tabuada); 
                   -  quebra-cabeças diversos (quatro operações); 
                   - “jogo das operações” (multiplicação); 
                   - jogo do “mais ou menos?” (subtração e adição); 
                   -  jogo “vai e vem” (relações biunívocas); 
                   - cartela do “mais um e do menos um” (relações biunívocas e adição e 
subtração); 
                   - trilha do “Parque de Diversões” (valor monetário e composição e 
decomposição de valores no sistema de numeração decimal). 
* As ações serão adaptadas ao Ensino Remoto. 
 
6- RESULTADOS ESPERADOS 

    Com o trabalho na sala de recursos espera-se que o/a estudante: 

➢ consiga desenvolver as atividades pedagógicas com adequação às suas 

necessidades educacionais; 

➢ consiga compreender melhor a rotina escolar; 

➢ melhore as relações afetivas e sociais; 

➢ tenha avanços na alfabetização, letramento; 

➢ tenha avanços na socialização; 

➢ possa participar efetivamente das atividades oferecidas pela escola; 

➢ tenha acesso ao currículo acadêmico adaptado às suas particularidades.  

 

7- ESTUDANTES ATENDIDOS 

 
Estudante 

 
Diagnóstico 

Escolarização/ 
Turma 

Data de 
Nascimento 

1-Arthur Neres Alves de 
Jesus  

TGD/TEA 4ºA 21/12/2011 

2-Daniel Vasconcellos de 
Abreu 

TGD/TEA 3º°B 28/06/2012 

3- Emanuel Ribeiro Barros TGD/TEA 2ºB 11/03/2014 

4- Gabriel Henrique Marques TGD/TEA 5°C 30/10/2009 
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5- Isadora Vieira Reis DI 5°B 25/06/2008 

6-Kevin Davi Santiago 
Bandeira 

TGD/TEA 3°B 17/11/2012 

7Manuela Clemente Sobrinho  DI 5ºA 26/06/2008 

8- Maria Clara Gonçalves DF/DI 5°B 20/10/2007 

9- Miguel Ângelo Feitosa da 
Silva  

TGD/TEA 4ºC 24/01/2012 

10-Omar Youssef Costa 
Alves Farjallah 

TGD/TEA 4°A 24/03/2012 

11- Sofia Belderrain Santana S. DOWN 5°B 10/11/2006 

12-Davi Francisco Pereira TGD/TEA 3º B  

 

8- FORMULÁRIOS UTILIZADOS 

➢ Termo de Compromisso e de Desistência 

➢ Ficha de identificação do aluno 

➢ Registro de Plano AEE 

  

9- AVALIAÇÃO 

 A avaliação dos/as estudantes com deficiência intelectual e/ou TGD/TEA deve 

ser processual e contínua, observando-se os avanços e as dificuldades que 

acontecem durante os atendimentos, a fim de ampliar ou aprofundar conteúdos 

acadêmicos, ou traçar novas metas de ação, com o intuito de se garantir o alcance 

dos objetivos propostos, em uma perspectiva formativa e coerente com as 

adequações curriculares previstas para cada estudante. 

 

10- AVALIAÇÃO 

 A avaliação dos/as estudantes com deficiência intelectual e/ou TGD/TEA deve 

ser processual e contínua, observando-se os avanços e as dificuldades que 

acontecem durante os atendimentos, a fim de ampliar ou aprofundar conteúdos 

acadêmicos, ou traçar novas metas de ação, com o intuito de se garantir o alcance 

dos objetivos propostos, em uma perspectiva formativa e coerente com as 

adequações curriculares previstas para cada estudante. 
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