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“A parte mais legal da aprendizagem é que ninguém pode tirá-la de você.” 

 
B. B. King 
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APRESENTAÇÃO 
 

A Proposta Pedagógica dentro de uma escola deve representar o 

caminho ao qual a instituição seguirá no decorrer do processo de 

ensino/aprendizagem e administrativo/financeiro. Neste documento encontram-

se registrados os objetivos que se desejam alcançar, as metas a cumprir e os 

sonhos aos quais desejamos realizar enquanto uma instituição de ensino e 

ainda, os meios que promoverão a concretização destes sonhos. Sobre as 

intencionalidades da Proposta Pedagógica Veiga (2003, p. 275) orienta: 

 O projeto é um meio de engajamento coletivo para integrar ações 
dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções alternativas 
para diferentes momentos do trabalho pedagógico-administrativo, 
desenvolver o sentimento de pertença, mobilizar os protagonistas 
para a explicitação de objetivos comuns definindo o norte das ações a 
serem desencadeadas, fortalecer a construção de uma coerência 
comum, mas indispensável, para que a ação coletiva produza seus 
efeitos.  
 

A própria nomenclatura deste documento já estabelece suas funções 

dentro da escola, pois ele é uma proposta de ações concretas que serão 

executadas durante algum tempo e é pedagógico ao definir e organizar as 

ações/atividades que farão parte do processo educativo, com o objetivo de 

alcançar a aprendizagem significativa dos educandos e formá-los cidadãos 

críticos e conscientes de seu papel dentro da sociedade em que vivem, 

podendo assim contribuir para as mudanças sociais dentro da necessidade em 

que o mundo busca, ou seja, amenizar as desigualdades sociais, promover a 

preservação ambiental, dentre outras. 

Ao unir essas duas dimensões a Proposta Pedagógica se torna um 

guia para toda a comunidade escolar (gestão, professores, servidores, pais e 

alunos), indicando a direção a seguir. Por isso, para não deixar dúvidas sobre o 

caminho a adotar, este documento precisa ser completo e flexível o bastante 

para adaptar-se às necessidades do cotidiano da instituição de ensino. O 

gestor precisa promover relações de diálogos entre todos os segmentos 

existentes dentro da escola de modo a atribuir a cada um a capacidade de 

compreender, problematizar e refletir sobre as situações e processos que 
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fazem parte do cotidiano da instituição. Todas as questões levantadas a partir 

destas ações dos segmentos devem constar de forma estratégica dentro da 

Proposta Pedagógica da escola, pois as mesmas adquirem um caráter formal e 

dão abertura a avaliações e reavaliações das atividades e ações promovidas, 

fazendo com que todos tornem-se corresponsáveis pelos processos que a 

instituição de ensino perpassa em sua caminhada diária. 

Com tamanha importância que este documento traz para o cotidiano 

da escola, houve uma grande preocupação em dar voz e vez a todos os 

partícipes das ações da instituição, uma vez que cada integrante da Escola 

Classe 111 possui uma significativa importância dentro de suas atribuições 

para que todo o trabalho pedagógico e administrativo aconteçam da melhor 

forma possível, atendendo verdadeiramente os objetivos traçados 

coletivamente. 

A elaboração e a implementação de uma Proposta Pedagógica que 

atenda e respeite as necessidades e as especificidades da escola e de sua 

comunidade, é um dos fatores preponderantes no processo de democratização 

da gestão escolar, pois a escola que sabe onde está e aonde quer chegar 

tende a atingir seus objetivos de forma mais rápida e eficiente. Tendo 

consciência da importância desta articulação é que a equipe gestora da Escola 

Classe 111 promoveu, com orientações da Coordenação Regional de Ensino, 

momentos em que os segmentos puderam participar da construção da 

Proposta Pedagógica, proporcionando assim conversas onde todos deram sua 

opinião e contribuíram com seus pensamentos e ideias.  

Antes mesmo das orientações recebidas por parte de níveis 

superiores da SEEDF, já tínhamos tido conversas formais com a comunidade 

escolar a respeito deste projeto, bem como de sua importância. Inicialmente 

acreditamos na necessidade de que, principalmente os segmentos que não 

participam direta e cotidianamente da parte pedagógica (carreira assistência e 

pais/mães e responsáveis), pudessem entender o verdadeiro sentido e a real 

importância da construção coletiva e da implementação das ações do presente 

documento. Por observar esta necessidade, em 2015, a equipe gestora 
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promoveu encontros onde foi explicado sobre a seriedade da Proposta 

Pedagógica e sobre as intervenções que o mesmo pode assegurar à escola, 

tornando-a autônoma e democrática em suas ações e buscando oferecer uma 

educação de qualidade aos estudantes. 

Dentro dos diversos movimentos planejados e promovidos para a 

construção coletiva do projeto, esteve a inicial formação, organização e 

preparação da comissão organizadora. Com a participação de toda a Equipe 

Gestora, uma representante da Carreira Assistência, as Coordenadoras 

Pedagógicas, a Orientadora Educacional, a Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem e uma representante dos Professores, buscamos ter o pleno 

conhecimento acerca dos documentos norteadores e orientadores da SEEDF, 

para que pudéssemos estar teoricamente embasados no decorrer desta 

construção.  

Já na Semana Pedagógica a equipe gestora promoveu uma 

“palestra” sobre o “Currículo em Movimento” e seus pressupostos teóricos, em 

que todos os segmentos participaram. Neste momento, ainda falou-se sobre a 

própria Proposta Pedagógica e sua importância e, ainda, junto com os 

participantes, já ficou decidido que utilizaríamos uma ficha para que 

pudéssemos traçar o verdadeiro perfil econômico, cultural e social de nossa 

comunidade. Esta ficha foi preenchida na primeira reunião de pais e mestres, e 

foi muito necessária para a elaboração do diagnóstico da Escola Classe 111, 

com a adição de algumas considerações realizadas pelo grupo nos momentos 

das coletivas. 

 Tendo realizado o estudo e o conhecimento sobre o currículo e 

outros documentos norteadores, houve a elaboração de um cronograma das 

ações a serem executadas para que a construção pudesse acontecer de forma 

realmente coletiva, onde todos os interessados pudessem participar.  

Além da ficha perfil utilizada para o diagnóstico, também 

construímos alguns questionários (anexo), com base nas orientações 

pedagógicas, que foram utilizados em dois momentos: 1º - coletiva com 

docentes e representante da carreira assistência, onde promovemos a 
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discussão acerca da função social da escola e outras questões pertinentes ao 

teor do projeto e todos puderam contribuir com suas considerações; 2º - 

encontro com todos os segmentos da escola, inclusive a comunidade e os 

estudantes, onde foi possível ouvir os anseios e pensamentos dos mesmos 

acerca da função social da escola e sobre outras reflexões levantadas que 

vieram contribuir fundamentalmente para a construção de um projeto sobre e 

para a realidade da Escola Classe 111. Neste momento fizemos a divisão dos 

participantes em dois grupos para que a conversa ficasse mais organizada e 

possível; utilizamos um questionário para orientar a discussão e, após o 

diálogo, foi escolhido um participante de cada grupo para que explanasse as 

considerações elencadas por todos. 

Após várias conversas, reuniões, discussões e registros realizados, 

iniciamos então o processo da escrita do documento. Foram selecionadas da 

comissão organizadora duas servidoras para que estas ficassem responsáveis 

pela organização escrita do projeto. Cada parte já registrada era enviada para 

toda a comissão para que todos fizessem suas considerações. Assim, foi 

realizada toda a escrita da Proposta Pedagógica da Escola Classe 111. 
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1. Histórico 

 
Uma instituição educacional é o que são os seus gestores, os 
seus educadores, os pais dos estudantes, os estudantes e a 
comunidade. A ‘cara da instituição educacional’ decorre da 
ação conjunta de todos esses elementos. (LUCKESI, 2007, p. 
15) 

 
1.1 Constituição histórica 

 
A Escola Classe 111 foi inaugurada no ano de 1989 para atender 

aos moradores das quadras 111 a 117 e 311 a 317, compostas em sua maioria 

por famílias carentes de recursos financeiros e sociais em geral. Nesse ano, a 

escola foi entregue com sete salas de aula e demais dependências construídas 

em estrutura de placas de concreto e cobertura de argamassa armada. Não era 

murada e a demarcação da área escolar era estabelecida por meio de uma 

cerca de arame farpado. Funcionou efetivamente a partir do início do ano letivo 

de 1990, atendendo do Ciclo Básico de Alfabetização (CBA) a 4º Série do 

Ensino Fundamental. Por questões de superlotação, era obrigada a funcionar 

em quatro turnos diários, permanecendo assim até o ano de 1992. 

No período inicial a escola desenvolveu várias atividades culturais 

com a comunidade: Pelotão Verde (horta comunitária), Pelotão Cívico (horas 

cívicas, teatros e gincanas) e Pelotão Saúde. Houve participação ativa da 

comunidade escolar nos desfiles em homenagem ao aniversário da cidade e foi 

campeã do torneio de futebol organizado pela então Diretoria Regional de 

Ensino de Samambaia. 

No primeiro semestre de 1992 foram construídas mais quatro salas 

de aula, contribuindo para que a escola passasse a funcionar em três turnos. 
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Em 1993, a escola iniciou o ano letivo com apenas dois turnos de 

quatro horas diárias. Nesse ano, houve uma grande rotatividade de 

professores, gerando insatisfação em toda a comunidade escolar. Havia turmas 

superlotadas e os índices de repetência e evasão eram altíssimos. 

No ano de 1994, a escola participou de momentos de estudo a 

respeito do novo currículo adotado pela então Fundação Educacional do 

Distrito Federal (FEDF), o “Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas 

do Distrito Federal”. 

Em 1995 a escola teve uma direção provisória, a chamada 

“Administração Tampão”, que tinha como meta preparar toda a comunidade 

escolar para a eleição do diretor e vice-diretor da Unidade de Ensino, que veio 

a ocorrer em novembro. No mesmo ano da eleição de sua nova direção, a 

escola elaborou seu plano de ações e metas, que veio a dar subsídios aos 

trabalhos executados em 1996 e 1997. 

No decorrer de 1997 foi construída a parte administrativa da escola, 

composta de: direção; sala dos professores; secretaria e um pátio coberto. 

Ainda em 1997, a escola implantou as Turmas de Reintegração (TR), que 

tinham como meta o trabalho com alunos defasados na relação idade/série. O 

ano de 1997 também marca o início da informatização escolar, tornando o 

trabalho de secretaria e escrituração mais rápido e seguro. 

Já no ano de 1998, com a nova direção eleita e já empossada, a 

escola começa a atender alunos do Ensino Especial então chamados de 

portadores de DML – Deficiência Mental Leve e DMM – Deficiência Mental 

Moderada. Além das atividades executadas em sala, os alunos participavam de 

oficinas pedagógicas diversas. 

O ano de 2000 foi marcado pelo início do trabalho com 

coordenadores pedagógicos, possibilitando a realização de coordenações 

coletivas e estudos diversos. 

O ano de 2004 marca a “volta por cima”, já que nos anos anteriores, 

a escola enfrentou uma grande crise institucional. Nasce nesse ano, o projeto 

político pedagógico que tem como objetivo central a formação integral do ser 
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humano, reconhecendo as suas dimensões físicas, intelectuais, emocionais e 

espirituais. 

O ano de 2005 foi marcado pelo avanço nas questões pedagógicas 

e pelos seguintes projetos: Autores Brasileiros, PROERD, Momento Cultural, 

Encontro de Pais, Hora da Leitura, entre outros. 

O ano de 2006 foi marcado pelo Projeto “Mestre das Artes e da 

Música” no qual a escola ganhou um novo visual inspirado na pintura do 

famoso pintor Mondrian. 

No ano de 2007, a partir de uma nova lei, o Ensino Fundamental 

passa de oito para nove anos e a instituição foi inserida na proposta do Distrito 

Federal que lançou a estratégia do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), onde o 

aluno inicia o Ensino Fundamental com seis anos, ingressando na I Etapa do 

BIA. E, no âmbito geral, o projeto de aulas da criatividade trabalhando os 

Valores e a revitalização da sala de leitura. 

Com a nova proposta de trabalho surge em 2008 a gestão 

compartilhada, onde os membros da direção passam por uma avaliação de 

provas e títulos contemplando a Constituição Federal. Tem-se então um novo 

quadro de funcionários, sendo um marco para o avanço na educação, apoiada 

na nova estrutura educacional vislumbra-se então a escola tão sonhada, onde, 

a partir desse momento, é possível contar com um Orientador Educacional, 

uma Pedagoga e uma professora destinada à Sala de Recursos que atende 

nossos alunos ANEE (Alunos com Necessidades Educativas Especiais). 

Em 2012, assim como todas as instituições educacionais do Distrito 

Federal, nossa escola passa pelo processo de Eleições Democráticas, onde 

toda a comunidade escolar pôde participar e decidir, através de votos diretos, 

quais os profissionais irão gerir todo o processo pedagógico e administrativo 

que uma escola abrange. Neste momento foram eleitas como gestoras duas 

professoras que já faziam parte do grupo da instituição. 

Devido à estrutura da escola já ser bem antiga, a equipe gestora 

percebeu a necessidade de intervir através de reparos e reformas para tornar o 

ambiente mais adequado e digno a toda comunidade escolar. Foi então que, 
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em 2017 a instituição conseguiu, através de emenda parlamentar, construir um 

novo telhado no bloco que estava apresentando inúmeros casos de inundação 

devido às chuvas. Hoje os professores não precisam mais sair das salas de 

aula com seus alunos quando chove. 

Entre os anos de 2018 a 2021, através de recursos de emendas 

parlamentares, inúmeras reformas e melhorias foram realizadas na instituição, 

como:  

- Instalação de novos brinquedos e reforma do parquinho; 

- Reforma e reparos nos banheiros dos estudantes; 

- Aquisição e instalação de ar-condicionado para salas de aulas, 

para Sala dos professores e para Secretaria; 

- Reformas e reparos nas salas de aulas, com troca de pisos; 

- Construção de acessibilidade para chegada ao parquinho; 

- Construção de Quadra de Esportes; 

- Reforma e reparos nos banheiros dos professores; 

- Reforma e reparos nos banheiros e na sala da Carreira 

Assistência; 

- Revitalização da área de convivência com pavimentação; 

- Pinturas artísticas nas áreas externas e internas; 

- Revitalização e cobertura da entrada dos estudantes; 

- Instalação de armários planejados na Sala dos Professores;  

No início de 2019, a SEEDF, também realizou a troca de todo o 

telhado das demais dependências que ainda não contavam com novas telhas.  

Em 2020, a pandemia da Covid-19 pegou todo o mundo de 

surpresa. A educação foi uma área muita atingida e, no Distrito Federal, as 

escolas públicas só tiveram 20 dias de aulas presenciais. O retorno das aulas 

deste ano se deu através de atividades remotas, onde tivemos que reinventar a 

maneira de ensinar. Foram inúmeras ações realizadas para atingir os 

estudantes em seus lares de maneira a amenizar os impactos negativos 

impostos pelas aulas on-line. Exemplos de ações realizadas: montagem de 

turmas em plataforma de sala de aula (Google Sala de Aula), busca ativa dos 
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estudantes, entrega de atividades impressas, criação de canais de 

comunicação com as famílias, reuniões virtuais, replanejamento curricular etc. 

Infelizmente, a pandemia continuou em 2021 e as aulas se iniciaram, 

mais uma vez, de forma remota. Nossas ações foram aprimoradas e novas 

estratégias foram criadas para melhor promover o processo de ensino e 

aprendizagem à distância. 

Durante todos os anos de funcionamento da Escola Classe 111 

muitos gestores fizeram parte desta história, buscando melhorar a cada dia o 

cotidiano da instituição, por isso lista-se abaixo os nomes de todos os gestores 

que passaram pela instituição: 

Período: 1990 a 2021 

DIRETOR(A) VICE-DIRETOR (A) 

Nome Nomeação Nome Nomeação 

Doraci Mendes da Silva 19/04/1990   

Ivani Santos de Moura 11/10/1990   

Luci Clenide V. de Souza 29/04/1993   

Sônia Maria M da Fonseca 20/09/1993   

Márcia Nascimento 18/01/1995 Janice Gomes da Silva 05/01/1996 

Margarete Neves Pereira 05/06/1998 Janice Gomes da Silva 05/06/1998 

Iara Moreira da Silva 30/12/1999 Érika Patrícia de Freitas 02/03/2000 

Erika Patrícia de Freitas 01/02/2001 Janice Gomes da Silva 03/04/2001 

Margarida de Paiva Melo 09/05/2002   

Eulina Nery de Araújo 13/02/2003 Lívia Araújo Campos Neri 04/04/2003 

  Teresa Guimarães dos Santos 12/03/2004 

Márcia Adriana PDuarte 24/09/2004 Lana Victória Ferreira Leite 24/09/2004 

Mirtes Silveira e Silveira 18/05/2005 Isabelmile Costa M. Carneiro 24/06/2005 

Eulina Nery de Araújo 27/10/2005   

Leonardo Mauro de Jesus 20/02/2008 Margareth Akiyama 07/01/2008 

Margareth Akiyama 10/09/2008 Iranildo Ferreira Barbosa 10/09/2008 

Margareth Akiyama  Carine Graziele de M.Colombo 04/01/2010 

Margareth Akiyama 10/01/2011 Maria do Rosário de Fátima S 22/02/2011 

Márcia NRodrigues 10/01/2012 Maria do Rosário de Fátima S  

Gestão Democrática (ELEIÇÕES) 

Márcia N Rodrigues 10/09/2012 Larissa Lima de Moraes 10/09/2012 

Larissa Lima de Moraes 02/01/2014 Maria do Rosário de Fátima S 27/01/2014 
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Larissa Lima de Moraes 02/01/2017 Maria do Rosário de Fátima S 02/01/2017 

Larissa Lima de Moraes 02/01/2020 Daniela Lemos Leal Bispo 02/01/2020 

 

 

1.2 Caracterização Física 

 
Metragem do terreno e área construída 
- Metragem do terreno: 9.200,00² 

- Área construída: 1.727,48² 

Situação da estrutura física e instalações gerais do prédio: 
 

- Secretaria Escolar: possui uma Secretaria Escolar com necessidade de melhoria 

no que diz respeito a móveis para arquivos e demais documentações. 

- Direção: possui um ambiente para acomodação da equipe gestora em bom estado 

de conservação, porém necessitando de pintura. 

- Salas de aula: possui 10 (dez salas de aula).  

- Biblioteca Escolar: a escola não possui devido à necessidade de abertura de 

novas turmas. 

- Sala dos Professores: possui uma sala dos professores com 2 banheiros em seu 

interior. A sala conta com ar-condicionado, 2 mesas de reunião, armários novos para 

cada professor, tv, sofá, geladeira, micro-ondas e quadro branco. 

- Refeitórios: a escola não possui. 

- Cozinha (cantina): possui uma cantina que necessita de grande reforma, visto que 

possui algumas rachaduras em suas paredes e os armários também precisam ser 

reformados.  

- Banheiros (também adaptados): a escola possui um banheiro para meninas com 

4 divisórias e um banheiro para meninos com 1 mictório e mais 3 divisórias 

individuais.  

- Área de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades 

esportivas, de recreação e culturais (brinquedoteca, parquinho, quadra coberta 

e/ou descoberta, outros): possui apenas um pátio coberto que não é próprio para 

determinadas atividades, pois fica muito próximo às salas de aula e o barulho muitas 
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vezes incomoda. Existe uma quadra nova, porém ainda descoberta. Um parquinho 

revitalizado. 

- Bebedouros 
 

* Existem 2 (dois) bebedouros disponíveis para os estudantes, com 4 torneiras cada. 

A água é filtrada e a temperatura agradável para o consumo. 

- Ventilação para Salas de aula 
 

* Das 10 salas de aula existentes, 07 já contam com ar-condicionado. As demais 

possuem um ventilador cada, com janelas para entrada de ar. 

- Comunicação rápida com segurança 
 

* Quando necessário, a escola entra em contato com o Batalhão Escolar da Polícia 

Militar do DF presente em outra instituição, geralmente o atendimento costuma ser 

rápido. 

- Câmera de monitoramento em sala de aula 
 

* Não existe monitoramento através de câmera de segurança em nenhum espaço da 

instituição. 

- Grades e portões 
 

* Existem grades e portões em locais necessários. 

- Espaços e acessibilidade para pessoas com deficiências 
 

* Não existe acessibilidade adequada para pessoas com deficiência, principalmente 

para os estudantes.  

- Sala de vídeo 
 

* A instituição possui uma sala de vídeo equipada com 1 (uma) televisão de 55’ e 1 

(um) dvd. A sala também é utilizada para realização de Projeto Interventivo/Reforço 

escolar, pois não existe outro espaço adequado para o desenvolvimento de tais 

estratégias. 

- Estacionamento 
 

* O estacionamento atual está insuficiente para o número de automóveis e 

respectivos servidores/funcionários da instituição. É um local que necessita ser 

(re)feito para essa destinação, com a estrutura que um estacionamento precisa ter.  

- Adequação Sanitária (pandemia COVID-19) 
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* Para adequação sanitária ao retorno das aulas presenciais, a SEEDF construiu pias 

com torneiras na entrada da escola. 

 

 

 
1.3 Dados de identificação da instituição 

 
1. Nome: Escola Classe 111  

2. Coordenação Regional de Ensino: Samambaia 

3. Localização: QS 111 – Área Especial 10 – Samambaia Sul – Distrito 

Federal 

4. CEP: 72.301-545 

5. Telefone: 3901-7801 

6. E-mail: ec111.samambaia@edu.se.df.gov.br 

7. Turnos de funcionamento: matutino e vespertino  

8. Facebook: Escola Classe 111 Samambaia 

9. Instagram: @escolaclasse111 

10. Código INEP: 53.00.90.61 

11. Modalidade de ensino ofertada: Ensino Fundamental – Séries Iniciais 

(1º ao 5º Ano). 

 

1.4 Atos de regulação da instituição educacional 

 
Ato de Criação: Portaria nº 45 de 30/06/1992 - SEDF 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96. Resolução n.º 

1/2018-CEDF. Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal – Portaria n.º 15/2015 – SEEDF. 

 

 

 

 

 

mailto:ec111.samambaia@edu


 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

18 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diagnóstico da realidade institucional educacional 

 
A Escola Classe 111 está localizada na cidade de Samambaia Sul e 

encontra-se a cerca de 5 quilômetros de distância do centro desta cidade, onde 

existem bancos, grandes comércios, hospital etc. As ruas da comunidade são 

asfaltadas e possuem saneamento básico. Bem próximo à escola existe uma 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde a comunidade pode contar com 

atendimento de emergência 24 horas, porém ainda existem muitas dificuldades 

quanto à falta de médicos em alguns momentos em que a comunidade procura 

este serviço. Segundo relatos dos próprios pais, mães e responsáveis pelos 

estudantes, existe, nas mediações da escola, um substancial uso de drogas 

lícitas e ilícitas, onde os alunos acabam tendo contato indireto (visual) com este 

tipo de situação. 

Nas proximidades da escola existe uma igreja católica razoavelmente 

grande e várias igrejas evangélicas com diferentes nomenclaturas. A 

comunidade conta com paradas de ônibus e sinalizações de trânsito básicas e 

que precisam ser melhoradas nas mediações da escola para a segurança da 

comunidade. Próxima à escola existe também uma praça onde a comunidade 

conta com uma PEC – Ponto de Encontro Comunitário, em que todos podem 

se exercitar com aparelhos de ginástica existentes no local. 

Alguns alunos da escola ainda contam com a parceria da Assistência 

Social Casa Azul Felipe Augusto, conhecida pela nossa comunidade 

popularmente como “Casa Azul”, localizada a cerca de 1 quilômetro, onde os 

estudantes em situação de vulnerabilidade possuem diversas atividades que 

“buscam a inclusão social e econômica a partir da garantia e defesa dos 

direitos de crianças, adolescentes e jovens. As atividades de convivência são 
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ofertadas no contra turno escolar, com incentivo à formação profissional e 

ingresso no mercado de trabalho.” Outros alunos também participam de aulas 

de reforço oferecidas por uma igreja evangélica localizada bem próxima à 

escola, no turno contrário. 

A maioria das pessoas que compõe as famílias dos alunos encontra-se 

no perfil “baixo poder aquisitivo”, onde segundo perfil traçado com dados dos 

próprios pais e responsáveis, cerca de metade da comunidade possui renda 

familiar de um salário mínimo. Observa-se, porém, que a situação financeira 

desta comunidade tem melhorado ao longo dos anos e que muitas famílias já 

atingem uma renda igual ou superior a dois salários mínimos, tendo atualmente 

cerca de onze famílias na escola que possuem renda igual ou superior a quatro 

salários mínimos. Cerca de 120 famílias também contam com o auxílio 

financeiro do governo “Bolsa Família” e o “Cartão Material Escolar”, onde 

recebem um valor para a compra dos materiais escolares dos estudantes. 

A maior parte dos estudantes mora com cerca de 4 a 5 pessoas na 

residência e muitas famílias contam com a “nova” estrutura familiar, seguindo 

os novos padrões do mundo contemporâneo, o qual podemos afirmar que 

existem diversificados e inovadores arranjos familiares, onde as crianças são 

criadas e/ou educadas apenas pela mãe, ou apenas pelo pai, avos etc, ou seja, 

não contam com a estrutura familiar “completa” segundo parâmetros sociais.  

A partir de observações e levantamentos realizados pelos segmentos 

da escola, é possível afirmar que a comunidade ainda é carente de cultura e 

lazer, mas percebe-se avanço em relação à boa alimentação, vestimenta e 

renda familiar como já exposto anteriormente. Em relação à formação 

acadêmica da comunidade, também é possível verificar um maior número de 

anos de estudo dos responsáveis, onde a maioria completou o Ensino Médio e 

cerca de 5% cursou ou está cursando faculdades, porém o número de pais que 

fizeram apenas o Ensino Fundamental completo ou incompleto ainda é grande. 

De acordo com todos os dados obtidos através da ficha perfil em que 

os professores gentilmente preencheram com todos os pais, mães e 

responsáveis durante as Reuniões de Pais e Mestres do 1º Bimestre de 2019, 
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RENDA FAMILIAR

Até 1 salário

2 a 3 salários

Acima de 4
salários

FORMAÇÃO DOS 
PAIS/RESPONSÁVEIS

Analfabetos

Ensino
Fundamental

Ensino Médio

Superior

chegamos aos seguintes resultados sobre a situação econômica, formação 

acadêmica, social, e auxílios recebidos do governo (Bolsa Família): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infelizmente é possível observar que as famílias, em geral, ainda não 

dão prioridade à educação dos filhos(as), mesmo tendo tido uma considerável 

melhora em suas condições financeiras, pois muitos não investem nos 

passeios proporcionados pela escola e deixam muito a desejar na aquisição 

dos materiais individuais básicos e necessários para o cotidiano escolar. Toda 

a equipe da escola foi unânime na observação e no relato de que muitos 

estudantes encontram-se desmotivados e sem interesse em ter uma boa 

formação acadêmica com objetivo de modificar sua realidade, porém a escola 

tem modificado e buscado novas estratégias para que possamos, com o 

QUANTIDADE DE PESSOAS 
NA RESIDÊNCIA

1 a 3 moradores

4 a 5 moradores

Mais que 5
moradores

BENEFÍCIOS DO 
GOVERNO

Recebem

Não recebem
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trabalho de todos os segmentos, mudar esta situação indesejada dentro da 

escola.  

Ainda observa-se que a assiduidade de muitos alunos se dá devido ao 

benefício do Bolsa Família, onde é necessário que o aluno tenha frequência 

alta para que sua família possa recebê-lo. Ainda é importante salientar que é 

preciso que as famílias acompanhem mais de perto todo o processo de ensino 

e aprendizagem dos alunos, inclusive participando de todos os eventos e 

reuniões promovidos pela escola, uma vez que os professores sentem a 

necessidade da parceria com a família para que o desenvolvimento dos 

estudantes possa acontecer de maneira integral.  

De acordo com os dados disponíveis no site do MEC – Ministério da 

Educação, em relação ao IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, a escola tem apresentado um resultado satisfatório nos últimos anos, o 

que vem possibilitando à equipe observar que as novas estratégias e posturas 

quanto ao trabalho pedagógico têm alcançado implicações positivas com o 

passar do tempo, uma vez que último levantamento realizado em 2019 a 

escola novamente conseguiu melhorar seu IDEB, passando de 6,2 para 6.3.  

Desde o início do ano de 2013 a escola aderiu ao sistema de ciclos, 

buscando colocar em prática o que esta política propõe. A partir de então, 

pôde-se observar que a instituição passa por um momento de aprendizado, 

onde todos têm se empenhando em realmente proporcionar aos estudantes um 

tempo mais adequado às suas aprendizagens. 

 
2.1 Recursos Materiais, Recursos Humanos e Espaços 

Pedagógicos 
 

2.1.1 Recursos Materiais didático-pedagógicos 
 

 Data-show Livros diversos Google Meet 

Quadros brancos Mapas Formulários  

Televisão Computador Google Class Room 

Dvd  Impressora Zoom 
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Home Theater  Duplicador Microfone 

Aparelho de Som Brinquedos Plastificadora 

Caixa Acústica Jogos  

 
 
 
 

2.1.2 Recursos Humanos 

 
CARREIRA MAGISTÉRIO 

NOME FUNÇÃO 

ADRIANA FERREIRA NOGUEIRA Docência 

ALESSANDRA PEREIRA DE JESUS DA SILVA Pedagoga 

ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA Docência 

CARINE GRAZIELE DE MELO COLOMBO VIEIRA Orientadora Educacional 

CECÍLIA TEIXEIRA ALVES Docência 

CRISTIANE FRANCO FERREIRA COSTA Prof. Readaptada 

DANIELA LEMOS LEAL BISPO Vice-diretora 

DÉBORA SANTANA DOS SANTOS Docência 

ELIANE CARNEIRO DE CARVALHO Docência 

GISELLE ALVES MUNDIM DE OLIVEIRA Coordenadora Pedagógica 

IRONE DE FATIMA NEUHAUSS ARAUJO Prof. Readaptada 

ISAURA NETA CAMILO SANTOS Prof. Readaptada 

JOSEANE MARIA DA ROCHA HOLANDA Docência 

KÊNIA MARIA DA COSTA Coordenadora Pedagógica 

LARISSA LIMA DE MORAES Diretora 

LEYDMAR WAGNER DE SOUSA GONÇALVES Docência 

LIZANDRO FLORENCIO RAMOS Docência 

LORENA MAXIMO MELO RODRIGUES  Docência 

LOYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA  Docência 

MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SANTOS Docência 

MARIA ELIENE PEREIRA DE ARAÚJO Docência 

MARIA GERUZA MELO NUINES Docência 

MARIA LEUZA MEDEIROS LIMA Docência 

MÔNICA MARIA MENDONÇA DE OLIVEIRA Monitora 

PATRICIA DE OLIVEIRA RAMOS   Docência 

ROSÉLIA DE JESUS FERREIRA  Docência 

SANDRA FERNANDES DA SILVA Docência 

TERESINHA LILIANA SOUSA FEITOSA Docência 

TEREZINHA DE FATIMA AMORIM ROMÃO Docência 

WELITON BONNER ALVES DA SILVA Docência 
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EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

NOME FUNÇÃO 

  

  

  

  

 

CARREIRA ASSISTÊNCA 

EFETIVO 

NOME FUNÇÃO 

ANA MARIA CARVALHO  Apoio Administrativo 

DALVA MARIA DOS SANTOS Apoio Administrativo 

ELIARDO ALVES VIEIRA Secretário Escolar 

EDIVALDO PEREIRA DE LIMA Vigia 

IVANILDA BASTOS ROCHA SALES Supervisora Escolar 

JÂNIO OLIVEIRA LIMA Vigia 

JOÃO BOSCO DE SOUZA   Vigia 

JOSÉ RIBAMAR TAVARES DE SOUSA Vigia 

MARIA DE FATIMA B SILVA Portaria 

 

TERCEIRIZADOS 

NOME FUNÇÃO 

CLÉISON SANT’ANNA SANTOS Cons. e Limpeza – REAL 

EUCIANE SILVA ARAUJO Cons. e Limpeza – REAL 

GREICIANE BRAGA DA SILVA Cons. e Limpeza – REAL 

MARCIANA ROCHA Cons. e Limpeza – REAL 

MARIA DOS REIS C. DOS SANTOS Cantina - G&E 

SANDRA GONÇALVES DOS SANTOS Cantina - G&E 

SONIA FERREIRA DE ALMEIDA Cons. e Limpeza – REAL 

 
 

2.1.3 Espaços Pedagógicos  
 

Os espaços pedagógicos na escola são todos aqueles que possibilitam 

interação para a promoção do processo de ensino e aprendizagem. Além dos 

ambientes físicos existentes na instituição é necessário também considerar os 

espaços virtuais que, devido à pandemia causada pela Covid-19 e iniciada em 

2020, foram espaços amplamente utilizados para mediação e comunicação 
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entre escola e estudantes/famílias. Estes ambientes são: Plataforma Escola em 

Casa DF, Google Meet, canais da SEEDF, sites, blogs, WhatsApp, Facebook, 

Youtube, Instagram etc. 

 

 

 
2.1.3.1 No Ensino Fundamental: Área de acolhida, área interna 

e áreas externas 

 
Todos os dias os estudantes são recebidos no pátio da escola, 

organizados em fila, por turma/sala. A acolhida é realizada, geralmente, pela 

Equipe Gestora, em que aproveita o momento para dar informações gerais e 

realizar a oração para início do turno. Lembrando que esta oração é realizada 

apenas por quem se sente à vontade para participar do momento. Todos os 

professores também estão presentes nesta ocasião e conduzem os alunos 

para sala de aula assim que finalizadas todas as atividades de acolhida. 

As áreas internas são compreendidas apenas pelas salas de aula de 

cada turma e pela sala de vídeo em que cada turma pode utilizar uma vez por 

semana. 

Nas áreas externas a escola já conta com uma quadra esportiva e um 

parquinho com uma área de recreação que ainda precisa melhorar. As turmas 

também utilizam o pequeno pátio coberto para momentos diversificados 

realizados fora de sala de aula.  

Como a área não construída é grande, os professores também 

adaptam algumas atividades para serem realizadas embaixo de árvores e/ou 

em algum cantinho que possa ser utilizado da melhor maneira possível. 
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3. Função Social 

 
A Constituição Federal de 1988 estabelece a educação como direito de 

todos e dever do Estado e da família. O Estado, por entender que é através da 

educação que o indivíduo vai conseguir transformar e se posicionar 

criticamente na sociedade em que está inserida, cumpre o seu dever de 

oferecer educação escolar pública e gratuita; assim também como está previsto 

na LDB – Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, e é através de políticas públicas 

educacionais que o Estado promove ações e programas para efetivar esse 

direito adquirido que perpassa a vontade individual do cidadão.  

Com esse entendimento é que a Escola Classe 111 veio fomentar 

estas discussões e através de reuniões em que toda a comunidade escolar foi 

convidada para contribuir com sua opinião sobre a função social da escola 

pública, houve a possibilidade de ouvirmos os pais, mães e/ou responsáveis, 

além dos professores e servidores da escola, sobre seus anseios a respeito de 

qual tipo de formação desejam que os estudantes alcancem. Foi possível, 

através de debates e respostas a um questionário, observar que as 

contribuições e falas são coincidentes, onde todos citaram a “formação de 

cidadão” como uma das principais funções da escola. 

A Escola Classe 111 entende, em todo o seu conjunto, que a sua 

função social é a de contribuir com a formação de cidadãos críticos, reflexivos, 

autônomos, conscientes de seus direitos e deveres, capazes de 

compreenderem a realidade em que vivem preparados para participar da vida 

econômica, social e política do país e aptos a contribuir para a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, como pondera Libâneo (2003): 
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(...) Ser cidadão significa ser partícipe da vida social e da 
política do País, e a escola espaço privilegiado para esse 
aprendizado, e não para ensinar a ler, escrever e a contar, 
habilidades importantes, mas insuficientes para a promoção da 
cidadania. (p. 145) 

Diante disso, a escola tem como função básica garantir a 

aprendizagem de habilidades, conhecimentos e valores indissociáveis à 

socialização do indivíduo. Para que o aluno compreenda melhor a realidade 

que o cerca, as aprendizagens devem converter-se em instrumentos que 

favoreçam sua participação em relações sociais cada vez mais amplas, 

possibilitando a leitura e interpretação das mensagens e informações que hoje 

são amplamente veiculadas, preparando-o para a inserção no mundo do 

trabalho e para a intervenção crítica e consciente na vida pública.  

É imprescindível que a instituição possibilite também o pleno 

domínio dos conteúdos sócio-culturais fundamentais, da leitura e da escrita, 

das ciências e das artes, pois estas aprendizagens propiciam aos estudantes 

exercerem seus direitos de cidadão. Portanto, a escola possui o compromisso 

social de navegar além da comum transmissão de conhecimento 

sistematizado, buscando repertoriar o aluno da possível capacidade de ir ao 

encontro de informações de acordo com as necessidades de seu 

desenvolvimento pessoal e social e de acordo com as exigências de seu 

campo profissional. Precisamos preparar nossos alunos para uma 

aprendizagem permanente, que tenha continuidade mesmo após o término de 

sua vida escolar. Isto significa que em sala de aula devemos estar 

preocupados em desenvolver determinadas habilidades intelectuais sem as 

quais o aluno nunca será capaz de uma aprendizagem autônoma. 

Temos consciência de que a construção de uma escola democrática, 

competente e de qualidade é uma exigência social atual, porém esta 

construção deve ser alicerçada pelos órgãos governamentais, pois estamos 

falando de escola pública, onde esta está inserida em um estado que deve 

garantir a qualidade da educação. De acordo com todas as colocações dos 

participantes do processo de construção da Proposta Pedagógica, a instituição 

de ensino sozinha não consegue cumprir com sua função social. É possível 
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identificar a elaboração, por parte do poder público, de políticas educacionais 

com objetivos bem definidos e claros, com alvo principal a boa qualidade da 

educação, porém é preciso que toda a sociedade controle, acompanhe e 

fiscalize essas ações, exigindo do governo o cumprimento dos meios legais, e 

a garantia de infraestruturas adequadas e fundamentais ao excelente 

desempenho da escola. 

A pandemia da Covid-19 também fez brotar na escola um vínculo 

diferente com o estudante e sua família através da busca ativa. A Escola 

Classe 111 exerceu essa função social estabelecendo o objetivo de alcançar 

todos os estudantes durante as aulas remotas, seja através de atividades on-

line ou através de atividades impressas. Houve uma busca incessante de 

alunos para que estes pudessem acompanhar, de alguma forma, o processo 

de ensino e aprendizagem. 
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4. Princípios 

 

4.1 Princípios da Educação Integral 

Muitos confundem a Educação Integral no sentido de formação plena 

do estudante com a ampliação da jornada de estudo/atividades apenas. É 

importante destacar que a Escola Classe 111 não possui a educação em 

tempo integral, pois sua estrutura é imprópria para desenvolver todas as ações 

que requer essa modalidade, como: refeitório, salas disponíveis no contra 

turno, banheiros, quadra para esporte, etc.  

Mesmo assim, há uma preocupação com a formação integral dos 

estudantes e, para que realmente aconteça esse pleno desenvolvimento, nossa 

instituição busca observar, ainda diante de muitos obstáculos, a prática do 

seguinte princípio da Educação Integral: 

 

4.1.1 Integralidade 

Trabalhar a integralidade da criança em seu efetivo conceito, não é 

tarefa fácil. Porém, no planejamento diário das ações realizadas na escola, 

buscamos dar atenção para todas as dimensões que abrangem o 

desenvolvimento humano, equilibrando os aspectos cognitivos, psicomotores e 

sociais. 

Através de diversas práticas educativas associadas à cultura, artes, 

esporte, lazer etc, conseguimos colaborar com o processo formativo de nossos 

educandos.                  
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4.2 Princípios Epistemológicos 

4.2.1 Unicidade entre teoria e prática, Interdisciplinaridade e 

contextualização e Flexibilização 

Os princípios epistemológicos da teoria e prática, interdisciplinaridade, 

contextualização e flexibilização são os que norteiam o Currículo da Educação 

Básica da SEEDF, estes também são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas de nossa escola. 

Na educação, teoria e prática são itens inseparáveis; a dependência de 

uma em relação à outra deve ser considerada em todas as etapas do processo 

de ensino e aprendizagem. Em nossa escola existe sempre a preocupação de 

unir tais aspectos, pois é necessário haver conhecimento prévio a respeito do 

que será feito, o motivo pelo qual será feito, como será feito e como será 

avaliado o que foi realizado. 

A interdisciplinaridade e a contextualização são adotadas como 

práticas pedagógicas corriqueiras na instituição, uma vez que a primeira 

favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares e, a segunda, dá sentido social e político 

a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático-

pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático. 

Nossa escola aposta no princípio da interdisciplinaridade, pois este 

também estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e 

experienciais, criando possibilidades de relações entre diferentes 

conhecimentos e áreas. 
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Diante do terceiro princípio, que é o da “flexibilização”, a instituição 

percebe-se como autônoma no sentido de poder melhorar e enriquecer ainda 

mais o trabalho pedagógico com outros conhecimentos igualmente relevantes 

para a formação intelectual dos estudantes.  

A partir desta prerrogativa, a Escola Classe 111 acrescentou ao seu 

trabalho pedagógico, desde o ano de 2017, o Sistema de Ensino Estruturado. 

Tal sistema colabora com o processo de ensino e aprendizagem, trazendo 

práticas gerencias e pedagógicas mais eficazes e com resultados 

comprovados, que estão enriquecendo o trabalho coletivo de sala de aula. 

 

4.3 Educação Inclusiva 

O desafio atual das escolas no que diz respeito à educação inclusiva é 

o de transformar a instituição em um ambiente significativamente inclusivo e 

que contribua para que todas as crianças se desenvolvam com valores de 

respeito ao outro e às diferenças. Assim como diz o Currículo em Movimento 

da Educação Básica (Caderno da Educação Especial, 2014, p.12): 

A Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, 
fundamenta-se em princípios de equidade, de direito à 
dignidade humana, na educabilidade de todos os seres 
humanos, independentemente de comprometimentos que 
possam apresentar em decorrência de suas especificidades, no 
direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade 
de aprender e de expressar-se, e no direito de ser diferente. 
 

Diante dessa responsabilidade e dever, nossa instituição desenvolve 

um trabalho coletivo voltado para a efetiva inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais, com a perspectiva de acolhimento e 

respeito às diversidades. Na escola, já existe uma cultura de respeito e 

“normalidade” quanto à plena convivência entre pares e adultos dentro do 

ambiente escolar, independentemente das diferenças apresentadas. Os alunos 

ANEEs sempre estão envolvidos em todas as atividades desenvolvidas no 

coletivo escolar, tais como: apresentações, passeios, festas, brincadeiras, 

recreio etc. 
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Para colaborar com as turmas em que há estudantes TGD, DI e DF, 

temos também as Educadoras Sociais Voluntárias que desenvolvem atividades 

de auxílio a estes alunos em suas atividades sociais diárias. De acordo com a 

necessidade de cada um, também é elaborada pelo professor, a Adequação 

Curricular. Este documento indica quais adequações serão realizadas para 

favorecer uma inclusão real sem, no entanto, reproduzir um currículo de 

segunda categoria. 

Existe também a Lei Distrital nº 5.714/2016 que estabelece a “Semana 

Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais”, diante desta 

prerrogativa nossa instituição sempre procura promover atividades que 

envolvam todos os alunos da escola e que estes possam colocar em prática 

valores como a empatia, podendo assim, cada um se colocar no lugar do outro. 

Entretanto, na Escola Classe 111 a inclusão não está fundamentada 

apenas em dias específicos de comemoração, pois o trabalho competente e 

responsável do cotidiano é o que traz resultados visíveis ao progresso do 

desenvolvimento de nossas crianças especiais, bem como à sua efetiva 

inclusão.  
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5. Missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens 

 

5.1 Missão 

Assegurar a efetiva aprendizagem dos estudantes, proporcionando 

ambiente agradável e metodologias que favoreçam o processo de ensino e 

aprendizagem baseado em dados com resultados evidentes e acompanhados 

diariamente. 

 

5.2 Objetivos da Educação 

Formar integralmente o educando, garantindo sua plena aprendizagem, 

capacitando-o a questionar, criticar e dialogar com seus pares e adultos, 

tornando-se um cidadão consciente enquanto indivíduo, autônomo, 

participativo e integrante de uma sociedade. 

 

5.3 Objetivos do Ensino 

Os objetivos do ensino do Ensino Fundamental (Séries Iniciais) 

apresentados nas normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica – DCN (2013), visam:  

1. possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em 

uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação 
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para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, 

Educação para a Sustentabilidade;  

2. promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de 

diversos letramentos;  

3. oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de 

princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e 

mundial;  

4. fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar 

diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à 

garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes;  

5. compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz 

de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, 

na perspectiva do protagonismo estudantil. 

 

5.4 Objetivos das Aprendizagens 

1. Os estudantes devem ser capazes de adquirir conhecimento na perspectiva 

dos eixos transversais da Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade;  

2. Ao final de cada etapa do EF, os educandos devem possuir o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo, adquirindo progressivamente formação de 

atitudes e valores, conhecendo diversos letramentos;  

3. Ao final do EF – Séries Iniciais, os alunos devem compreender o ambiente 

natural e social, os processos histórico-geográficos, a diversidade étnico-

cultural, o sistema político, a economia, a tecnologia, as artes e a cultura, os 

direitos humanos e princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, 

latino-americana e mundial; 
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4. O estudante deve sentir-se compreendido como sujeito central do processo 

de ensino, capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com 

suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo estudantil. 

 

6. Fundamentos teóricos-metodológicos: Pedagogia histórico-crítica 

e Psicologia histórico-cultural 

 

Assim como o Currículo da Educação Básica da SEEDF fundamenta-

se na Pedagogia histórico-crítica e na Psicologia histórico-cultural, o trabalho 

pedagógico da Escola Classe 111 também está baseado nestes fundamentos 

teóricos-metodológicos.  

A Pedagogia histórico-crítica vem ao encontro das reflexões realizadas 

pelos atores da instituição, uma vez que estamos buscando mudar a realidade 

tão impregnada e mantida há anos, de geração em geração, nas famílias de 

nossos educandos, sem esta ser questionada pela sociedade, pelo governo e 

nem tão pouco pelas próprias vítimas deste processo.  

Esta teoria questiona o que pode parecer natural na sociedade, como: 

a hegemonia do conhecimento científico em relação a outras formas de 

conhecimento, as desigualdades sociais, a neutralidade do currículo e dos 

conhecimentos. Ainda tem como “defesa a busca por uma racionalidade 

emancipatória para fugir da racionalidade instrumental e a procura de um 

compromisso ético que liga valores universais aos processos de transformação 

social” (PUCCI, 1995; SILVA, 2003).  

Queremos, enquanto escola e função social que temos, buscar sermos 

os mediadores dos processos de mudança desta atual realidade que nossos 

educandos ainda enfrentam, fazendo-os atores principais do processo de 

ensino e aprendizagem com o objetivo de incentivá-los a questionarem o que 

pode ser natural. Para nossa escola é necessário um trabalho de 

reconhecimento das desigualdades para democratizar as oportunidades, tendo 

os estudantes como protagonistas e os professores como mediadores do 

processo, onde exista a possibilidade da emancipação pelo conhecimento. 
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Observamos também a importância de alguns pressupostos da 

Psicologia Histórico-Cultural, pois esta abre espaço, também, para a 

provocação de análises “(...) dos processos pelos quais as diferenças são 

produzidas através de relações de assimetria e desigualdade” (Silva, 2003, 

p.89), onde questiona constantemente todas essas diferenças. Para tanto, 

assim como proposto no Currículo em Movimento, a Escola Classe 111 

também realizará seu trabalho perpassando pelos seguintes eixos transversais: 

educação para a diversidade, educação para a cidadania, educação para a 

sustentabilidade e educação para e em direitos humanos.  

 

7. Organização do Trabalho Pedagógico 

 

7.1 Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 

7.1.1 Objetivos 

- Auxiliar as práticas pedagógicas dos professores. 

- Promover, dentro da escola, momentos de formação e integração. 

- Colaborar com a Equipe Gestora no desempenho de assuntos pedagógicos e 

em atividades cívicas e sociais. 

 

7.1.2 Ações 

Desenvolver um trabalho no qual a participação e a integração da 

tríade, aluno – professor – coordenador pedagógico, seja base para o 

desenvolvimento eficaz das aprendizagens e do cumprimento dos objetivos de 

ensino elencados no currículo, assim como garantir a aplicação bem sucedida 

dos projetos adotados pela escola.  

Desenvolver atividades que promovam, no ambiente escolar, 

momentos que possibilitem aos docentes avaliar e repensar sua prática, 

visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  Para que isso 

ocorra, o coordenador pedagógico deverá identificar quais prioridades das 

turmas e dos professores, visitando as salas de aula com o objetivo de detectar 

os problemas existentes e procurar solucioná-los, realizando reuniões 
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individuais com os professores e, também com a família, sempre que 

necessário. 

Dentre as ações da coordenação pedagógica consta também a 

realização de reuniões quinzenais com os professores, juntamente com a 

visitadora do Instituto Raiar/IAB, para verificar o andamento do projeto, verificar 

o cumprimento do cronograma das atividades, assim como, auxiliar e tirar as 

dúvidas que porventura surjam no preenchimento da agenda, aplicação da 

proposta de ensino estruturada, além de orientar e coordenar momentos de 

estudo durante as reuniões. 

Acompanhar as atividades de reforço dos alunos com dificuldade de 

aprendizagem, além de sugerir um trabalho diferenciado com esses alunos 

afim de contribuir com o avanço de suas aprendizagens. 

Dessa forma, a Coordenação Pedagógica poderá colaborar com o 

processo de ensino e aprendizagem da escola, auxiliando na elevação do 

ensino e da qualidade da aprendizagem dos estudantes, além de buscar a 

unidade no trabalho realizado dentro de toda a escola. 

Dentro das ações previstas, cabe também à coordenação pedagógica, 

participar de passeios, momentos cívicos e demais eventos promovidos pela 

instituição, auxiliando na organização e execução de tais atividades, 

juntamente com os demais envolvidos. 

 

7.1.3 Metas 

Com o intuito de alcançar os objetivos, a coordenação pedagógica terá 

como meta: 

- Promover reuniões quinzenais para acompanhar o planejamento e fazer 

estudos de temas relacionados às necessidades dos docentes dentro das suas 

práticas. 

- Fazer acompanhamento semanal junto aos professores para verificar a 

execução do planejamento e a aplicação das aulas de reforço. 

- Participar de reuniões de pais e professores, oferecendo suporte aos 

docentes e também aos familiares, dentro do possível. 
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- Esclarecer as dúvidas na execução do Projeto Acorde/IAB, assim como 

auxiliar na superação das dificuldades encontradas.  

 

7.1.4 Indicadores 

Para que o trabalho da coordenação pedagógica seja eficaz, alguns 

pontos precisam ser avaliados constantemente, tais como: 

- Participação dos professores nas reuniões de planejamento/estudo. 

- As metodologias utilizadas para fazer as reuniões. 

- Os níveis de satisfação de toda a equipe escolar com o trabalho feito pela 

coordenação. 

 

7.1.5 Prazos 

As atividades propostas pela coordenação pedagógica neste plano de 

ação, serão desenvolvidas ao longo do ano de 2021. 

 

7.1.6 Recursos Necessários 

- Espaço físico para realizar as reuniões. 

- Acesso a equipamentos tecnológicos. 

- Materiais pedagógicos e de estudo. 

 

7.1.7 Responsáveis 

Coordenadoras Pedagógicas Giselle (acompanha as turmas dos 1º, 2º Anos e 

CE) e Kênia (acompanha as turmas dos 3º, 4º e 5º Anos). 

 

7.2 Estratégias de valorização e formação continuada dos 

profissionais de educação 

A nossa instituição tem priorizado a parte pedagógica com o foco no 

ensino e aprendizagem dos nossos educandos, por entender que esta é a 

parte mais significativa e relevante da escola, e para que isso aconteça de 

forma efetiva, entendeu-se que é indispensável a formação continuada de toda 
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a equipe para ofertar uma educação de qualidade, justa e plural. Assim, como 

pondera Costa apud Perrenoud (2004, p. 65): 

Na implantação de qualquer proposta pedagógica que tenha 
implicações em novas posturas frente ao conhecimento, 
conduzindo a uma renovação das práticas no processo ensino-
aprendizagem, a formação continuada de professores assume 
um espaço de grande importância. 

 

E a partir do levantamento realizado com todos os docentes, foi 

unânime a fala de que a Escola Classe 111 tem buscado promover a formação 

continuada e que esta é “rica em detalhes” e tem contribuído também para a 

sintonia do grupo, para a realização do trabalho e para o desenvolvimento dos 

projetos da escola. Percebemos também que ainda é necessário melhorar esta 

formação continuada no sentido de proporcionar oportunidades para que os 

próprios professores da escola possam contribuir para esta ação.  

Esta formação continuada é realizada no locus da escola, e 

preferencialmente, nas coordenações pedagógicas por entender que “(...) 

representa também espaço e tempo de educação continuada uma vez que, 

pela formação crítica e reflexiva, os professores promovem avanços na prática 

pedagógica, na organização do trabalho pedagógico (...)” (FERNANDES, 2010, 

p. 7) sendo mais sistematizadas no dia de quarta-feira, onde fazemos a coletiva 

numa ação intencional, reflexiva e transformadora. Neste dia a equipe gestora 

solicita que tenha, no mínimo, a participação de um representante da carreira 

assistência para que este possa contribuir com o momento e também repassar 

tudo o que foi discutido aos demais colaboradores de seu respectivo segmento.   

Então, a formação continuada se faz presente na instituição, pois é um 

dos caminhos quando se pretende contribuir para um bom desempenho 

educacional, proporcionando a todos os indivíduos as mesmas oportunidades. 

Conhecer é dar voz ativa aos atores envolvidos, é oportunizar um processo 

democrático com reflexões e críticas construtivas do que se pretende alcançar, 

pois não basta elaborar metas, plano de ação se não houver um entendimento 

maior e um acompanhamento das estratégias elaboradas no decorrer deste 

processo, avaliando e reestruturando sempre que necessário. 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

40 

 

 

Existe ainda a formação continuada ofertada pela EAPE/SEEDF, em 

que alguns professores da instituição participam dos cursos. A 

UNIEB/CRE/SAM também oferece formações através de palestras, encontros, 

reuniões, fóruns etc, onde os profissionais podem aprender e trocar 

experiências de práticas bem sucedidas. 

 

7.3 Metodologias de ensino adotadas 

Há alguns anos a Escola Classe 111 vem analisando e refletindo muito 

acerca de seu trabalho pedagógico e buscando ofertar uma educação com 

evidências de resultados, ou seja, alunos realmente aprendendo o que o 

Currículo em Movimento e demais documentos norteadores da SEEDF nos 

sugerem para a democratização dos saberes. Três situações se destacavam 

em nossa realidade: 1 – baixo índice de efetiva alfabetização, 2 - Diversidade 

no método de ensino adotado para alfabetização, dificultando a gestão 

pedagógica e 3 – Dificuldade de correção dos problemas de alfabetização nos 

anos seguintes (bola de neve), impactando a progressão escolar e o 

andamento adequado de ensino nos anos seguintes. 

Diante dessas insatisfações, surge a oportunidade de adotarmos, como 

experiência, a proposta do Sistema de Ensino Estruturado. Tal proposta traz o 

método fônico como alicerce do trabalho pedagógico. Isso não quer dizer que a 

escola abre mão completamente de alguns outros métodos de ensino, uma vez 

que sabemos da diversidade de inteligências múltiplas que os estudantes 

apresentam. 

Ao iniciarmos o trabalho com o método fônico, em 2017 (apenas com 

os 1º Anos), observamos um grande avanço nos resultados de alfabetização 

dos nossos alunos. Observe o quadro abaixo: 

% de alunos do 1º Ano alfabetizados 
ao final de 2016 

% de alunos do 1º Ano alfabetizados 
ao final de 2017 

41% 82% 

 

Levando em consideração os seguintes aspectos avaliados: 
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I – Decodificação 
1 – Leitura de palavras de verdade 
2 – Leitura de pseudo palavras 

 

II – Fluência de leitura 
3 – Números de erros 
4 – Tempo 
5 – Ritmo 
6 – Entonação 

III – Compreensão e Expressão Oral 
7 – Pergunta de predição 
8 – Verificação de predição  
9 – Pergunta literal 
10 – Pergunta de inferência explícita 
11 – Pergunta inferência implícita 
12 – Pergunta de reflexão crítica 
13 – Identificação do princípio, meio e fim do texto 
14 – Expressão oral 

 

É importante ressaltar que o trabalho com o método fônico em nossa 

instituição é realizado com um suporte totalmente estruturado de 

acompanhamento das ações que são realizadas, desde as formações, 

perpassando pelo planejamento, execução, avaliação dos resultados etc. 

Essas ações são exemplificadas através do esboço abaixo: 

SISTEMA DE ENSINO ESTRUTURADO PARA O TRABALHO COM 

O MÉTODO FÔNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Planejamento de 
aula/

Reuniões de 
coordenação com 

foco na qualificação 
contínua em serviço

D

Desenvolvimento da 
aula

C

Avaliações de 
aprendizagem + 

Análise dos resultados 
por aluno/ por turma/ 

por competência 

A

Recuperação/ 

Revisão das estratégias em 
sala de aula de acordo com 

os déficits identificados

Capacitação 
inicial 

Visita de classe 

(Escola + Coord 
de programa) 

Feedback ao 
professor 

Reunião 
com pais 
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Já no 1º Ano do Ensino Fundamental, no decorrer das primeiras 

semanas de aula, a criança já vai percebendo seu próprio aprendizado, isso 

estimula e vai fazendo com que o aluno perceba que é capaz de aprender cada 

vez mais. Temos conseguido assegurar a aprendizagem da grande maioria de 

nossos estudantes através do método fônico e o trabalho com o Sistema de 

Ensino Estruturado. Vejamos o que diz Oliveira, 2008, p.38, a respeito do 

método fônico: 

Todas as evidências científicas coletadas nos últimos 30 anos 
demonstram, de maneira inequívoca, a superioridade, dos 
métodos fônicos sobre os demais (Adams, 1990, National 
Reading Panel, 2000, Snow, Burns e Griffin, 1998). A maioria 
dos países do mundo – e todos os países desenvolvidos que 
usam linguagem alfabética – preconizam o uso desses 
métodos em suas diretrizes curriculares nacionais. 

 

Portanto, os resultados positivos do trabalho com o método fônico são 

inquestionáveis e, por nós, vividos diariamente. Este método ensina de forma 

explícita a relação entre grafemas e fonemas; permite à criança descobrir o 

princípio alfabético e, progressivamente, dominar o conhecimento ortográfico 

próprio de sua língua. 

        

Em meio a tantas novidades e necessidade de mantermos nossos 

estudantes ativos em seu processo de ensino e aprendizagem durante a 

pandemia da Covid-19, a gestão pedagógica da Escola Classe 111 de 

Samambaia apostou no fortalecimento do vínculo com as famílias e, assim, 

possibilitar a execução de ações que desenvolvam as habilidades cognitivas de 

nossas crianças.  

Independentemente de qualquer situação pela qual o mundo esteja 

passando, nosso maior objetivo é o de CONTINUAR cultivando, dentro de cada 

aluno, a semente da importância da educação. Mostrarmos que estamos 

Acompanhament
o indicadores IAB 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

43 

 

 

empenhados em proporcionar a melhor mediação, mesmo distantes, através 

de várias ferramentas tecnológicas interativas. Utilizamos também algumas 

sugestões da própria Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Para que possamos alcançar, efetivamente, a continuidade do 

processo de ensino e aprendizagem, realizamos as seguintes ações: 

1. Todos os livros didáticos foram entregues e estão sendo utilizados no 

planejamento das aulas e execução das atividades enviadas aos estudantes; 

2. Utilização da Plataforma Google Classroom para a interação entre 

professores e alunos, bem como para postar todas as atividades que são 

planejadas para que fiquem disponíveis a todo tempo.  

3. Realizamos a entrega de e-mail e senha já criados, facilitando o acesso à 

Plataforma de cada estudante. Junto, encaminhamos vídeo tutorial orientando 

a forma de entrada na Sala de Aula virtual; 

4. Criamos grupos de WhatsApp com o número de telefone da própria escola, 

dividido por ano. Todos os informativos também são enviados através deste; 

5. Utilizamos o Facebook da escola para mantermos as informações sobre as 

ações atualizadas e as relações interpessoais saudáveis com nossa 

comunidade escolar; 

6. Dos nossos 342 alunos, 302 buscaram as Atividades Diagnósticas na 

escola, ou seja, entregamos para 88,31% das famílias as Atividades 

Diagnósticas impressas. Quem não buscou, está utilizando via da Plataforma; 

7. Realizamos um momento de acolhida virtual dos professores através de 

mensagem e vídeo institucional em que houve a participação de todos através 

de fotos com mensagens de incentivo; 

8. A SEEDF fez uma adequação dos conteúdos do Currículo em Movimento, 

semanalmente, aula a aula, para que todas as escolas desenvolvam seu 

planejamento pedagógico utilizando essa organização. Fizemos uma 

formatação desses conteúdos para também adequarmos nosso 

planejamento/conteúdos do IAB, garantindo a utilização da proposta e 

materiais do IAB, sem deixar de lado a atual obrigatoriedade do uso do material 

da SUBEB/SEEDF; 
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9. Utilização do Google Meet para garantir aulas virtuais para os estudantes, 

em tempo real. 

10. Dividimos os anos para facilitar a gestão dos planejamentos: 

1º e 2º Anos: Daniela (6 turmas) 

3º Anos: Andréia (5 turmas) 

4º e 5º Anos: Kênia (7 turmas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplo da forma que os 
conteúdos foram enviados 
pela SEEDF. 
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• A equipe gestora realizou um primeiro encontro presencial de acolhida, 

por ano, para planejamento de futuras ações e estratégias coletivas para 

volta às aulas não presenciais. Aproveitamos para entregar uma 

máscara de lembrancinha para cada professor; 

• Todas as ações dos anos foram acompanhadas e monitoradas para que 

tivessem unidade e garantissem a continuidade da utilização do 

Programa de Ensino do IAB; 

• Os professores estão conseguiram contemplar atividades de Fluência de 

Leitura em seus planejamentos; Através de vídeos eles explicaram como 

desenvolver as atividades; 

• A utilização dos livros didáticos também foi contemplada através de 

planejamento cuidadoso e registrado nas próprias atividades enviadas 

de forma impressas; 

• Os momentos de planejamentos também foram realizados de forma 

presencial (respeitando todas as regras de segurança) e virtual, em que 

foram elaboradas ações e atividades coletivas; 

•  Todos os professores possuem um horário específico de atendimento 

aos estudantes, através do WhatsApp, para tirar dúvidas acerca dos 

exercícios e/ou outra demanda, corrigir tarefas, interação etc; 

• Aulas 3 vezes por semana através do Google Meet, em tempo real; 

Reorganizamos 
e incluímos 
espaço para 

adequação do 
planejamento 

diário aos 
materiais/propo

sta do IAB. 
Trabalho 

realizado em 
todos os anos. 
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• As atividades enviadas aos estudantes são únicas, objetivas e buscam 

desenvolver a autonomia da criança em sua realização. 

11. Elaboramos cronograma de entrega e devolução das Atividades Impressas 

para garantirmos a segurança necessária quanto à saúde de todos, até que as 

aulas presenciais retornem. Exemplo de cronograma utilizado: 

 
ATIVIDADES 

SUPORTE PARA 
PLANEJAMENTO 

QUANDO AS ATIVIDADES 
SERÃO UTILIZADAS 

PELOS ALUNOS? 

Atividades 
Diagnósticas → 

Acordo entre os 
professores. 

De 23/06 a 09/07 

Bloco 1 → 
Conteúdos da SEEDF das 
Semanas 1, 2, 3, e 4. 

De 13/07 a 06/08 

Bloco 2 → 
Conteúdos da SEEDF das 
Semanas 5, 6, 7, e 8. 

De 10/08 a 03/09 

Bloco 3 → 
Conteúdos da SEEDF das 
Semanas 9, 10, 11 e 12. 

De 08/09 a 01/10 

 
12. A equipe gestora realiza, semanalmente (quarta-feira), reunião de 

alinhamento com todos os professores da escola através do Google Meet. 

Nesta reunião são tratados assuntos, como: acolhimento, cronogramas, 

planejamentos, tira-dúvidas, informações gerais, demandas etc. 

13. Criamos também dois momentos de “Plantão de Dúvidas” para os 

professores. Toda terça e quinta-feira, das 10h às 11h, a equipe gestora 

disponibiliza um link do Google Meet no grupo de WhatsApp dos docentes da 

escola para, quem tiver necessidade, falar diretamente com alguém da direção. 

Esse atendimento proporciona um momento mais individualizado com cada 

profissional. 

14. Diante de todas as ações que estamos desenvolvendo, também 

temos tentado preservar a saúde mental de nossos profissionais, tendo o 

cuidado de promover ações para proporcionar conforto emocional e motivação 

para todos. São ações simples, porém o feedback tem sido muito positivo, 

como: confeccionar lembrancinhas para o primeiro dia do nosso encontro 

presencial, vídeo motivacional com fotos de toda a equipe para os estudantes e 

os profissionais, Drive Thru junino (foi preparada uma cesta com comidas 

típicas e cada servidor passou na escola para retirar a sua).  
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TEMOS DEZENAS DE VÍDEOS E FOTOS QUE OS PAIS NOS ENVIAM DE 
SUAS CRIANÇAS REALIZANDO AS ATIVIDADES... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALGUNS MATERIAIS UTILIZADOS PELA ESCOLA PARA EXECUÇÃO DAS 
AÇÕES QUE FORAM MENCIONADAS ACIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

49 

 

 

7.4 Alinhamento com Diretrizes/Orientações Pedagógicas 

7.4.1 2º Ciclo: Ensino Fundamental – Anos Iniciais: Bloco Inicial 

de Alfabetização (BIA) e Bloco 2, que engloba os 4º e 5º 

Anos 

Desde o início do ano de 2013 a escola optou por trabalhar a partir da 

organização em ciclos, uma vez que a equipe acredita que esta proposta é 

possível de acontecer. Ao aderirmos a esta proposta, tivemos o cuidado de 

discutirmos, estudarmos e avaliarmos todos os pontos elencados nesta 

organização.  

Alguns estudiosos têm alertado sobre interpretações inadequadas dos 

ciclos. Por exemplo, Arroyo (2004) diz que se costuma encarar que a política 

de ciclos significa dar mais tempo aos alunos mais lentos e aos que possuem 

problemas de aprendizagem. Diferentemente disso, os ciclos trabalham com a 

adequação dos tempos escolares aos tempos da vida. A esse respeito, Lima 

(2000) pondera que seria um equívoco considerar o ciclo como uma proposta 

voltada àqueles que têm dificuldades de aprendizagem ou que fracassem na 

escola ou que os ciclos têm apenas a finalidade de acabar com a repetência. 

Para ele, a educação por ciclos de formação “é uma organização do tempo 

escolar de forma a se adequar melhor às características biológicas e culturais 

do desenvolvimento de todos os alunos. Não significa, portanto, “dar mais 

tempo para os mais fracos”, mas, antes disso, é dar o tempo adequado a 

todos”. No contexto da proposta da escola em ciclos, isso não é considerado 

algo negativo, mas é algo próprio da dinâmica da vida humana. 

A Escola Classe 111, com o objetivo principal de assegurar as 

aprendizagens de todos, respeitando as especificidades de cada aluno, traçou 

as seguintes ações/estratégias para assegurar o trabalho com os ciclos: 

- Promover a cada início do ano letivo e bimestralmente o diagnóstico 

do nível de conhecimento das aprendizagens dos estudantes; 

- Organizar atividades que sejam significativas para a aprendizagem 

dos estudantes em detrimento de exercícios mecânicos; 
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- Promover um planejamento coletivo por parte dos docentes, 

observando as necessidades dos níveis existentes em cada turma; 

- Subsidiar o planejamento e desenvolvimento de todas as formas de 

Reagrupamento como forma de promover o avanço do educando para o 

próximo nível de aprendizagem; 

- Subsidiar o planejamento e desenvolvimento do Projeto Interventivo 

como forma de sanar as necessidades específicas de aprendizagem; 

- Proporcionar momentos para reforçar/retomar conteúdos trabalhados 

em sala que ainda não foram assimilados pelo educando (em horário 

contrário); 

- Promover momentos de formação em lócus aproveitando as 

habilidades, conhecimentos e experiências dos nossos educadores; 

- Possibilitar ao educando vivenciar experiências, atividades e 

conhecimentos mais ampliados e aprofundados em relação à sua turma de 

origem;  

- Apoiar a execução de projetos específicos dos docentes; 

- Possibilitar o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e social através 

de atividades recreativas e direcionadas pelos docentes; 

- Garantir aos estudantes atendimento diferenciado pela Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem da escola; 

- Utilizar os recursos tecnológicos (data-show, mídias etc) para 

enriquecer e dinamizar a prática pedagógica. 

Vale ressaltar que a proposta de trabalhar em ciclos não é algo novo, 

pois em 2005 foi iniciada a implantação do BIA - Bloco Inicial de Alfabetização 

que hoje constitui-se o 1º Bloco do 2º Ciclo do qual a escola faz parte. Apenas 

estendemos esta proposta aos 4º e 5º Anos. 

 

7.5 Relação escola-comunidade 

 

7.5.1 Reunião de Pais  
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A presença da família na escola é algo que contribui para o processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos, pois entendemos que cada uma das 

partes pode desempenhar papel preponderante para o sucesso do estudante. 

No Brasil, a Constituição de 1988 garantiu o direito à educação e ainda 

abordou a família como parte integrante dessa função, não cabendo só à 

escola a garantia deste direito.  

Vejamos o que diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” O texto ainda deixa claro que as instituições 

escolares e a família não podem se preocupar apenas com a formação 

profissional, mas também, com a formação de cidadãos, por isso é de 

fundamental importância que haja o envolvimento dos pais e/ou responsáveis 

na educação dos estudantes. 

Para incentivar e promover essa participação, nossa instituição 

convida, desde o início do ano letivo, a família dos educandos para participar 

da primeira “Reunião de Pais e Mestres”. Nesse momento, a equipe gestora 

apresenta toda a proposta de trabalho pedagógico da escola e demais 

assuntos pertinentes para o momento. Para informarmos sobre nossas 

reuniões, enviamos bilhetes pelos estudantes e colocamos cartazes na entrada 

para divulgação. 

 

7.5.2 Eventos abertos à comunidade  

A Escola Classe 111 sempre busca promover a participação da família 

em várias atividades. Durante o ano, temos a tradicional Festa Junina, a 

Formatura dos estudantes do 5º Anos, Culminância de projetos realizados, 

Cantata de Natal, Cinema para Família etc. 

 

 

 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

53 

 

 

 

 

 

 

7.6 Outros Profissionais 

 

7.6.1 Serviço de Orientação Educacional 

 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: CARINE GRAZIELE DE 

MELO COLOMBO VIEIRA   Matrícula: 212.943-4 Turno: MAT/VESP. 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional 

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

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

perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, 

Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

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

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

Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, 

contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à 

aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, 

crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e 

escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o 

presente ano letivo: 

METAS: 

 
✓ CIDADANIA 

Meta: Ampliar o conhecimento dos alunos em relação ao o que é Cidadania. 
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✓ CULTURA DA PAZ 

Meta: Definir o que é cultura da paz e implantar no meio escolar. 

✓ DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

Meta: Desenvolver as competências socioemocionais nos alunos. 

 

 

 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados 

 
A avaliação do trabalho realizado dar-se-á por meio da participação dos alunos na 

plataforma e no WhatsApp, durante a realização dos mesmos. 
 

 

 

7.6.2 EEAA – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

 

EEAA: Pedagoga: Alessandra Pereira de Jesus da Silva 

Eixo: Planejamento EEAA 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

-Organização e planejamento do 
trabalho da EEAA. 

- Elaboração do Plano de 
Ação; 
-Atualização dos 
arquivos (físicos e 

- Mês de Maio  
- Ao longo do ano 

Observar se as ações 
planejadas estão sendo 
realizadas. 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO  

 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

 

Ed. 
Cidadania 

DH 

Ed. 
Diversid. 

Ed. 
Sustent. 

 
Cidadania 

x  x Vídeos, músicas, 
histórias, oficinas. 

Ação junto aos 
alunos e pais 

 
1º bimestre 

Cultura de 
Paz x x x 

Vídeos, músicas, 
histórias, oficinas. 

Ação junto aos 
alunos e pais 

 
1º bimestre 

Desenvolvime
nto de 

Competências 
Socioemocion

ais 

x x  

 
Vídeos, músicas, 
histórias, oficinas. 

Ação junto aos 
alunos, pais, 
professores e 

funcionários da 
escola. 

 
 

Quinzenal 
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virtuais); 
-Atualização das listas de 
queixas escolares. 

 

                                  Eixo: Gestão Escolar, SOE e Coordenação pedagógica 
 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

-Reuniões com gestão, 

coordenação pedagógica e 

SOE para conversar sobre 

assuntos pertinentes ao 

processo de ensino-

aprendizagem, considerando 

o contexto de atividades não 

presenciais.  
 

 -Apresentar Informações 

construídas a partir do 

Mapeamento Institucional que 

favoreçam a tomada de decisões 

e construção de estratégias que 

contribua para o processo 

educacional no contexto de 

atividades não-presenciais.  

-Apresentar ações da EEAA na 

perspectiva de trabalho não 

presencial junto aos atores da 

escola, principalmente: 

professores, famílias e 

estudantes;  

-Oferecer escuta sensível.  

-Oferecer assessoria pedagógica ao 
corpo gestor e demais serviços de 
apoio.  

 

Semanalmente 

(01 ou mais) 

conforme as 

demandas de 

trabalho 

identificadas 

pelo grupo de 

trabalho.  
 

-Avaliação do trabalho 

da EEAA por meio de 

formulários. 

-Constante mapeamento 

das necessidades da 

comunidade escolar nas 

quais o pedagogo possa 

auxiliar. 

 

Eixo: Ações voltadas para o professor  
Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 
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-Coletiva com os professores  
Escuta e acolhimento das demandas 
encaminhadas pelos professores por 
meio de rodas de conversa.  
- Contribuição na formação 
continuada dos professores com 
temas referentes à aprendizagem por 
meio de atividades não-presenciais.  
-Conversar com o professor, com a 
família e quando possível, interagir 
com o próprio estudante.  
-Oferecer suporte pedagógico para 
estudantes em situação de queixa 
escolar, com história de fracasso, 
rendimento insatisfatório e alunos 
com necessidades específicas. 

-Apresentar trabalho da EEAA 
para os professores; 
-Fortalecer a interação entre o 
corpo docente e a EEAA para a 
realização de ações conjuntas 
que favoreçam o ensino e a 
aprendizagem por meio de 
atividades não presenciais.  
-Oferecer suporte pedagógico 
ao corpo docente por meio de 
ferramentas virtuais de 
interação.  

-Atendimento 
individualizado por 
meios virtuais. 
Oferecido conforme 
a necessidade e 
identificação dos 
casos de queixa 
escolar no contexto 
não-presencial.  

 

-Avaliação do trabalho 
da EEAA por meio de 
formulários. 
-Pedir sugestões de 
como o trabalho pode 
ser melhorado para 
atender as 
necessidades do 
professor. 

 

Eixo: Ações voltadas à relação família-escola 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

-Elaboração de folders e mensagens 

impressas com orientações e 

reflexões sobre o papel da família e 

escola diante do contexto de 

atividades não presenciais.  

-Encontros individualizados e/ou 

pequenos grupos por meio de 

aplicativos via internet.  

 
 

-Oferecer suporte 

pedagógico às famílias.  

-Fortalecer o vínculo 

escola-comunidade.  

-Envio quizenalmente 

de mensagens e folders 

com informações 

pertinentes à relação 

família-escola.  

-Encontros 

individualizados e/ou 

pequenos grupos 

conforme as demandas 

que se apresentarem.  

-Avaliação do trabalho 
da EEAA por meio de 
formulários. 

-Avaliar os impactos 
das ações da EEAA na 
adesão dos alunos as 
atividades escolares. 

  

Eixo: Ações voltadas aos alunos 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 
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-Atendimento individualizado por 

meios virtuais.  

-Conversar com o professor, com 

a família e quando possível, 

interagir com o próprio 

estudante.  

-Oferecer suporte pedagógico 

para estudantes em situação de 

queixa escolar, com história de 

fracasso e rendimento 

insatisfatório. 

 -Auxilio na adaptação dos 

estudantes com necessidades 

específicas à vida escolar. 

-Acompanhar o 

desenvolvimento do estudante 

segundo aspectos cognitivos, 

pedagógicos, familiares e 

culturais do contexto do aluno 

encaminhado para a equipe.  

-Favorecer a ressignificação da 

história escolar do estudante 

focando no sucesso e 

desenvolvimento de 

competências e habilidades que 

possibilitem melhor 

aprendizagem no contexto de 

atividades não-presenciais.  

-Oferecido conforme 

a necessidade e 

identificação dos 

casos de queixa 

escolar no contexto 

não-presencial  

-Avaliar se as 
orientações aos 
professores e 
intervenções 
realizadas com os 
alunos surtiram algum 
efeito. 

 

Eixo: Conselhos de Classe 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Participação dos Conselhos de 
Classe durante o ano letivo. 
 

Acompanhar e discutir as 
intervenções e as situações 
de queixa escolar. 

Todos os bimestres. Avaliar as intervenções 
desenvolvidas por todos 
em relação às queixas 
escolares. 

 

Eixo: Projetos e ações institucionais 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

-Planejamento e desenvolvimento 

de ações que promovam a 

conscientização da família com 

relação às atividades não 

presenciais.  

-Temas que serão abordados:  

1- Organização da rotina e 

acompanhamento escolar feito 

pela família; 

2- Conhecendo as emoções.  

- Oferecer orientações e 

informações que auxiliem 

os pais no 

acompanhamento escolar 

dos seus filhos.  

-Capacitar os estudantes a 

conhecer e nomear 

emoções.  

-Tema 1. Julho e 

agosto  

-Tema 2. Setembro  

 

-Avaliar os impactos das 
ações da EEAA na adesão 
dos alunos as atividades 
escolares. 
-Avaliar participação dos 
alunos nos encontros e nas 
atividades. 

 

 

7.6.3 Professora Readaptada 

 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

58 

 

 

A professora Cristiane Franco Ferreira Costa, readaptada, que compõe 

a equipe da Escola Classe 111 desde 2011 nesse mesmo ano, percebendo a 

necessidade da escola, idealizou e montou a Oficina de Material Pedagógico. 

A Oficina possibilita estimulação do saber ao recriar situações, 

materiais e ferramentas como formas alternativas favoráveis a aprendizagem e 

traz como característica a abertura de espaço de apoio a aprendizagem 

significativa que busca o diagnóstico com os participantes. 

Um dos requisitos mais importantes a ser levado em consideração na 

Oficina de Material Pedagógico é o de desenvolver meios de dinamizar a 

assimilação de conteúdos por parte dos alunos. Cabe ao professor da oficina 

dialogar com os docentes a fim de refletirem sobre os temas e as necessidades 

dos alunos na confecção de material pedagógico a serem utilizados. 

 

Objetivos 

- Confecção de material didático, de acordo com as necessidades dos 

professores e dificuldade na aprendizagem dos alunos, acerca dos conteúdos 

das áreas do conhecimento 

- Confecção de brinquedos pedagógicos para a estimulação de coordenação 

motora aos alunos do ensino especial. 

- Elaboração e confecção de cenário das peças teatrais apresentadas pelos e 

para os alunos. 

- Dialogar com os docentes acerca da escolha de temas a serem trabalhados 

ao longo do ano letivo. 

- Ornamentação de mural como estimulo a início de um novo projeto a ser 

trabalhado. 

- Promover eventos festivos pedagógicos visando o envolvimento de toda a 

comunidade escolar. 

 

             Metas  
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Atender aos docentes do ensino especial, assim como os demais 

professores, apoiando-os por meio de sugestões e ou confecção de material 

pedagógico que possam auxiliar os alunos na aprendizagem significativa. 

 

Prazos 

Ao longo do ano letivo 
 
            Responsável 

Professoras Cristiane  

 

 

7.7 Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes: Ações 

para prevenir a evasão e para o sucesso escolar de todos os 

estudantes 

É fundamental que a escola possua ações que promovam o sucesso 

de todos os estudantes. O reagrupamento é um princípio que busca alcançar 

todos os níveis de aprendizagem. Essa atividade, que é uma proposta da 

SEEDF e um dos princípios das Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de 

Alfabetização, acontece de forma sistematizada na Escola Classe 111.  

É um projeto que tem como finalidade efetivar uma estratégia de 

trabalho em grupo que atende a todos os estudantes e que permite o avanço 

contínuo das aprendizagens, a partir da produção de conhecimentos que 

contemplem as possibilidades e necessidades de cada aluno, durante todo o 

ano letivo. Tal projeto é desenvolvido da seguinte maneira: 

 

• Atividades direcionadas para desenvolver fluência de leitura, 

compreensão e construção textual: 

1. As atividades para fluência de leitura serão realizadas 3 vezes por semana e 

as demais quinzenalmente. 

2. Para desenvolver fluência de leitura cada momento terá a duração de 30 a 

40 minutos. 
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3. Em cada momento terá uma atividade coletiva (10 a 15 minutos) e atividades 

em pequenos grupos, além de atividades individuais. 

 

* Material necessário para cada aula de fluência de leitura: 

Livros literários: Exemplares do mesmo título para a turma inteira 

(compartilhados – lidos em duplas – Leitura em grande grupo) + uma cópia 

para o professor. Conjuntos de livros de níveis adequados a cada grupo (os 

grupos serão formados mediante diagnóstico). 

 

* Material necessário para cada aula de leitura, compreensão e 

construção textual: 

Textos de diferentes gêneros + Atividades específicas para compreender a 

estrutura, os elementos de coerência e de coesão, assim como o conhecimento 

e ampliação do vocabulário de acordo com cada gênero trabalhado. 

 

• Atividades direcionadas para aquisição e ampliação dos conceitos 

e operações relacionados à matemática: 

1. São realizadas atividades envolvendo os conceitos e operações 

relacionadas a números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, além de 

probabilidade e estatística.  Todas as atividades são elaboradas de acordo com 

o nível de compreensão/maturidade de cada grupo. 

2. As atividades são desenvolvidas a partir do uso de materiais concretos 

(jogos, gráficos, tabelas, situações familiares, entre outros), buscando o 

envolvimento e compreensão por parte dos alunos para que progressivamente, 

cada criança, após entendido o conceito, possa abstraí-lo de forma a poder 

utilizá-lo em outras situações. 

O Projeto Interventivo e o Reforço são outras ações de nossa escola 

e também princípios do BIA (que se estendeu aos 4º e 5º Anos), destinado a 

um grupo de estudantes com necessidades específicas de aprendizagem que 

acarretem o não acompanhamento das situações de aprendizagens propostas 

para o ano em que se encontram matriculados, independentemente da idade.  
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O resgate desses alunos com dificuldades de aprendizagem é o foco deste 

projeto para que não aconteça a evasão escolar, bem como garantir o direito 

destes alunos à progressão continuada das aprendizagens. 

Nesta ação, os professores atendem os alunos no horário contrário 

ao de aula, em pequenos grupos, e trabalham atividades diferenciadas e 

lúdicas, proporcionando um atendimento mais individual aos estudantes. 

 

7.8 Plano de Trabalho Pedagógico para 2021  

 

Para  garantir organização, objetivos e metas comuns e prática efetiva 

das ações planejadas, a Equipe Gestora e Pedagógica da Escola Classe 111 

elaborou um Plano de  Trabalho Pedagógico a ser executado durante o ano 

letivo de 2021. Tal plano passou pela aprovação e modificações pertinentes 

dos professores durante a Semana Pedagógica e, a partir de então, iniciamos 

sua prática. 

Muitas ações se repetem  nos anos, porém existem também muitas 

especificidades que corroboram com  a necessidade individual dos estudantes 

daquele determinado nível/ano. Foram contempladas também ações que 

alcançam as famílias e o conjunto pedagógico escolar (soe, eeaa, coordenação 

pedagógica, professores, equipe gestora etc). 
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1º BIMESTRE – 1º ANO 
BIMESTRE OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

1
º 

B
im

e
st

re
 

 
 

- Capacitar os docentes para 
aplicação do Programa do IAB. 

- Promover momento de conhecimento do material e 
o modo de aplicação do programa na prática de sala 
de aula. 

- 100% dos professores 
capacitados para a aplicação do 
projeto. 

 
- Aplicação do Teste 
Diagnóstico. 

 
- Avaliação formativa diária. 

 
- Aplicação do T1 ao final do 
bimestre, de forma 
individual, por outra pessoa 
que não o professor 
(avaliação de Língua 
Portuguesa) 

 
- Aplicação de T1 de 
Matemática e Ciências de 
forma coletiva, ao final do 
bimestre. 

 
- Conselho de Classe. 

 
- Avaliação Institucional. 

- Informar às famílias acerca do 
trabalho pedagógico da instituição 
com o programa. 

- Realizar reunião com as famílias para explicar e 
demonstrar as potencialidades do trabalho com o 
projeto, promovendo parceria para o melhor 
desempenho da criança. 

- Alcançar, no mínimo, 80% de 
participação das famílias na 
primeira reunião. 

- Identificar o nível de 
desenvolvimento motor e cognitivo 
que os alunos chegaram à 
instituição. 
- Iniciar as intervenções 
pedagógicas no início da segunda 
semana de aula. 

- Aplicação de teste diagnóstico sugerido pela 
consultora do IAB. 
- Elaborar material/planejamento para intervenção 
pedagógica no reforço escolar, de acordo com as 
indicações dos resultados do diagnóstico. 

- Avaliar 100% dos alunos do ano. 
- Alcançar, com as intervenções, 
100% dos alunos indicados pelo 
diagnóstico. 

- Sanar as dúvidas e dificuldades 
dos professores quanto ao uso do 
material e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para estudo, 
feedbacks, planejamento de aulas, análise dos 
materiais e apropriação gradativa do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de alfabetização e letramento 
matemático. 

- Reforço escolar em horário contrário, atividades 
diferenciadas, parceria com a família para 
acompanhamento em casa (atendimento individual). 
- Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos (lições) que apresentaram mais 
dificuldades. 

- Garantir o início efetivo da 
apropriação da cultura da escrita e 
matemática para, no mínimo, 80% 
dos estudantes. 
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- Incentivar, juntamente com 
processo de decodificação, o 
desenvolvimento da fluência de 
leitura. 

- Trabalhar com os minilivros em sala de aula e em 
casa (parceria com a família) para o 
desenvolvimento da fluência dos discentes. 

- Avanço de 20% na fluência de 
leitura de 80% dos estudantes. 

- Incentivar momentos lúdicos 
dentro do trabalho do Projeto. 

- Oportunizar momentos lúdicos com as crianças, 
utilizando vídeos, jogos, músicas, entre outros, dentro 
do conteúdo e planejamento ministrado em 
sala. 

- Motivar e despertar a 
participação de todos os alunos do 
ano. 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais 
frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
as 4 turmas. 

- Incentivar e motivar os docentes 
durante aplicação do projeto, 
levando-os a se sentirem parte 
importante do processo. 

- Momentos de reflexões, auxílio e análise dos 
resultados obtidos, enfatizando o trabalho dos 
professores. 

- 100% dos docentes colaborando 
de maneira positiva na prática do 
projeto 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala 
de aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 
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- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 1 bimestral individual. 

- 70% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que obtiveram 
mais erros nas avaliações, com atividades de 
recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar  80% das 
aprendizagens dos  estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

- Realizar a análise dos dados 
obtidos para traçar estratégias que 
atinjam turmas e/ou grupos de 
estudantes que não atingiram as 
metas do 1º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 1º Bimestre para a 
realização da análise dos dados e alinhamento de 
ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

- Realizar reunião bimestral com os 
pais e/ou responsáveis para mantê- 
los informados e corresponsáveis 
acerca do processo de ensino e 
aprendizagem do estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 1º 
Bimestre. 

- - Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para os 
pais que não podem comparecer à escola (reuniões 
virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação das famílias na 
reunião. 

2º BIMESTRE – 1º ANO 
IMESTRE OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

2
º 

B
im

e
st

re
 

- Acompanhar sistematicamente a 
execução do projeto nas 4 turmas. 
- Sanar as dúvidas e dificuldades 
dos professores quanto ao uso 
diário do material e execução do 
projeto. 

- Reuniões semanais ou quinzenais de coordenações 
para estudo, feedbacks, planejamento de aulas, 
análise dos materiais e apropriação do programa 
pelos professores para sua correta e segura 
“aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 
- 100% dos professores 
apropriados na execução do 
programa de alfabetização. 

- Avaliação formativa diária. 
 
- Aplicação do T2 ao final do 
bimestre, de forma 
individual, por outra pessoa 
que não o professor 
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- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de alfabetização e letramento 
matemático. 

- Reforço escolar em horário contrário, atividades 
diferenciadas, parceria com a família para 
acompanhamento em casa (atendimento individual). 
- Recuperação contínua coletiva em sala com reforço 
dos   conteúdos   (lições)   que    apresentaram   mais 
dificuldades. 

- Garantir a continuidade da 
apropriação da cultura da escrita e 
da matemática para, no mínimo, 
80% dos estudantes. 

(avaliação de Língua 
Portuguesa) 

 
- Aplicação de T2 de 
Matemática e Ciências de 
forma coletiva, ao final do 
bimestre. 

 
- Conselho de Classe. 

 
- Avaliação Institucional. 

- Incentivar, juntamente com 
processo de decodificação, o 
desenvolvimento da fluência de 
leitura. 

- Trabalhar com os minilivros em sala de aula e em 
casa (parceria com a família) para o desenvolvimento 
da fluência dos discentes. 

- Avanço de 30% na fluência de 
leitura de 80% dos estudantes. 

- Incentivar momentos lúdicos 
dentro do trabalho do Projeto. 

- Oportunizar momentos lúdicos com as crianças, 
utilizando vídeos, jogos, músicas, entre outros, 
dentro do conteúdo e planejamento ministrado em 
sala. 

- Motivar e despertar a 
participação de todos os alunos do 
ano. 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
as 4 turmas. 

- Incentivar e motivar os docentes 
durante aplicação do projeto, 
levando-os a se sentirem parte 
importante do processo. 

- Momentos de reflexões, auxílio e análise dos 
resultados obtidos, enfatizando o trabalho dos 
professores. 

- 100% dos docentes colaborando 
de maneira positiva na prática do 
projeto. 
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- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala 
de aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 

 

- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 2 bimestral individual. 

- 70% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre. 

- Retorno aos conteúdos (lições) das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com atividades 
de recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar as aprendizagens de 
80% estudantes que não havia 
alcançado a meta. 

- Realizar a análise dos dados 
obtidos para traçar estratégias que 
atinjam turmas e/ou grupos de 
estudantes que não atingiram as 
metas do 1º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 2º Bimestre para a 
realização da análise dos dados e alinhamento de 
ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

- Realizar reunião bimestral com os 
pais e/ou responsáveis para mantê- 
los informados e parceiros acerca 
do processo de ensino e 
aprendizagem do estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 2º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para os 
pais que não podem comparecer à escola (reuniões 
virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação das famílias na 
reunião. 

3º BIMESTRE – 1º ANO 
BIMESTRE OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 
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3
º 

B
im

e
st

re
 

- Acompanhar sistematicamente a 
execução do projeto nas 4 turmas. 
- Sanar as dúvidas e dificuldades 
dos professores quanto ao uso 
diário do material e execução do 
projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para estudo, 
feedbacks, planejamento de aulas, análise dos 
materiais e apropriação do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

- 100% dos professores 
apropriados na execução do 
programa de alfabetização. 

- Avaliação formativa diária. 
 
- Aplicação do T3 ao final do 

bimestre, de forma 
individual, por outra pessoa 
que não o professor 
(avaliação de Língua 
Portuguesa). 

 
- Aplicação de T3 de 
Matemática e Ciências de 
forma coletiva, ao final do 
bimestre. 

 
- Conselho de Classe. 

 

- Avaliação Institutional. 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de alfabetização e letramento 
matemático. 

- Reforço escolar em horário contrário, atividades 
diferenciadas, parceria com a família para 
acompanhamento em casa (atendimento individual). 
- Recuperação contínua coletiva em sala com reforço 
dos conteúdos (lições) que apresentaram mais 
dificuldades. 

- Garantir a continuidade da 
apropriação da cultura da escrita e 
da matemática para, no mínimo, 
80% dos estudantes. 

- Incentivar, juntamente com 
processo de decodificação, o 
desenvolvimento da fluência de 
leitura. 

- Trabalhar com os minilivros em sala de aula e em 
casa (parceria com a família) para o desenvolvimento 
da fluência dos discentes. 

- Avanço de 30% na fluência de 
leitura de 80% dos estudantes. 

- Incentivar momentos lúdicos 
dentro do trabalho do Projeto. 

- Oportunizar momentos lúdicos com as crianças, 
utilizando vídeos, jogos, músicas, entre outros, 
dentro do conteúdo e planejamento ministrado em 
sala. 

- Motivar e despertar a 
participação de todos os alunos do 
ano. 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
as 4 turmas. 
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- Incentivar e motivar os docentes 
durante aplicação do projeto, 
levando-os a se sentirem parte 
importante do processo. 

- Momentos de reflexões, auxílio e análise dos 
resultados obtidos, enfatizando o trabalho dos 
professores. 

- 100% dos docentes colaborando 
de maneira positiva na prática do 
projeto. 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala 
de aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 

- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 3 bimestral 
individual. 

- 70% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre. 

- Retorno aos conteúdos (lições) das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com atividades 
de recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar as aprendizagens de 
80% estudantes que não havia 
alcançado a meta. 

-   Realizar   a   análise   dos   dados 
obtidos para traçar estratégias que 
atinjam   turmas   e/ou   grupos  de  
estudantes que não atingiram as 
metas do 1º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 3º Bimestre para a 
realização da análise dos dados e alinhamento de 
ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem  
observadas durante a análise dos 
dados. 

- Realizar reunião bimestral com os 
pais e/ou responsáveis para mantê- 
los informados e parceiros acerca 
do processo de ensino e 
aprendizagem do estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 3º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para os 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação das famílias na 
reunião. 
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pais que não podem comparecer à escola (reuniões 
virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

4º BIMESTRE – 1º ANO 
BIMESTRE OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

4º
 B

IM
ES

TR
E

 

- Acompanhar sistematicamente a 
execução do projeto nas 4 turmas. 
- Sanar as dúvidas e dificuldades 
dos professores quanto ao uso 
diário do material e execução do 
projeto. 

- - Reuniões semanais de coordenações para 
estudo, feedbacks, planejamento de aulas, análise 
dos materiais e apropriação do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 
- 100% dos professores 
apropriados na execução do 
programa de alfabetização. 

- Avaliação formativa diária. 
 
- Aplicação do T4 ao final do 
bimestre, de forma 
individual, por outra pessoa 
que não o professor 
(avaliação de Língua 
Portuguesa) 

 
- Aplicação de T4 de 
Matemática e Ciências de 
forma coletiva, ao final do 
bimestre. 

 
- Conselho de Classe. 

 

- Avaliação Institutional. 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de alfabetização e letramento 
matemático. 

- Reforço escolar em horário contrário, atividades 
diferenciadas, parceria com a família para 
acompanhamento em casa (atendimento individual). 
- Recuperação contínua coletiva em sala com 
reforço dos conteúdos (lições) que apresentaram 
mais dificuldades. 

- Garantir a continuidade da 
apropriação da cultura da escrita e 
da matemática para, no mínimo, 
80% dos estudantes. 

- Incentivar, juntamente com 
processo de decodificação, o 
desenvolvimento da fluência de 
leitura. 

- - Trabalhar com os minilivros em sala de aula e em 
casa (parceria com a família) para o desenvolvimento 
da fluência dos discentes. 

- Avanço de 30% na fluência de 
leitura de 80% dos estudantes. 

- Incentivar momentos lúdicos 
dentro do trabalho do Projeto. 

- Oportunizar momentos lúdicos com as crianças, 
utilizando vídeos, jogos, músicas, entre outros, 
dentro do conteúdo e planejamento ministrado em 
- sala. 

- Motivar e despertar a 
participação de todos os alunos do 
ano. 
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- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento  do  estudante  no  
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem  a  frequência  das  turmas, podendo 
- promover premiação para as turmas mais 
frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
as 4 turmas. 

- Incentivar e motivar os docentes 
durante aplicação do projeto, 
levando-os a se sentirem parte 
importante do processo. 

- Momentos de reflexões, auxílio e análise dos 
resultados obtidos, enfatizando o trabalho dos 
professores. 

- 100% dos docentes colaborando 
de maneira positiva na prática do 
projeto. 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
Acompanhar o professor na sala 
de aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 

- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 4 bimestral 
individual. 

- 70% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre. 

- Retorno aos conteúdos (lições) das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com atividades 
- de recuperação tanto coletivas, quanto 
individuais. 

- Recuperar as aprendizagens de 
80% estudantes que não havia 
alcançado a meta. 

- Realizar a análise dos dados 
obtidos e avaliar o processo de 
ensino e aprendizagem da escola. 

- Promover Conselho de Classe do 4º Bimestre para 
avaliar a consolidação das ações realizadas durante o 
ano e os resultados finais. 

- 100% da equipe pedagógica 
participando e contribuindo com 
o momento 
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1º BIMESTRE – 2º ANO 
BIMESTRE OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

1
º 

B
im

e
st

re
 

- Capacitar os docentes para 
aplicação do Programa do IAB. 

- Promover momento de conhecimento do material e 
o modo de aplicação do programa na prática de sala 
de aula. 

- 100% dos professores 
capacitados para a aplicação do 
projeto. 

 
- Aplicação do Teste 
Diagnóstico. 

 
- Avaliação formativa diária. 

 
- Mini avaliações mensais. 

 
- Avaliação mensal de 
fluência de leitura. 

 

- Informar às famílias acerca do 
trabalho pedagógico da instituição 
com o projeto. 

- Realizar reunião com as famílias para explicar e 
demonstrar as potencialidades do trabalho com o 
projeto, promovendo parceria para o melhor 
desempenho da criança. 

- Alcançar, no mínimo, 80% de 
participação das famílias na 
primeira reunião. 

- Identificar o nível de alfabetização 
de cada estudante. 
- Iniciar as intervenções pontuais 
pedagógicas no início da segunda 
semana de aula. 

- Aplicação de teste diagnóstico. 
- Elaborar material/planejamento para intervenção 
pedagógica no reforço escolar, de acordo com as 
indicações dos resultados do diagnóstico. 

- Avaliar 100% dos alunos do 
ano. 
- Alcançar, com as intervenções, 
100% dos alunos indicados pelo 
diagnóstico. 

- Realizar reunião final com os pais 
e/ou responsáveis para mantê-los 
informados e parceiros acerca do 
resultado das aprendizagens dos 
estudantes. 

- Promover e organizar reunião ao final do 4º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para 
os pais que não podem comparecer à escola 
(reuniões virtuais), vídeos chamada (coord, prof, 
soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação das famílias na 
reunião. 
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- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia 
ocasionou aos estudantes. 

- Utilizar os resultados dos testes já realizados em 
01/2021 com alguns estudantes para agrupá-los por 
nível de alfabetização. 

- Recuperar as aprendizagens 
de, no mínimo, 90% dos 
estudantes. 

- Aplicação do T1 ao final do 
bimestre. 

 
- Conselho de Classe. 

 
- Avaliação Institucional. 

- Recuperar as aprendizagens dos 
estudantes que foram prejudicados 
devido à pandemia. 

- Desenvolver o trabalho pedagógico no presente 
bimestre, de acordo com o nível apresentado, 
recuperando as aprendizagens desfalcadas. 
- Utilizar material (programa/livros) diferenciado com 
estudantes que apresentarem nível de alfabetização 
insatisfatório para a etapa. 
- Utilizar como recurso pedagógico as aulas do 
Programa de Alfabetização Alfa e Beto na Tv. 

- Recuperar 100% dos 
estudantes que foram 
prejudicados. 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas  durante  o  processo 
de alfabetização e letramento 
matemático. 

-  Reforço  escolar/Projeto  Interventivo  em   horário 
contrário,  atividades  diferenciadas,  parceria  com a 
família para acompanhamento em casa (atendimento 
individual). 

- Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

-   Garantir   o   início   efetivo da 
apropriação do conteúdo 
ministrado, no mínimo, para 80% 
dos estudantes. 

 

 

 

- Avaliar a  aquisição das 
aprendizagens e  o trabalho 
pedagógico desenvolvido. 

- Elaborar e  aplicar, mensalmente,  pequenas 
avaliações  referentes aos conteúdos 
respectivamente trabalhados. 

- Avaliar 100% dos estudantes, 
mensalmente. 

 

 

- Sanar as dúvidas e dificuldades 
dos professores quanto ao uso do 
material e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para estudo, 
feedbacks, planejamento de aulas, análise dos 
materiais e apropriação gradativa do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

 

- Incentivar, juntamente com 
processo de decodificação, o 
desenvolvimento da fluência de 
leitura. 

- Trabalhar sistematicamente com o Programa de 
Fluência de Leitura, colocando em prática todas as 
técnicas. 
- Trabalhar com os minilivros em sala de aula e em 

- 30% dos estudantes 
alcançando a leitura de 80 a 90 
palavras por minuto. 
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casa (parceria com a família) para o 
desenvolvimento da fluência dos discentes que 
estão recuperando as aprendizagens. 

Aquisição de fluência de leitura 
em 20% dos estudantes. 

 

- Incentivar momentos lúdicos 
dentro do trabalho do Projeto. 

- Oportunizar momentos lúdicos com as crianças, 
utilizando vídeos, jogos, músicas, entre outros, 
dentro do conteúdo e planejamento ministrado em 
sala. 

- Motivar e despertar a 
participação de todos os alunos 
do ano. 

 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
as 3 turmas. 

 

 

- Incentivar e motivar os docentes 
durante aplicação do projeto, 
levando-os a se sentirem parte 
importante do processo. 

- Momentos de reflexões, auxílio e análise dos 
resultados obtidos, enfatizando o trabalho dos 
professores. 

- 100% dos docentes 
colaborando de maneira positiva 
na prática do projeto 

 

 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala 
de aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para 
alcançar os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao 
professor. 

 

 

 

 

- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 1 bimestral. 

- 70% dos estudantes atingindo a 
média 7. 
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- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que obtiveram 
mais erros nas avaliações, com atividades de 
recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens   dos  estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

 

 

- Realizar a análise dos dados 
obtidos para traçar estratégias que 
atinjam turmas e/ou grupos de 
estudantes que não atingiram as 
metas do 1º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 1º Bimestre para a 
realização da análise dos dados e alinhamento de 
ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

 

- Realizar reunião bimestral com os 
pais e/ou responsáveis para mantê- 
los informados e corresponsáveis 
acerca do processo de ensino e 
aprendizagem do estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 1º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para os 
pais que não podem comparecer à escola (reuniões 
virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação das famílias na 
reunião. 

 

2º BIMESTRE – 2º ANO 
BIMESTRE OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Acompanhar sistematicamente a 
execução do projeto nas 4 turmas. 
- Sanar as dúvidas e dificuldades 
dos professores quanto ao uso 
diário do material e execução do 
projeto. 

- Reuniões semanais ou quinzenais de coordenações 
para estudo, feedbacks, planejamento de aulas, 
análise dos materiais e apropriação do programa 
pelos professores para sua correta e segura 
“aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 
- 100% dos professores 
apropriados na execução dos 
programas. 

- Avaliação formativa diária. 
 
- Mini avaliações mensais. 

 
- Aplicação do T2 ao final do 
bimestre. 

 
- Avaliação mensal de 
fluência de leitura. 

- Continuar a recuperação das 
aprendizagens dos estudantes que 
foram prejudicados devido à 

- Desenvolver o trabalho pedagógico no presente 
bimestre, de acordo com o nível apresentado, 
recuperando as aprendizagens desfalcadas. 

- Recuperar 100% dos estudantes 
que foram prejudicados. 
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pandemia.  

- Conselho de Classe. 
 
- Avaliação Institucional. 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de alfabetização e letramento 
matemático. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, parceria com a 
família para acompanhamento em casa 
(atendimento individual). 

- Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

-    Garantir    a    apropriação do 
conteúdo ministrado, no 
mínimo, para 70%
 dos estudantes. 

- Avaliar a  aquisição das 
aprendizagens e  o trabalho 
pedagógico desenvolvido. 

- Elaborar e  aplicar, mensalmente,  pequenas 
avaliações  referentes aos conteúdos 
respectivamente trabalhados. 

- Avaliar 100% dos estudantes, 
mensalmente. 

 

- Sanar as dúvidas e dificuldades 
dos professores quanto ao uso do 
material e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenação para estudo, 
feedbacks, planejamento de aulas, análise dos 
materiais e apropriação gradativa do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica e 
adquirindo propriedade. 

 

- Incentivar o desenvolvimento da 
fluência de leitura. 

- Trabalhar sistematicamente com o Programa de 
Fluência de Leitura, colocando em prática todas as 
técnicas. 

- 50% dos estudantes 
alcançando a leitura de 80 a 90 
palavras por minuto. 

 

- Incentivar momentos lúdicos 
dentro do trabalho do Projeto. 

- Oportunizar momentos lúdicos com as crianças, 
utilizando vídeos, jogos, músicas, entre outros, 
dentro do conteúdo e planejamento ministrado em 
sala. 

- Motivar e despertar a 
participação de todos os alunos 
do ano. 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
as 3 turmas. 
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- Incentivar e motivar os docentes 
durante aplicação do projeto, 
levando-os a se sentirem parte 
importante do processo. 

- Momentos de reflexões, auxílio e análise dos 
resultados obtidos, enfatizando o trabalho dos 
professores. 

- 100% dos docentes 
colaborando de maneira positiva 
na prática do projeto 

 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala 
de aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao 
professor. 

 

- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 2 bimestral. 

- 75% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que obtiveram 
mais erros nas avaliações, com atividades de 
recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

 

- Realizar a análise dos dados 
obtidos para traçar estratégias que 
atinjam turmas e/ou grupos de 
estudantes que não atingiram as 
metas do 2º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 2º Bimestre para a 
realização da análise dos dados e alinhamento de 
ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

 

- Realizar reunião bimestral com os 
pais e/ou responsáveis para mantê- 
los informados e corresponsáveis 
acerca do processo de ensino e 
aprendizagem do estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 2º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 

- Proporcionar outras formas de atendimento para os 
pais que não podem comparecer à escola (reuniões 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização 
das famílias na reunião. 
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virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

3º BIMESTRE – 2º ANO 
BIMESTRE OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Acompanhar sistematicamente a 
execução do projeto nas 4 turmas. 
- Sanar as dúvidas e dificuldades 
dos professores quanto ao uso 
diário do material e execução do 
projeto. 

- Reuniões semanais ou quinzenais de coordenações 
para estudo, feedbacks, planejamento de aulas, 
análise dos materiais e apropriação do programa 
pelos professores para sua correta e segura 
“aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 
- 100% dos professores 
apropriados na execução dos 
programas. 

- Avaliação formativa diária. 
 
- Mini avaliações mensais. 

 
- Aplicação do T3 ao final do 
bimestre. 

 
- Avaliação mensal de 
fluência de leitura. 

 
- Conselho de Classe. 

 

Avaliação Institucional. 

- Proporcionar a todas as turmas a 
aquisição dos conteúdos 
condizentes à etapa. 

- Desenvolver o trabalho pedagógico em todas as 
turmas de acordo com o que a etapa sugere. 

- 80% dos estudantes com 
aquisição da aprendizagem a 
nível do 2º Ano. 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de alfabetização e letramento 
matemático. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, parceria com a 
família para acompanhamento em casa 
(atendimento individual). 

- Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação 
do conteúdo ministrado, no 
mínimo, para 80% dos 
estudantes. 

- Avaliar a  aquisição das 
aprendizagens e  o trabalho 
pedagógico desenvolvido. 

- Elaborar e  aplicar, mensalmente,  pequenas 
avaliações  referentes aos conteúdos 
respectivamente trabalhados. 

- Avaliar 100% dos estudantes, 
mensalmente. 

 

- Sanar as dúvidas e dificuldades 
dos professores quanto ao uso do 
material e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenação para estudo, 
feedbacks, planejamento de aulas, análise dos 
materiais e apropriação gradativa do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica e 
adquirindo propriedade. 

 

- Incentivar o desenvolvimento da 
fluência de leitura. 

- Trabalhar sistematicamente com o Programa de 
Fluência de Leitura, colocando em prática todas as 

- 65% dos estudantes 
alcançando a leitura de 80 a 90 
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técnicas. palavras por minuto. 

- Incentivar momentos lúdicos 
dentro do trabalho do Projeto. 

- Oportunizar momentos lúdicos com as crianças, 
utilizando vídeos, jogos, músicas, entre outros, 
dentro do conteúdo e planejamento ministrado em 
sala. 

- Motivar e despertar a 
participação de todos os alunos 
do ano. 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
as 3 turmas. 

 

- Incentivar e motivar os docentes 
durante aplicação do projeto, 
levando-os a se sentirem parte 
importante do processo. 

- Momentos de reflexões, auxílio e análise dos 
resultados obtidos, enfatizando o trabalho dos 
professores. 

- 100% dos docentes 
colaborando de maneira positiva 
na prática do projeto 

 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
Acompanhar o professor na sala de 
aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao 
professor. 

 

 

- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 3 bimestral. 

- 75% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre, de acordo com o T3. 

- Retorno aos conteúdos das questões que obtiveram 
mais erros nas avaliações, com atividades de 
recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes 
que não havia alcançado a meta. 
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- Realizar a análise dos dados 
obtidos para traçar estratégias que 
atinjam turmas e/ou grupos de 
estudantes que não atingiram as 
metas do 3º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 3º Bimestre para a 
realização da análise dos dados e alinhamento de 
ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

 

- Realizar reunião bimestral com os 
pais e/ou responsáveis para mantê- 
los informados e corresponsáveis 
acerca do processo de ensino e 
aprendizagem do estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 3º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
Proporcionar outras formas de atendimento para os 
pais que não podem comparecer à escola (reuniões 
virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização 
das famílias na reunião. 

 

4º BIMESTRE – 2º ANO 
BIMESTRE OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Acompanhar sistematicamente a 
execução do projeto nas 4 turmas. 
Sanar as dúvidas e dificuldades dos 
professores quanto ao uso diário do 
material e execução do projeto. 

- Reuniões semanais ou quinzenais de coordenações 
para estudo, feedbacks, planejamento de aulas, 
análise dos materiais e apropriação do programa 
pelos professores para sua correta e segura 
“aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 
100% dos professores 
apropriados na execução dos 
programas. 

- Avaliação formativa diária. 
 
- Mini avaliações mensais. 

 
- Aplicação do T4 ao final do 
bimestre. 

 
- Avaliação mensal de 
fluência de leitura. 

 
- Conselho de Classe. 

 

- Proporcionar a todas as turmas a 
aquisição dos conteúdos 
condizentes à etapa. 

- Desenvolver o trabalho pedagógico em todas as 
turmas de acordo com o que a etapa sugere. 

- 85% dos estudantes 
preparados para o 3º Ano. 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de alfabetização e letramento 
matemático. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, parceria com a 
família para acompanhamento em casa (atendimento 

- Garantir a efetiva apropriação 
do conteúdo ministrado, no 
mínimo, para 80% dos 
estudantes. 
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individual). 

- Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Avaliação Institucional. 

- Avaliar a aquisição das 
aprendizagens e o trabalho 
pedagógico desenvolvido. 

- Elaborar e aplicar, mensalmente, pequenas 
avaliações referentes aos conteúdos 
respectivamente trabalhados. 

- Avaliar 100% dos estudantes, 
mensalmente. 

- Sanar as dúvidas e dificuldades 
dos professores quanto ao uso do 
material e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenação para estudo, 
feedbacks, planejamento de aulas, análise dos 
materiais e apropriação gradativa do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica e 
adquirindo propriedade. 

- Incentivar o desenvolvimento da 
fluência de leitura. 

- Trabalhar sistematicamente com o Programa de 
Fluência de Leitura, colocando em prática todas as 
técnicas. 

- 80% dos estudantes 
alcançando a leitura de 80 a 90 
palavras por minuto. 

- Incentivar momentos lúdicos 
dentro do trabalho do Projeto. 

- Oportunizar momentos lúdicos com as crianças, 
utilizando vídeos, jogos, músicas, entre outros, 
dentro do conteúdo e planejamento ministrado em 
sala. 

- Motivar e despertar a 
participação de todos os alunos 
do ano. 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
as 3 turmas. 

 

- Incentivar e motivar os docentes 
durante aplicação do projeto, 
levando-os a se sentirem parte 
importante do processo. 

- Momentos de reflexões, auxílio e análise dos 
resultados obtidos, enfatizando o trabalho dos 
professores. 

- 100% dos docentes 
colaborando de maneira positiva 
na prática do projeto 

 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

81 

 

 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
Acompanhar o professor na sala de 
aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao 
professor. 

 

- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 4 bimestral. 

- 75% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre, de acordo com o T4. 

- Retorno aos conteúdos das questões que obtiveram 
mais erros nas avaliações, com atividades de 
recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens   dos  estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

 

- Realizar a análise dos dados 
obtidos e avaliar o processo de 
ensino e aprendizagem da escola. 

- Promover Conselho de Classe do 4º Bimestre para 
avaliar a consolidação das ações realizadas durante o 
ano e os resultados finais. 

- 100% da equipe pedagógica 
participando e contribuindo com 
o momento 

 

- Realizar reunião final com os pais 
e/ou  responsáveis  para mantê-los 
informados  e  parceiros  acerca do 
resultado das aprendizagens dos 
estudantes. 

- Promover e organizar reunião ao final do 4º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para os 
pais que não podem comparecer à escola (reuniões 
virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação das famílias na 
reunião. 
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1º BIMESTRE – 3º ANO 
BIMESTRE OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

1
º 

B
im

e
st

re
 

- Capacitar os docentes para 
aplicação do Programa do IAB. 

- Promover momento de conhecimento do material e 
o modo de aplicação do programa na prática de sala 
de aula. 
- Utilizar vídeos do programa. 

- 100% dos professores 
capacitados para a aplicação do 
projeto. 

- Avaliação diagnóstica 
 
- Avaliação formativa 

 
- Avaliações periódicas 

 
- Aplicação do T1 

 
- Atividades de recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 
leitura 

 
- Conselho de Classe 

 
- Avaliação Institucional 

- Informar às famílias acerca do 
trabalho pedagógico da instituição 
com o projeto. 

- Realizar reunião com as famílias para explicar e 
demonstrar as potencialidades do trabalho com o 
projeto, promovendo parceria para o melhor 
desempenho da criança. 

- Alcançar, no mínimo, 80% de 
participação das famílias na 
primeira reunião. 

- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos 
estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 
- Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação 
com as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar 
de estudos dos discentes. 

- Diagnosticar as aprendizagens e 
fragilidades dos estudantes como 
ponto de partida para as 
intervenções pedagógicas. 

- Aplicação da Avaliação Diagnóstica T4 do 2º Ano de 
Língua Portuguesa e Matemática. 

- Avaliar 100% dos estudantes 
matriculados na Unidade 
Escolar. 

 

- Motivar o estudante sobre seus 
estudos e ampliar suas 
perspectivas. 

- Debates, dinâmicas, filmes e palestras. - Resgatar 90% dos discentes 
desmotivados e com baixa 
frequência escolar. 

 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia 
ocasionou aos estudantes. 
Identificar e agir nas dificuldades 
de aprendizado e nas 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
Promover um trabalho diferenciado para atender as 
necessidades de um determinado grupo de alunos, de 
acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 
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especificidades de cada discente. 

 

- Sanar as dúvidas e dificuldades dos 
professores quanto ao uso do 
material e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para estudo, 
feedbacks, planejamento de aulas, análise dos 
materiais e apropriação gradativa do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% 
entre todas as turmas. 

 

 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de ensino e aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 
Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir o início efetivo da 
apropriação do conteúdo 
ministrado, no mínimo, para 
80% dos estudantes. 

 

 

- Sanar dificuldades específicas 
quanto à alfabetização e 
letramento matemático. 

- Envelope de letramento com atividades lúdicas e 
jogos pedagógicos (extra Classe – para casa). 

- Incluir 100% dos discentes com 
déficits de aprendizagem no 
Projeto. 

 

 

- Ler com fluência e entonação 
diversos Gêneros Literários. 
- Compreender informações 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de Fluência 
de Leitura e compreensão do IAB e contação de 
história. 

- 40% dos estudantes lendo de 
90 a 110 palavras por minuto. 
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implícitas e explícitas em textos 
lidos. 

 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 

 

 

- Acompanhar o professor na sala 
de aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

respectivo feedback
 ao professor. 

 

 

- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 1 bimestral. 

- 60% dos estudantes atingindo 
a média 7. 

 

 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que obtiveram 
mais erros nas avaliações, com atividades de 
recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens   dos  estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

 

 

- Realizar a análise dos dados 
obtidos para traçar estratégias que 
atinjam turmas e/ou grupos de 
estudantes que não atingiram as 
metas do 1º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 1º Bimestre para a 
realização da análise dos dados e alinhamento de 
ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise 
dos dados. 

 

 

- Realizar reunião bimestral com os 
pais e/ou responsáveis para mantê- 
los informados e corresponsáveis 
acerca do processo de ensino e 
aprendizagem do estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 1º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para os 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização 
das famílias na reunião. 
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pais que não podem comparecer à escola (reuniões 
virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

2º BIMESTRE – 3º ANO 
Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia 
ocasionou aos estudantes. 
Identificar e agir nas dificuldades 
de aprendizado e nas 
especificidades de cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
Promover um trabalho diferenciado para atender as 
necessidades de um determinado grupo de alunos, de 
acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 

- Avaliação formativa 
 
- Avaliações periódicas 

 
- Aplicação do T2 

 
- Atividades de recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 
leitura 

 

- Conselho de Classe 
 

- Avaliação Institucional 

 

- Acompanhar o processo e a 
progressão contínua das 
aprendizagens, com vistas ao 
replanejamento de ações e 
estratégias para atingir os objetivos 
de aprendizagem propostos. 

- Aplicação de atividades para avaliar o processo de 
aprendizagem periodicamente. 

- Incluir 100% dos estudantes 
nos testes de progressão. 

 

- Acompanhar e orientar os 
professores acerca das fragilidades 
ainda encontradas quanto ao uso 
do material e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para estudo, 
feedbacks, planejamento de aulas, análise dos 
materiais e apropriação gradativa do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos 
estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 
Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação com 
as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar 
de estudos dos discentes. 
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- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% 
entre todas as turmas. 

 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de ensino e aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 

- Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação 
do conteúdo ministrado, no 
mínimo, para 80% dos 
estudantes. 

 

- Sanar dificuldades específicas 
quanto à alfabetização e 
letramento matemático. 

- Envelope de letramento com atividades lúdicas e 
jogos pedagógicos (extra Classe – para casa). 

- Incluir 100% dos discentes com 
déficits de aprendizagem no 
Projeto. 

 

- Ler com fluência e entonação 
diversos Gêneros Literários. 
Compreender informações 
implícitas e explícitas em textos 
lidos. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de Fluência 
de Leitura e compreensão do IAB e contação de 
história. 

- 50% dos estudantes lendo de 
90 a 110 palavras por minuto. 

 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala 
de aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao 
professor. 
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- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 2 bimestral. 

- 70% dos estudantes atingindo 
a média 7. 

 

 

- Oportunizar a vivência de 
estudantes em turmas de acordo 
com o nível de letramento 
linguístico e matemático. 
- Proporcionar aos estudantes que 
necessitarem uma vivência exitosa 
para que avancem e consigam 
acompanhar sua turma. 

- Realizar conversa com a família dos estudantes 
sobre a necessidade de tal intervenção. 
Encaminhar alunos para que estudem em salas no seu 
nível de escolarização, acompanhando-os em sua 
socialização e desenvolvimento cognitivo. 

- Oportunizar vivência a 100% 
dos estudantes que necessitem. 

 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que obtiveram 
mais erros nas avaliações, com atividades de 
recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

 

- Aplicar metodologias que 
despertem o interesse e favoreçam 
a compreensão dos conteúdos 
trabalhados. 

- Utilização de materiais midiáticos e de experiências 
científicas. 

- Aumentar em 60% o uso de 
materiais midiáticos e práticas 
de experiências cientificas em 
sala de aula. 

 

- Realizar a análise dos dados 
obtidos para traçar estratégias que 
atinjam turmas e/ou grupos de 
estudantes que não atingiram as 
metas do 2º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 2º Bimestre para a 
realização da análise dos dados e alinhamento de 
ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise 
dos dados. 

 

- Realizar reunião bimestral com os 
pais e/ou responsáveis para mantê- 
los informados e corresponsáveis 
acerca do processo de ensino e 

- Promover e organizar reunião ao final do 2º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização 
das famílias na reunião. 
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aprendizagem do estudante. evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para os 
pais que não podem comparecer à escola (reuniões 
virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

3º BIMESTRE – 3º ANO 

Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia 
ocasionou aos estudantes. 
- Identificar e agir nas dificuldades 
de aprendizado e nas 
especificidades de cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
- Promover um trabalho diferenciado para atender 
as necessidades de um determinado grupo de 
alunos, de acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 

- Avaliação formativa 
 

- Avaliações periódicas 
 

- Aplicação do T3 
 
- Atividades de recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 

leitura 
 
- Conselho de Classe 

 

- Avaliação Institucional 

 
 

- Acompanhar o processo e a 
progressão contínua das 
aprendizagens, com vistas ao 
replanejamento de ações e 
estratégias para atingir os objetivos 
de aprendizagem propostos. 

- Aplicação de atividades para avaliar o processo de 
aprendizagem periodicamente. 

- Incluir 100% dos estudantes 
nos testes de progressão. 

 

- Acompanhar e orientar os 
professores acerca das fragilidades 
ainda encontradas quanto ao uso 
do material e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para estudo, 
feedbacks, planejamento de aulas, análise dos 
materiais e apropriação gradativa do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos 
estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 

- Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação 
com as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar 
de estudos dos discentes. 
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- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% 
entre todas as turmas. 

 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de ensino e aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 
Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação 
do conteúdo ministrado, no 
mínimo, para 80% dos 
estudantes. 

 

- Ler com fluência e entonação 
diversos Gêneros Literários. 
- Compreender informações 
implícitas e explícitas em textos 
lidos. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de Fluência 
de Leitura e compreensão do IAB e contação de 
história. 

- 75% dos estudantes lendo de 
90 a 110 palavras por minuto. 

 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala 
de aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao 
professor. 

 

- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 3 bimestral. 

- 80% dos estudantes atingindo 
a média 7. 
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- Auxiliar os docentes em suas 
fragilidades quanto à aplicação das 
metodologias do Projeto IAB 

- Suporte pedagógico quanto ao desenvolvimento das 
aulas. 
- Reuniões periódicas. 

- Acompanhar e orientar 100% 
dos docentes com alguma 
fragilidade quanto às 
metodologias e ou conteúdo. 

 

- Desenvolver o gosto pela escrita, a 
imaginação e a organização de 
ideias. 

- Incluir pequenos projetos de escrita e produção de 
textos, escrita de e-mail, etc. dentro dos 
planejamentos. 

- Concurso pequenos escritores. Participação de 
escritores locais. 

- Desenvolver habilidades e 
competências de escrita em 75% 
dos estudantes. 

 

- Oportunizar a vivência de 
estudantes em turmas de acordo 
com o nível de letramento 
linguístico e matemático. 
Proporcionar aos estudantes que 
necessitarem uma vivência exitosa 
para que avancem e consigam 
acompanhar sua turma. 

- Realizar conversa com a família dos estudantes 
sobre a necessidade de tal intervenção. 
- Encaminhar alunos para que estudem em salas no 
seu nível de escolarização, acompanhando-os em sua 
socialização e desenvolvimento cognitivo. 

- Oportunizar vivência a 100% 
dos estudantes que necessitem. 

 

- Sanar dificuldades específicas 
quanto à alfabetização e 
letramento matemático 

Envelope de letramento com atividades lúdicas e 
jogos pedagógicos (extra Classe – para casa). 

Incluir 100% dos discentes com 
déficits de aprendizagem no 
Projeto. 

 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que obtiveram 
mais erros nas avaliações, com atividades de 
recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes 
que não havia alcançado a 
meta. 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

91 

 

 

 

- Aplicar metodologias que 
despertem o interesse e favoreçam 
a compreensão dos conteúdos 
trabalhados. 

- Utilização de materiais midiáticos e de experiências 
científicas. 

- Aumentar em 60% o uso de 
materiais midiáticos e práticas 
de experiências cientificas em 
sala de aula. 

 

 

- Realizar a análise dos dados 
obtidos para traçar estratégias que 
atinjam turmas e/ou grupos de 
estudantes que não atingiram as 
metas do 3º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 3º Bimestre para a 
realização da análise dos dados e alinhamento de 
ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise 
dos dados. 

 

- Realizar reunião bimestral com os 
pais e/ou responsáveis para 
mantê-los informados e 
corresponsáveis acerca do 
processo de ensino e 
aprendizagem do estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 3º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
Proporcionar outras formas de atendimento para os 
pais que não podem comparecer à escola (reuniões 
virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização 
das famílias na reunião. 

4º BIMESTRE – 3º ANO 

Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia 
ocasionou aos estudantes. 
- Identificar e agir nas dificuldades 
de aprendizado e nas 
especificidades de cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
Promover um trabalho diferenciado para atender as 
necessidades de um determinado grupo de alunos, de 
acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 

- Avaliação formativa 
 
- Avaliações periódicas 

 
- Aplicação do T4 
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- Acompanhar o processo e a 
progressão contínua das 
aprendizagens, com vistas ao 
replanejamento de ações e 
estratégias para atingir os objetivos 
de aprendizagem propostos. 

- Aplicação de atividades para avaliar o processo de 
aprendizagem periodicamente. 

- Incluir 100% dos estudantes 
nos testes de progressão. 

 
- Atividades de recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 
leitura 

 
- Conselho de Classe 

 

- Avaliação Institucional 

 

- Acompanhar e orientar os 
professores acerca das fragilidades 
ainda encontradas quanto ao uso 
do material e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para estudo, 
feedbacks, planejamento de aulas, análise dos 
materiais e apropriação gradativa do programa pelos 
professores para sua correta e segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos 
estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 

- Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação 
com as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar 
de estudos dos discentes. 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância 
da frequência escolar para garantir 
o melhor rendimento e 
aproveitamento do estudante no 
processo de ensino-aprendizagem, 
incentivando a assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% 
entre todas as turmas. 

 

- Intervir nas dificuldades 
apresentadas durante o processo 
de ensino e aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 
Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação 
do conteúdo ministrado, no 
mínimo, para 80% dos 
estudantes. 
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- Ler com fluência e entonação 
diversos Gêneros Literários. 
Compreender informações 
implícitas e explícitas em textos 
lidos. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de Fluência 
de Leitura e compreensão do IAB e contação de 
história. 

- 80% dos estudantes lendo de 
90 a 110 palavras por minuto. 

 

- Colher informações e exemplos 
para discutir nas reuniões de 
planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala 
de aula para colaborar no 
aperfeiçoamento das aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para alcançar 
os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao 
professor. 

 

- Avaliar a aprendizagem do 
estudante e do processo de ensino 
do(a) professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias realizadas, 
promover a aplicação do Teste 4 bimestral. 

- 85% dos estudantes atingindo 
a média 7. 

 

- Auxiliar os docentes em suas 
fragilidades quanto à aplicação das 
metodologias do Projeto IAB 

- Suporte pedagógico quanto ao desenvolvimento das 
aulas. 
Reuniões periódicas. 

- Acompanhar e orientar 100% 
dos docentes com alguma 
fragilidade quanto às 
metodologias e ou conteúdo. 

 

- Desenvolver o gosto pela escrita, a 
imaginação e a organização de 
ideias. 

- Incluir pequenos projetos de escrita e produção de 
textos, escrita de e-mail, etc. dentro dos 
planejamentos. 
- Concurso pequenos escritores. Participação de 

escritores locais. 

- Desenvolver habilidades e 
competências de escrita em 75% 
dos estudantes. 

 

- Oportunizar a vivência de 
estudantes em turmas de acordo 
com o nível de letramento 
linguístico e matemático. 

- Realizar conversa com a família dos estudantes 
sobre a necessidade de tal intervenção. 
Encaminhar alunos para que estudem em salas no seu 
nível de escolarização, acompanhando-os em sua 

- Oportunizar vivência a 100% 
dos estudantes que necessitem. 
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- Proporcionar aos estudantes que 
necessitarem uma vivência exitosa 
para que avancem e consigam 
acompanhar sua turma. 

socialização e desenvolvimento cognitivo. 

 

- Sanar dificuldades específicas 
Quanto à alfabetização e 
letramento matemático 

Envelope de letramento com atividades lúdicas e 
jogos pedagógicos (extra Classe – para casa). 

Incluir 100% dos discentes com 
déficits de aprendizagem no 
Projeto. 

 

- Recuperar os alunos que não 
atingiram a meta desejada para o 
bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que obtiveram 
mais erros nas avaliações, com atividades de 
recuperação tanto coletivas, quanto individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes 
que não havia alcançado a 
meta. 

 

- Aplicar metodologias que 
despertem o interesse e favoreçam 
a compreensão dos conteúdos 
trabalhados. 

- Utilização de materiais midiáticos e de experiências 
científicas. 

- Aumentar em 60% o uso de 
materiais midiáticos e práticas 
de experiências cientificas em 
sala de aula. 

 

- Realizar a análise dos dados 
obtidos e avaliar o processo de 
ensino e aprendizagem da escola. 

- Promover Conselho de Classe do 4º Bimestre para 
avaliar a consolidação das ações realizadas durante o 
ano e os resultados finais. 

- 100% da equipe pedagógica 
participando e contribuindo com 
o momento 

 

- Realizar reunião final com os pais 
e/ou responsáveis para mantê-los 
informados e parceiros acerca do 
resultado das aprendizagens dos 
estudantes. 

- Promover e organizar reunião ao final do 4º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de dados/gráficos, o 
desenvolvimento pedagógico das crianças, 
evidenciando os aspectos em que podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para os 
pais que não podem comparecer à escola (reuniões 
virtuais), vídeos chamada (coord, prof, soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação das famílias na 
reunião. 
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1º BIMESTRE – 4º ANO 
Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

1 º  B i m e s t r e
 

- Capacitar os docentes para que tenham 
segurança no desenvolvimento das aulas 
e nas intervenções a serem realizadas. 

- Formação inicial e contínua de docentes quanto 
à aplicação das metodologias do Projeto e de 
metodologias inovadoras. 

- 100% dos docentes participando 
das formações iniciais e 
continuadas. 

- Avaliação diagnóstica 
 
- Avaliação formativa 

 
- Avaliações periódicas 

 
- Aplicação do T1 

 
- Atividades de 
recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 
leitura 

 
- Conselho de Classe 

 
- Avaliação Institucional 

- Identificar a proficiência dos 
estudantes em relação aos conteúdos de 
cada ano/série. 

- Aplicação de Avaliações diagnósticas (T4 do 3º 
Ano) de Língua Portuguesa e Matemática como 
ponto de partida para as intervenções iniciais. 

- Aplicar a avaliação diagnóstica a 
100% dos estudantes 
matriculados na Unidade de 
ensino. 

- Informar às famílias acerca do trabalho 
pedagógico da instituição com o projeto. 

- Realizar reunião com as famílias para explicar e 
demonstrar as potencialidades do trabalho com o 
projeto, promovendo parceria para o melhor 
desempenho da criança. 

- Alcançar, no mínimo, 80% de 
participação das famílias na 
primeira reunião. 

- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar de 
estudos dos discentes. 

- Recuperar aprendizagens de 
estudantes que ainda não estão no nível 
da turma. 

- Planejamento de adequação de atividades de 
acordo com o nível de alfabetização e letramento 
matemático (atividades diferenciadas), 
apresentando registros da progressão das 
aprendizagens dos estudantes atendidos. 

Resgatar 95% dos discentes que 
ainda não conseguem 
acompanhar os conteúdos do seu 
ano escolar. 
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- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia ocasionou 
aos estudantes. 
- Identificar e agir nas dificuldades de 
aprendizado e nas especificidades de 
cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
- Promover um trabalho diferenciado para atender 
as necessidades de um determinado grupo de 
alunos, de acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 

- Sanar as dúvidas e dificuldades dos 
professores quanto ao uso do material e 
aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para 
estudo, feedbacks, planejamento de aulas, análise 
dos materiais e apropriação gradativa do 
programa pelos professores para sua correta e 
segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância da 
frequência escolar para garantir o 
melhor rendimento e aproveitamento 
do estudante no processo de ensino- 
aprendizagem, incentivando a 
assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais 
frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
todas as turmas. 

 

 

- Intervir nas dificuldades apresentadas 
durante o processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 
Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação do 
conteúdo ministrado, no mínimo, 
para 80% dos estudantes. 

 

 

- Motivar o estudante sobre seus 
estudos e ampliar suas perspectivas. 

- Debates, dinâmicas, filmes e palestras. - Resgatar 90% dos discentes 
desmotivados e com baixa 
frequência escolar. 
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- Ler com fluência e entonação diversos 
Gêneros Literários. 
Compreender informações implícitas e 
explícitas em textos lidos. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de 
Fluência de Leitura e compreensão do IAB e 
contação de história. 

- 40% dos estudantes lendo de 
110 a 130 palavras por minuto. 

 

 

- Colher informações e exemplos para 
discutir nas reuniões de planejamento. 
Acompanhar o professor na sala de aula 
para colaborar no aperfeiçoamento das 
aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para 
alcançar os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 

 

 

- Avaliar a aprendizagem do estudante e 
do processo de ensino do(a) 
professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias 
realizadas, promover a aplicação do Teste 1 
bimestral. 

- 60% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

 

 

- Recuperar os alunos que não atingiram 
a meta desejada para o bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com 
atividades de recuperação tanto coletivas, quanto 
individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

 

 

- Realizar a análise dos dados obtidos 
para traçar estratégias que atinjam 
turmas e/ou grupos de estudantes que 
não atingiram as metas do 1º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 1º Bimestre 
para a realização da análise dos dados e 
alinhamento de ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

 

 

- Realizar reunião bimestral com os pais 
e/ou responsáveis para mantê-los 
informados e corresponsáveis acerca do 
processo de ensino e aprendizagem do 
estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 1º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de 
dados/gráficos, o desenvolvimento pedagógico 
das crianças, evidenciando os aspectos em que 
podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização das 
famílias na reunião. 
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os pais que não podem comparecer à escola 
(reuniões virtuais), vídeos chamada (coord, prof, 
soe, eeaa). 

2º BIMESTRE – 4º ANO 
Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Analisar os déficits de aprendizagem 
no intuito de resgatar a escolarização 
dos discentes. 

- Projeto Interventivo com pequenos grupos, 
utilizando atividades diferenciadas. 

- Incluir 100% dos estudantes 
com distorção de série/ 
aprendizagem nas atividades 
interventivas. 

- Avaliação formativa 
 
- Avaliações periódicas 

 
- Aplicação do T2 

 
- Atividades de 
recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 
leitura 

 
- Conselho de Classe 

 

Avaliação Institucional 

 

- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 
Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação 
com as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar de 
estudos dos discentes. 

 

- Recuperar aprendizagens de 
estudantes que ainda não estão no nível 
da turma. 

- Planejamento de adequação de atividades de 
acordo com o nível de alfabetização e letramento 
matemático (atividades diferenciadas), 
apresentando registros da progressão das 
aprendizagens dos estudantes atendido. 

Resgatar 95% dos discentes que 
ainda não conseguem 
acompanhar os conteúdos do seu 
ano escolar. 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia ocasionou 
aos estudantes. 

- Identificar e agir nas dificuldades de 
aprendizado e nas especificidades de 
cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
Promover um trabalho diferenciado para atender 
as necessidades de um determinado grupo de 
alunos, de acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

99 

 

 

 

- Acompanhar e orientar os professores 
acerca das fragilidades ainda 
encontradas quanto ao uso do material 
e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para 
estudo, feedbacks, planejamento de aulas, análise 
dos materiais e apropriação gradativa do 
programa pelos professores para sua correta e 
segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância da 
frequência escolar para garantir o 
melhor rendimento e aproveitamento 
do estudante no processo de ensino- 
aprendizagem, incentivando a 
assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais 
frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
todas as turmas. 

 

 

- Intervir nas dificuldades apresentadas 
durante o processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 
Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação do 
conteúdo ministrado, no mínimo, 
para 80% dos estudantes. 

 

 

- Motivar o estudante sobre seus 
estudos e ampliar suas perspectivas. 

- Debates, dinâmicas, filmes e palestras. - Resgatar 90% dos discentes 
desmotivados e com baixa 
frequência escolar. 

 

 

- Ler com fluência e entonação diversos 
Gêneros Literários. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de 
Fluência de Leitura do projeto IAB e contação de 
história. 

- 55% dos estudantes lendo de 
110 a 130 palavras por minuto. 
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- Colher informações e exemplos para 
discutir nas reuniões de planejamento. 
Acompanhar o professor na sala de aula 
para colaborar no aperfeiçoamento das 
aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para 
alcançar os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 

 

 

- Avaliar a aprendizagem do estudante e 
do processo de ensino do(a) professor(a) 
e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias 
realizadas, promover a aplicação do Teste 2 
bimestral. 

- 65% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

 

 

- Recuperar os alunos que não atingiram 
a meta desejada para o bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com 
atividades de recuperação tanto coletivas, quanto 
individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

 

 

- Realizar a análise dos dados obtidos 
para traçar estratégias que atinjam 
turmas e/ou grupos de estudantes que 
não atingiram as metas do 2º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 2º Bimestre 
para a realização da análise dos dados e 
alinhamento de ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

 

- Realizar reunião bimestral com os pais 
e/ou responsáveis para mantê-los 
informados e corresponsáveis acerca do 
processo de ensino e aprendizagem do 
estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 2º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de 
dados/gráficos, o desenvolvimento pedagógico 
das crianças, evidenciando os aspectos em que 
podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para 
os pais que não podem comparecer à escola 
(reuniões virtuais), vídeos chamada (coord, prof, 
soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização das 
famílias na reunião. 

3º BIMESTRE – 4º ANO 
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Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Analisar os déficits de aprendizagem no 
intuito de resgatar a escolarização dos 
discentes. 

- Projeto Interventivo com pequenos grupos, 
utilizando atividades diferenciadas. 

- Incluir 100% dos estudantes com 
distorção de série/ aprendizagem 
nas atividades interventivas. 

- Avaliação formativa 
 
- Avaliações periódicas 

 
- Aplicação do T3 

 
- Atividades de 
recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 
leitura 

 
- Conselho de Classe 

 

Avaliação Institucional 

 

- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 
Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação 
com as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar de 
estudos dos discentes. 

 

- Recuperar aprendizagens de 
estudantes que ainda não estão no nível 
da turma. 

- Planejamento de adequação de atividades de 
acordo com o nível de alfabetização e letramento 
matemático (atividades diferenciadas), 
apresentando registros da progressão das 
aprendizagens dos estudantes atendidos. 

Resgatar 95% dos discentes que 
ainda não conseguem 
acompanhar os conteúdos do seu 
ano escolar. 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia ocasionou 
aos estudantes. 
- Identificar e agir nas dificuldades de 
aprendizado e nas especificidades de 
cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
Promover um trabalho diferenciado para atender 
as necessidades de um determinado grupo de 
alunos, de acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 

 

- Acompanhar e orientar os professores 
acerca das fragilidades ainda 
encontradas quanto ao uso do material 
e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para 
estudo, feedbacks, planejamento de aulas, análise 
dos materiais e apropriação gradativa do 
programa pelos professores para sua correta e 
segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 
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- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância da 
frequência escolar para garantir o 
melhor rendimento e aproveitamento 
do estudante no processo de ensino- 
aprendizagem, incentivando a 
assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais 
frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
todas as turmas. 

 

- Intervir nas dificuldades apresentadas 
durante o processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 
Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação do 
conteúdo ministrado, no mínimo, 
para 80% dos estudantes. 

 

 

- Motivar o estudante sobre seus 
estudos e ampliar suas perspectivas. 

- Debates, dinâmicas, filmes e palestras. - Resgatar 90% dos discentes 
desmotivados e com baixa 
frequência escolar. 

 

 

- Ler com fluência e entonação diversos 
Gêneros Literários. 
Compreender informações implícitas e 
explícitas em textos lidos. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de 
Fluência de Leitura e compreensão do IAB e 
contação de história. 

- 70% dos estudantes lendo de 
110 a 130 palavras por minuto. 

 

 

- Colher informações e exemplos para 
discutir nas reuniões de planejamento. 
Acompanhar o professor na sala de aula 
para colaborar no aperfeiçoamento das 
aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para 
alcançar os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 

 

 

- Avaliar a aprendizagem do estudante e 
do processo de ensino do(a) 

- Dentre as avaliações formativas diárias 
realizadas, promover a aplicação do Teste 3 

- 75% dos estudantes atingindo a 
média 7. 
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professor(a) e da escola. bimestral. 

 

- Recuperar os alunos que não atingiram 
a meta desejada para o bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com 
atividades de recuperação tanto coletivas, quanto 
individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

 

 

- Realizar a análise dos dados obtidos 
para traçar estratégias que atinjam 
turmas e/ou grupos de estudantes que 
não atingiram as metas do 3º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 3º Bimestre 
para a realização da análise dos dados e 
alinhamento de ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

 

 

- Realizar reunião bimestral com os pais 
e/ou responsáveis para mantê-los 
informados e corresponsáveis acerca do 
processo de ensino e aprendizagem do 
estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 3º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de 
dados/gráficos, o desenvolvimento pedagógico 
das crianças, evidenciando os aspectos em que 
podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para 
os pais que não podem comparecer à escola 
(reuniões virtuais), vídeos chamada (coord, prof, 
soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização das 
famílias na reunião. 

4º BIMESTRE – 4º ANO 
Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Analisar os déficits de aprendizagem no 
intuito de resgatar a escolarização dos 
discentes. 

- Projeto Interventivo com pequenos grupos, 
utilizando atividades diferenciadas. 

- Incluir 100% dos estudantes 
com distorção de série/ 
aprendizagem nas atividades 
interventivas. 

- Avaliação formativa 
 
- Avaliações periódicas 
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- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 
Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação 
com as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar de 
estudos dos discentes. 

- Aplicação do T4 
 
- Atividades de 
recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 
leitura 

 
- Conselho de Classe 

 

- Avaliação Institucional 

 

- Recuperar aprendizagens de 
estudantes que ainda não estão no nível 
da turma. 

- Planejamento de adequação de atividades de 
acordo com o nível de alfabetização e letramento 
matemático (atividades diferenciadas), 
apresentando registros da progressão das 
aprendizagens dos estudantes atendidos. 

Resgatar 95% dos discentes que 
ainda não conseguem 
acompanhar os conteúdos do seu 
ano escolar. 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia ocasionou 
aos estudantes. 
- Identificar e agir nas dificuldades de 
aprendizado e nas especificidades de 
cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
Promover um trabalho diferenciado para atender 
as necessidades de um determinado grupo de 
alunos, de acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 

 

- Acompanhar e orientar os professores 
acerca das fragilidades ainda 
encontradas quanto ao uso do material 
e aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para 
estudo, feedbacks, planejamento de aulas, análise 
dos materiais e apropriação gradativa do 
programa pelos professores para sua correta e 
segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância da 
frequência escolar para garantir o 
melhor rendimento e aproveitamento 
do estudante no processo de ensino- 
aprendizagem, incentivando a 
assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais 
frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
todas as turmas. 
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- Intervir nas dificuldades apresentadas 
durante o processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 
Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação do 
conteúdo ministrado, no mínimo, 
para 80% dos estudantes. 

 

 

- Motivar o estudante sobre seus 
estudos e ampliar suas perspectivas. 

- Debates, dinâmicas, filmes e palestras. - Resgatar 90% dos discentes 
desmotivados e com baixa 
frequência escolar. 

 

 

- Ler com fluência e entonação diversos 
Gêneros Literários. 
Compreender informações implícitas e 
explícitas em textos lidos. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de 
Fluência de Leitura e compreensão do IAB e 
contação de história. 

- 80% dos estudantes lendo de 
110 a 130 palavras por minuto. 

 

 

- Colher informações e exemplos para 
discutir nas reuniões de planejamento. 
Acompanhar o professor na sala de aula 
para colaborar no aperfeiçoamento das 
aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para 
alcançar os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 

 

- Avaliar a aprendizagem do estudante e 
do processo de ensino do(a) 
professor(a) e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias 
realizadas, promover a aplicação do Teste 4 
bimestral. 

- 75% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

 

- Recuperar os alunos que não atingiram 
a meta desejada para o bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com 
atividades de recuperação tanto coletivas, quanto 
individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

 

- Realizar a análise dos dados obtidos e 
avaliar o processo de ensino e 

- Promover Conselho de Classe do 4º Bimestre 
para avaliar a consolidação das ações realizadas 

- 100% da equipe pedagógica 
participando e contribuindo com 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

106 

 

 

aprendizagem da escola. durante o ano e os resultados finais. o momento 

- Realizar reunião final com os pais e/ou 
responsáveis para mantê-los informados 
e parceiros acerca do resultado das 
aprendizagens dos estudantes. 

- Promover e organizar reunião ao final do 4º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de 
dados/gráficos, o desenvolvimento pedagógico 
das crianças, evidenciando os aspectos em que 
podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para 
os pais que não podem comparecer à escola 
(reuniões virtuais), vídeos chamada (coord, prof, 
soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação das famílias na 
reunião. 

 

  

1º BIMESTRE – 5º ANO 
Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

1
º 

B
im

e
st

re
 

- Capacitar os docentes para que 
adquiram segurança no 
desenvolvimento das aulas e nas 
intervenções a serem realizadas. 

- Formação inicial e contínua de docentes quanto 
à aplicação das metodologias do Projeto e de 
metodologias inovadoras. 

- 100% dos docentes participando 
das formações iniciais e 
continuadas. 

- Avaliação diagnóstica 
 
- Avaliação formativa 

 
- Avaliações periódicas 

 
- Aplicação do T1 

 
- Atividades de 
recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 

- Identificar a proficiência dos 
estudantes em relação aos conteúdos de 
cada ano/série. 

- Aplicação de Avaliações diagnósticas (T4 do 4º 
Ano) de Língua Portuguesa e Matemática como 
ponto de partida para as intervenções iniciais. 

- Aplicar a avaliação diagnóstica a 
100% dos estudantes 
matriculados na Unidade de 
ensino. 

- Informar às famílias acerca do trabalho 
pedagógico da instituição com o projeto. 

- Realizar reunião com as famílias para explicar e 
demonstrar as potencialidades do trabalho com o 
projeto, promovendo parceria para o melhor 
desempenho da criança. 

- Alcançar, no mínimo, 80% de 
participação das famílias na 
primeira reunião. 
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- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 

- Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação 
com as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar de 
estudos dos discentes. 

leitura 

 
- Conselho de Classe 

 
- Avaliação Institucional 

 
 

- Recuperar aprendizagens de 
estudantes que ainda não estão no nível 
da turma. 

- Planejamento de adequação de atividades de 
acordo com o nível de alfabetização e letramento 
matemático (atividades diferenciadas), 
apresentando registros da progressão das 
aprendizagens dos estudantes atendidos. 

Resgatar 95% dos discentes que 
ainda não conseguem 
acompanhar os conteúdos do seu 
ano escolar. 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia ocasionou 
aos estudantes. 
Identificar e agir nas dificuldades de 
aprendizado e nas especificidades de 
cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
Promover um trabalho diferenciado para atender 
as necessidades de um determinado grupo de 
alunos, de acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 

 

 

- Sanar as dúvidas e dificuldades dos 
professores quanto ao uso do material e 
aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para 
estudo, feedbacks, planejamento de aulas, análise 
dos materiais e apropriação gradativa do 
programa pelos professores para sua correta e 
segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

 

- Analisar os resultados de proficiência 
obtidos no Saeb. 
Planejar e traçar estratégias para 
alcançar as metas. 

- Promover, junto aos docentes, a análise dos 
dados obtidos no Saeb. 
Traçar estratégias coletivas para atingir metas 
estabelecidas. 

- 100% dos decentes participando 
das análises e contribuindo com o 
planejamento de estratégias. 

 

 

- Apresentar o formato das questões 
utilizado na avaliação do SAEB. 
- Tornar corriqueiro aos estudantes a 

- Padronizar as atividades desenvolvidas em sala 
de aula nos formatos apresentados nas avaliações 
do Saeb. 

- 100% dos estudantes tendo 
acesso às atividades. 
Alcançar nota de 6.6 no Ideb de 
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realização de simulados baseados no 
SAEB. 

Aplicação mensal de simulados do SAEB e 
realização de devolutivas aos estudantes. 

2021. 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância da 
frequência escolar para garantir o 
melhor rendimento e aproveitamento 
do estudante no processo de ensino- 
aprendizagem, incentivando a 
assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais 
frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
todas as turmas. 

 

 

- Intervir nas dificuldades apresentadas 
durante o processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 

- Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação do 
conteúdo ministrado, no mínimo, 
para 80% dos estudantes. 

 

 

 

 

- Motivar o estudante sobre seus 
estudos e ampliar suas perspectivas. 

- Debates, dinâmicas, filmes e palestras. - Resgatar 90% dos discentes 
desmotivados e com baixa 
frequência escolar. 

 

 

- Ler com fluência e entonação diversos 
Gêneros Literários. 
Compreender informações implícitas e 
explícitas em textos lidos. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de 
Fluência de Leitura e compreensão do IAB e 
contação de história. 

- 40% dos estudantes lendo de 130 
a 140 palavras por minuto. 

 

 

- Colher informações e exemplos para 
discutir nas reuniões de planejamento. 
Acompanhar o professor na sala de aula 
para colaborar no aperfeiçoamento das 
aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para 
alcançar os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 
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- Avaliar a aprendizagem do estudante e 
do processo de ensino do(a) professor(a) 
e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias 
realizadas, promover a aplicação do Teste 1 
bimestral. 

- 60% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

 

 

- Recuperar os alunos que não atingiram 
a meta desejada para o bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com 
atividades de recuperação tanto coletivas, quanto 
individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes que 
não havia alcançado a meta. 

 

 

- Realizar a análise dos dados obtidos 
para traçar estratégias que atinjam 
turmas e/ou grupos de estudantes que 
não atingiram as metas do 1º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 1º Bimestre 
para a realização da análise dos dados e 
alinhamento de ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

 

- Realizar reunião bimestral com os pais 
e/ou responsáveis para mantê-los 
informados e corresponsáveis acerca do 
processo de ensino e aprendizagem do 
estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 1º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de 
dados/gráficos, o desenvolvimento pedagógico 
das crianças, evidenciando os aspectos em que 
podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para 
os pais que não podem comparecer à escola 
(reuniões virtuais), vídeos chamada (coord, prof, 
soe, eeaa). 
 
 
 
 
 
 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização das 
famílias na reunião. 
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2º BIMESTRE – 5º ANO 
Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Analisar os déficits de aprendizagem no 
intuito de resgatar a escolarização dos 
discentes. 

- Projeto Interventivo com pequenos grupos, 
utilizando atividades diferenciadas. 

- Incluir 100% dos estudantes 
com distorção de série/ 
aprendizagem nas atividades 
interventivas. 

- Avaliação formativa 
 
- Avaliações periódicas 

 
- Aplicação do T2 

 
- Atividades de 
recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 
leitura 

 
- Conselho de Classe 

 

Avaliação Institucional 

 

- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 
- Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação 
com as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar de 
estudos dos discentes. 

 

- Recuperar aprendizagens de 
estudantes que ainda não estão no nível 
da turma. 

- Planejamento de adequação de atividades de 
acordo com o nível de alfabetização e letramento 
matemático (atividades diferenciadas), 
apresentando registros da progressão das 
aprendizagens dos estudantes atendidos. 

Resgatar 95% dos discentes que 
ainda não conseguem 
acompanhar os conteúdos do seu 
ano escolar. 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia ocasionou 
aos estudantes. 
- Identificar e agir nas dificuldades de 
aprendizado e nas especificidades de 
cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
Promover um trabalho diferenciado para atender 
as necessidades de um determinado grupo de 
alunos, de acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 

 

- Acompanhar e orientar os professores 
acerca das fragilidades ainda 
encontradas quanto ao uso do material e 
aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para 
estudo, feedbacks, planejamento de aulas, análise 
dos materiais e apropriação gradativa do 
programa pelos professores para sua correta e 
segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 
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- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância da 
frequência escolar para garantir o 
melhor rendimento e aproveitamento 
do estudante no processo de ensino- 
aprendizagem, incentivando a 
assiduidade. 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais 
frequentes. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
todas as turmas. 

 

- Continuar o trabalho com o formato 
das questões utilizado na avaliação do 
SAEB. 

- Padronizar as atividades desenvolvidas em sala 
de aula nos formatos apresentados nas avaliações 
do Saeb. 

- 100% dos estudantes tendo 
acesso às atividades. 
- Alcançar nota de 6.6 no Ideb de 
2021. 

 

- Tornar corriqueiro aos estudantes a 
realização de simulados baseados no 
SAEB. 

- Aplicação mensal de simulados do SAEB e 
realização de devolutivas aos estudantes. 

  

 

- Intervir nas dificuldades apresentadas 
durante o processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 
Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação do 
conteúdo ministrado, no mínimo, 
para 80% dos estudantes. 

 

 

- Motivar o estudante sobre seus 
estudos e ampliar suas perspectivas. 

- Debates, dinâmicas, filmes e palestras. - Resgatar 90% dos discentes 
desmotivados e com baixa 
frequência escolar. 

 

 

- Ler com fluência e entonação diversos 
Gêneros Literários. 
Compreender informações implícitas e 
explícitas em textos lidos. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de 
Fluência de Leitura e compreensão do IAB e 
contação de história. 

- 55% dos estudantes lendo de 110 
a 130 palavras por minuto. 

 



 

 

 

Escola Classe 111 de Samambaia 

QS 111 AE 10 – CEP 72301-550 

Telefone: 3901-7801 

 
 
 

112 

 

 

 

- Colher informações e exemplos para 
discutir nas reuniões de planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala de aula 
para colaborar no aperfeiçoamento das 
aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para 
alcançar os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 

 

 

- Avaliar a aprendizagem do estudante e 
do processo de ensino do(a) professor(a) 
e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias 
realizadas, promover a aplicação do Teste 2 
bimestral. 

- 65% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

 

 

- Recuperar os alunos que não atingiram 
a meta desejada para o bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com 
atividades de recuperação tanto coletivas, quanto 
individuais. 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes que 
não havia alcançado a meta. 

 

 

- Realizar a análise dos dados obtidos 
para traçar estratégias que atinjam 
turmas e/ou grupos de estudantes que 
não atingiram as metas do 2º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 2º Bimestre 
para a realização da análise dos dados e 
alinhamento de ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

 

 

- Realizar reunião bimestral com os pais 
e/ou responsáveis para mantê-los 
informados e corresponsáveis acerca do 
processo de ensino e aprendizagem do 
estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 2º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de 
dados/gráficos, o desenvolvimento pedagógico 
das crianças, evidenciando os aspectos em que 
podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para 
os pais que não podem comparecer à escola 
(reuniões virtuais), vídeos chamada (coord, prof, 
soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização das 
famílias na reunião. 

3º BIMESTRE – 5º ANO 
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Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 

- Analisar os déficits de aprendizagem no 
intuito de resgatar a escolarização dos 
discentes. 

- Projeto Interventivo com pequenos grupos, 
utilizando atividades diferenciadas. 

- Incluir 100% dos estudantes com 
distorção de série/ aprendizagem 
nas atividades interventivas. 

- Avaliação formativa 
 
- Avaliações periódicas 

 
- Aplicação do T3 

 
- Atividades de 
recuperação 

 
- Avaliação de Fluência de 
leitura 

 
- Conselho de Classe 

 

Avaliação Institucional 

 

- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 
Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação 
com as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar de 
estudos dos discentes. 

 

- Recuperar aprendizagens de 
estudantes que ainda não estão no nível 
da turma. 

- Planejamento de adequação de atividades de 
acordo com o nível de alfabetização e letramento 
matemático (atividades diferenciadas), 
apresentando registros da progressão das 
aprendizagens dos estudantes atendidos. 

Resgatar 95% dos discentes que 
ainda não conseguem 
acompanhar os conteúdos do seu 
ano escolar. 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia ocasionou 
aos estudantes. 
- Identificar e agir nas dificuldades de 
aprendizado e nas especificidades de 
cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
Promover um trabalho diferenciado para atender 
as necessidades de um determinado grupo de 
alunos, de acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 

 

- Acompanhar e orientar os professores 
acerca das fragilidades ainda 
encontradas quanto ao uso do material e 
aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para 
estudo, feedbacks, planejamento de aulas, análise 
dos materiais e apropriação gradativa do 
programa pelos professores para sua correta e 
segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância da 
frequência escolar para garantir o 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
todas as turmas. 
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melhor rendimento e aproveitamento 
do estudante no processo de ensino- 
aprendizagem, incentivando a 
assiduidade. 

- SOE e EEAA produzirem mural para todos 
acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais 
frequentes. 

 

- Continuar o trabalho com o formato 
das questões utilizado na avaliação do 
SAEB. 
Tornar corriqueiro aos estudantes a 
realização de simulados baseados no 
SAEB. 

- Padronizar as atividades desenvolvidas em sala 
de aula nos formatos apresentados nas avaliações 
do Saeb. 
Aplicação mensal de simulados do SAEB e 
realização de devolutivas aos estudantes. 

- 100% dos estudantes tendo 
acesso às atividades. 
Alcançar nota de 6.6 no Ideb de 
2021. 

 

 

- Intervir nas dificuldades apresentadas 
durante o processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 
- Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação do 
conteúdo ministrado, no mínimo, 
para 80% dos estudantes. 

 

 

- Motivar o estudante sobre seus 
estudos e ampliar suas perspectivas. 

- Debates, dinâmicas, filmes e palestras. - Resgatar 90% dos discentes 
desmotivados e com baixa 
frequência escolar. 

 

 

- Ler com fluência e entonação diversos 
Gêneros Literários. 
Compreender informações implícitas e 
explícitas em textos lidos. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de 
Fluência de Leitura e compreensão do IAB e 
contação de história. 

- 70% dos estudantes lendo de 130 
a 140 palavras por minuto. 

 

 

- Colher informações e exemplos para 
discutir nas reuniões de planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala de aula 
para colaborar no aperfeiçoamento das 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para 
alcançar os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 
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aulas. 

 

- Avaliar a aprendizagem do estudante e 
do processo de ensino do(a) professor(a) 
e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias 
realizadas, promover a aplicação do Teste 3 
bimestral. 

- 75% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

 

 

- Recuperar os alunos que não atingiram 
a meta desejada para o bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com 

atividades de recuperação tanto coletivas, quanto 
individuais. 

- Recuperar  80% das 
aprendizagens dos  estudantes 
que não havia alcançado a meta. 

 

  

 

- Realizar a análise dos dados obtidos 
para traçar estratégias que atinjam 
turmas e/ou grupos de estudantes que 
não atingiram as metas do 3º bimestre. 

- Promover Conselho de Classe do 3º Bimestre 
para a realização da análise dos dados e 
alinhamento de ações. 

- Novas estratégias para todas as 
situações problemas que forem 
observadas durante a análise dos 
dados. 

 

 

- Realizar reunião bimestral com os pais 
e/ou responsáveis para mantê-los 
informados e corresponsáveis acerca do 
processo de ensino e aprendizagem do 
estudante. 

- Promover e organizar reunião ao final do 3º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de 
dados/gráficos, o desenvolvimento pedagógico 
das crianças, evidenciando os aspectos em que 
podem ajudar. 
- Proporcionar outras formas de atendimento para 
os pais que não podem comparecer à escola 
(reuniões virtuais), vídeos chamada (coord, prof, 
soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação e conscientização das 
famílias na reunião. 

 

4º BIMESTRE – 5º ANO 

Bimestre OBJETIVOS AÇÕES METAS AVALIAÇÃO 

 - Analisar os déficits de aprendizagem no - Projeto Interventivo com pequenos grupos, - Incluir 100% dos estudantes - Avaliação formativa 
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intuito de resgatar a escolarização dos 
discentes. 

utilizando atividades diferenciadas. com distorção de série/ 
aprendizagem nas atividades 
interventivas. 

 
- Avaliações periódicas 

 
- Aplicação do T4 

 
- Atividades de 
recuperação 
- Avaliação de Fluência de 
leitura 

 
- Conselho de Classe 

 

- Avaliação Institucional 

 

- Incluir as famílias nos processos de 
ensino aprendizagem dos estudantes. 

- Estreitar os laços das famílias com a escola, 
conscientizando-as da importância dessa parceria. 
- Utilizar o WhatsApp para facilitar a comunicação 
com as famílias. 

- Inserir 90% dos pais e ou 
responsáveis na rotina escolar de 
estudos dos discentes. 

 

- Recuperar aprendizagens de 
estudantes que ainda não estão no nível 
da turma. 

- Planejamento de adequação de atividades de 
acordo com o nível de alfabetização e letramento 
matemático (atividades diferenciadas), 
apresentando registros da progressão das 
aprendizagens dos estudantes atendidos. 

Resgatar 95% dos discentes que 
ainda não conseguem acompanhar 
os conteúdos do seu ano escolar. 

 

- Considerar os efeitos pedagógicos 
individuais que a pandemia ocasionou 
aos estudantes. 
Identificar e agir nas dificuldades de 
aprendizado e nas especificidades de 
cada discente. 

- Atendimento Individualizado intra e extra classe. 
Promover um trabalho diferenciado para atender 
as necessidades de um determinado grupo de 
alunos, de acordo com seu nível de aprendizagem. 

- Atender 100% dos estudantes 
com déficit de aprendizagem. 

 

- Acompanhar e orientar os professores 
acerca das fragilidades ainda 
encontradas quanto ao uso do material e 
aplicação do projeto. 

- Reuniões semanais de coordenações para 
estudo, feedbacks, planejamento de aulas, análise 
dos materiais e apropriação gradativa do 
programa pelos professores para sua correta e 
segura “aplicação”. 

- 100% dos professores 
participando dos momentos de 
coordenação pedagógica. 

 

- Conscientizar os alunos e os 
responsáveis sobre a importância da 
frequência escolar para garantir o 
melhor rendimento e aproveitamento 

- SOE e EEAA acompanharem diariamente as faltas 
dos estudantes realizando comunicação e 
conscientização aos responsáveis. 
- SOE e EEAA produzirem mural para todos 

- Infrequência entre 0 a 5% entre 
todas as turmas. 
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do estudante no processo de ensino- 
aprendizagem, incentivando a 
assiduidade. 

acompanharem a frequência das turmas, podendo 
promover premiação para as turmas mais 
frequentes. 

 

- Intervir nas dificuldades apresentadas 
durante o processo de ensino e 
aprendizagem. 

- Reforço escolar/Projeto Interventivo em horário 
contrário, atividades diferenciadas, intensificar a 
parceria com a família para acompanhamento em 
casa (atendimento individual). 

- Recuperação coletiva em sala com reforço dos 
conteúdos que apresentaram mais dificuldades. 

- Garantir a efetiva apropriação do 
conteúdo ministrado, no mínimo, 
para 80% dos estudantes. 

 

- Motivar o estudante sobre seus 
estudos e ampliar suas perspectivas. 

- Debates, dinâmicas, filmes e palestras. - Resgatar 90% dos discentes 
desmotivados e com baixa 
frequência escolar. 

 

- Ler com fluência e entonação diversos 
Gêneros Literários. 
Compreender informações implícitas e 
explícitas em textos lidos. 

- Desenvolver sistematicamente o Projeto de 
Fluência de Leitura e compreensão do IAB e 
contação de história. 

- 80% dos estudantes lendo de 130 
a 140 palavras por minuto. 

 

- Colher informações e exemplos para 
discutir nas reuniões de planejamento. 
- Acompanhar o professor na sala de aula 
para colaborar no aperfeiçoamento das 
aulas. 

- No mínimo, mensalmente, realizar visita a cada 
turma, utilizando como instrumento de apoio o 
Roteiro de Observações de Sala de Aula para 
alcançar os objetivos propostos. 

- Realizar, no mínimo, 1 visita 
mensal a cada turma, dando seu 
respectivo feedback ao professor. 

 

- Avaliar a aprendizagem do estudante e 
do processo de ensino do(a) professor(a) 
e da escola. 

- Dentre as avaliações formativas diárias 
realizadas, promover a aplicação do Teste 4 
bimestral. 

- 75% dos estudantes atingindo a 
média 7. 

 

- Recuperar os alunos que não atingiram 
a meta desejada para o bimestre. 

- Retorno aos conteúdos das questões que 
obtiveram mais erros nas avaliações, com 
atividades de recuperação tanto coletivas, quanto 

- Recuperar 80% das 
aprendizagens dos estudantes que 
não havia alcançado a meta. 
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individuais. 

 

- Realizar a análise dos dados obtidos e 
avaliar o processo de ensino e 
aprendizagem da escola. 

- Promover Conselho de Classe do 4º Bimestre 
para avaliar a consolidação das ações realizadas 
durante o ano e os resultados finais. 

- 100% da equipe pedagógica 
participando e contribuindo com 
o momento 

 

 

- Realizar reunião final com os pais e/ou 
responsáveis para mantê-los informados 
e parceiros acerca do resultado das 
aprendizagens dos estudantes. 

- Promover e organizar reunião ao final do 4º 
Bimestre. 
- Demonstrar às famílias, através de 
dados/gráficos, o desenvolvimento pedagógico 
das crianças, evidenciando os aspectos em que 
podem ajudar. 
Proporcionar outras formas de atendimento para 
os pais que não podem comparecer à escola 
(reuniões virtuais), vídeos chamada (coord, prof, 
soe, eeaa). 

- Alcançar, no mínimo, 80% da 
participação das famílias na 
reunião. 
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8. Estratégias de Avaliação 

Após muitos debates e discussões envolvendo gestores, 

coordenadores e professores, ficaram claras as concepções que o grupo tem e 

quer formalizar a respeito das avaliações presentes em nossa instituição 

escolar, portanto, em nossas práticas e ações pedagógicas. Essas concepções 

vão ao encontro de percepções que o Currículo em Movimento e outros 

documentos norteadores que a Secretaria de Educação do Distrito Federal nos 

apresentam, voltados para a Educação Integral do ser humano. Integral no que 

se refere à totalidade do ser biológico e social, assim como pondera as 

Diretrizes de Avaliação Educacional (2014, p.7): 

(...) o ser em formação é multidimensional, com identidade, 
história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único, 
especial e singularidade, na inteireza de sua essência, na 
inefável complexidade de sua presença.  

Diante disso, percebemos a necessidade de um olhar cuidadoso para 

nosso educando. Olhando-o como um ser integral, um ser pensante, com 

emoção, prazer e sentimentos, e que traz consigo uma história de vida que 

precisa ser entendida, valorizada e respeitada. Por isso, não é possível ofertar 

uma educação fragmentada, desconectada do mundo; diante disso se faz 

necessário realizar uma avaliação diagnóstica e processual que irá nos ajudar 

a entender a historicidade cultural dos nossos educandos e as aprendizagens, 

para direcionarmos e avaliarmos tanto as nossas ações pedagógicas como 

nossos educandos, com o objetivo de ofertar uma educação de qualidade 

capaz de promover a emancipação dos nossos cidadãos.  Nesta perspectiva é 

que entendemos e pautamos nosso trabalho de acordo com avaliação 

formativa, pois segundo Silva e Lima (2004, p. 8-9): 

(...) a avaliação formativa possibilita análise e apreciação do 
processo ensino aprendizagem oportunizando a progressão 
continuada de todos os estudantes, onde torna-se possível 
corroborar avanços, progressos e continuação de 
aprendizagem durante toda a trajetória dos estudantes  

 

São nestes momentos, e o tempo todo, que avaliamos os nossos 

educandos e consequentemente nosso trabalho, elaborando, quando 

necessário, novas estratégicas, (re) direcionando as nossas ações de acordo 
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com as necessidades, “avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender 

para desenvolver-se” (Diretrizes, 2014, p.9). Com isso, precisamos estar em 

constante aprendizado, pois essa postura requer de nós, profissionais da 

educação, dedicação e formação continua a todo tempo. Por entender que o 

ato de educar está sempre em transformação, assim como nossa sociedade, a 

formação continuada torna-se imprescindível para que possamos ofertar uma 

aprendizagem de qualidade e significativa. 

 

8.1 Avaliação Larga Escala 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB, tem 

como objetivo: 

(...) Conhecer a fundo os problemas e necessidades do sistema 
educacional brasileiro e fornecer subsídios para formulação, 
reformulação e monitoramento de políticas públicas, contribuindo 
para a ampliação da qualidade do ensino. (Oliveira e Lima, 2009, 
p.4). 
 

Percebe-se a preocupação do estado com a qualidade do ensino 

público, e o grupo de nossa escola também avalia de forma positiva as 

avaliações externas, pois além de nos oferecer dados importantes para o 

desenvolvimento de nossas ações enquanto práticas pedagógicas, ainda têm a 

possibilidade de comparar nosso trabalho com as diversas regiões do Brasil e 

perceber essas diferenças, dando significado aos números que nos chegam, 

além de ter a possibilidade de acompanhar a evolução da qualidade da 

educação, não só de nossa escola, mas de todo o Brasil. 

O IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um 

indicador de média de desempenho e fluxo escolar nas avaliações de larga 

escala. Esta ferramenta permite, quando é bem articulada dentro da instituição 

de ensino, traçar metas de qualidade da educação, levando em consideração 

que a avaliação, seja ela específica ou de larga escala, é de suma importância 

para as instituições, pois possibilita a reorientação e reorganização de todas as 

práticas da escola (administrativas e pedagógicas). O IDEB é obtido através de 

avaliação de larga escala na qual é aplicada de forma padronizada para 
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diversos segmentos da escola com o objetivo de melhor traçar a realidade das 

instituições, buscando melhorar a qualidade do ensino oferecido.  

É evidente que tais avaliações interferem e devem sempre interferir no 

planejamento diário dos professores, pois estas também auxiliam nas 

especificidades das turmas e do trabalho de cada docente somados ao 

trabalho coletivo. 

Em nossa instituição, os resultados obtidos nas avaliações de larga 

escala são discutidos nos momentos de Avaliação Institucional e/ou Conselho 

de Classe, levando à reflexão para melhorar cada dia mais os resultados 

alcançados, através de planejamentos coletivos, gestão verdadeiramente 

democrática, responsabilidade profissional e organização institucional. 

Abaixo apresentamos um quadro demonstrativo dos resultados obtidos 

do IDEB da Escola Classe 111 desde o início de sua aplicação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Avaliação Rede 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal vem 

implementando diversas estratégias para fortalecer o acompanhamento das 

aprendizagens dos estudantes e promover ações voltadas para as 
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necessidades educacionais observadas, para isso, foi desenvolvido o Sistema 

“Avaliação em Destaque”, que gera relatórios de desempenho de estudantes, 

turmas, unidades escolares, coordenações regionais e da rede de ensino do 

DF. Esses relatórios possibilitam uma análise das informações de desempenho 

escolar - em nível local, regional e distrital - e, a partir daí, o planejamento de 

ações de intervenção pedagógica mais eficientes e eficazes.  

A Escola Classe 111 participa desta avaliação através da “Prova 

Diagnóstica”. A partir de 2019, este instrumento é aplicado para as turmas dos 

2º e 4º Anos, havendo rodízio de professores para o momento de sua 

aplicação. 

Quando os professores realizam o lançamento das respostas dos 

estudantes no sistema, este nos oferece um vasto levantamento acerca da 

aprendizagem de cada estudante, de cada turma e da escola em geral. Além 

disso, aponta também os descritores em que a escola/professor precisa 

retornar com o trabalho visando sua aprendizagem. 

 

8.3 Avaliação Institucional  

A Avaliação Institucional é um instrumento de busca para melhorar a 

qualidade da educação e para (re)organizar o trabalho da instituição escolar, 

por isso, tem a finalidade de avaliar todo o trabalho da escola, principalmente, 

no que se refere à parte pedagógica.  

A Avaliação Institucional se constitui pela necessidade de verificarmos 

o que está indo bem e o que é necessário melhorar ou modificar, sendo este 

instrumento uma forma coletiva de tornar as ações administrativas e 

pedagógicas mais eficientes, através de debates intermediados pela equipe 

gestora que possui a responsabilidade de promover tais momentos dentro do 

ambiente escolar. Temos iniciado também um novo formato de organização e 

planejamento desta avaliação, onde todos os servidores da instituição 

colaboram, através de escala, com considerações acerca da estratégia que 

será utilizada para a avaliação, para os instrumentos, a dinâmica etc. Ou seja, 

todos tornam-se corresponsáveis por este momento tão singular da escola. 
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Partindo deste pressuposto, o grande desafio é envolver toda 

comunidade escolar neste processo que precisa ser coletivo, participativo, 

transparente e principalmente democrático, dando voz a todos os atores desta 

grande comunidade escolar que tem características, valores, expectativas e 

crenças próprias e diferentes, mas que precisa ser discutida e respeitada, afim 

de se chegar a uma singularidade, numa ação intencional que é melhorar a 

qualidade da educação. Para isso, é necessário avaliar. Nesta perspectiva 

Souza (1999) aborda: 

Avalia-se para afirmar valores, ou seja, avalia-se para 
subsidiar, induzir, provocar mudanças em uma dada direção, 
evidenciando-se que não há neutralidade nos caminhos, nos 
procedimentos e nos instrumentos que são utilizados em uma 
atividade ou em um processo avaliativo. (p.3) 

 

O primeiro passo para que a avaliação institucional aconteça de forma 

participativa é esclarecer para todo o grupo o quê e o porquê da avaliação 

institucional. Então, faz-se necessário ofertar uma formação abordando o tema, 

de forma clara e sucinta, evidenciando os pontos mais relevantes e desvelando 

a sua importância e sua eficácia quando todos estão comprometidos. 

Lembrando que a Proposta Pedagógica tem que ser o norte deste trabalho, 

pois nela estão impressos a missão da escola, sua finalidade e expectativas.  

Neste grande debate conta-se com a participação de todos os 

servidores de carreira assistência, professores, gestores, equipe do SOE, 

SEAA, coordenadores, pais e alunos. Porém, sabemos que a participação dos 

pais e alunos não é tão efetiva como gostaríamos. E, uma das estratégias que 

torna-se viável para atingir o maior número de pais e alunos, é montar um 

questionário contemplando os pontos discutidos na avaliação, que também 

dizem respeito a eles, e entregar aos pais e aos alunos, pedindo que assim que 

responderem depositem em uma urna localizada na própria escola. Essa ação 

já foi executada e deu muito certo.  

Depois de todos esses passos é necessário um estudo para avaliar as 

considerações feitas pelo grupo, analisar e catalogar todas as respostas dadas 

pelos pais e alunos. Em seguida, organizar uma reunião para fazer a devolutiva 
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para toda a comunidade escolar. Sendo que, para os pais aproveita-se uma 

reunião bimestral e para os alunos em um dia letivo, demonstrando assim, 

compromisso, interesse e respeito da instituição pela participação de todos os 

sujeitos envolvidos, democraticamente. 

De posse dos resultados, buscam-se mudanças a partir do que foi 

sugestionado. Então, é necessário (re) programar, aprimorar, criar, estudar, 

mudar velhas práticas e hábitos para se alcançar os novos objetivos e 

assegurar a continuidade das atividades da instituição, para ofertar uma 

educação de qualidade, plural e justa com o compromisso de formar um 

cidadão participativo, crítico e reflexivo. 

 

8.4 Avaliação das Aprendizagens 

Partindo do pressuposto de que o que não é medido não é avaliado, 

nossa escola busca acompanhar toda a evolução das aprendizagens dos 

estudantes. Um dos instrumentos utilizados para registro são os relatórios 

bimestrais disponibilizados pela SEEDF.  

Neste documento é registrada a construção da aprendizagem e do 

desenvolvimento do estudante em determinado período, considerando os 

contextos, as situações de aprendizagem e apreensão de cada estudante 

diante de tudo isso. Ou seja, esse registro está para além das descrições das 

rotinas, do cumprimento de funções burocráticas ou da prestação de contas 

para os pais sobre o trabalho desenvolvido na unidade escolar.   

A avaliação para ser legitimada como formativa, dentro de um processo 

ético, de acolhimento e de potencialização das aprendizagens e não de 

exclusão e exposição, deve-se evitar informações que: • Incidam mais para as 

características pessoais dos estudantes, bem como, o uso de rótulos, 

expressões constrangedoras e outras, referentes à avaliação informal. • 

Termos desabonadores destinadas as famílias, as condições sociais e a 

outras.    

 

8.5 Conselho de Classe  
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O Conselho de Classe é uma importante estratégia de avaliação, onde 

temos mais uma oportunidade de discutir junto com toda a equipe gestora, 

S.O.E., Pedagoga, Coordenadores e equipe de Professores, questões 

pertinentes à aprendizagem de cada aluno, promovendo uma reflexão sobre a 

relação entre as estratégias utilizadas e a aprendizagem dos estudantes, bem 

como traçando intervenções pedagógicas cabíveis. 

Essas ações são propostas e aplicadas durante o bimestre e isso nos 

proporciona refletir sobre a nossa prática e o processo de ensino e 

aprendizagem dos nossos educandos.  

Nesse sentido, mediante avaliação formativa, o grupo se reúne para 

realizar análise dos resultados apresentados em cada turma. Para isso, leva-se 

em consideração as avaliações diagnósticas e os resultados alcançados. A 

partir dessas análises, buscamos novas estratégias para atingirmos de forma 

significativa a aprendizagem de todos os estudantes que ainda não foram 

alcançados de acordo com metas e objetivos traçados. 

Em nossa instituição, temos o cuidado de não promovermos um 

momento em que apenas os professores citam nomes de alunos 

indisciplinados e/ou com dificuldade de aprendizagem e assim é realizado o 

Conselho de Classe. “Alertamos para que essa instância não se torne um 

espaço hostil em que prevaleça o uso da avaliação informal de maneira 

negativa para expor, rotular, punir excluir avaliados e/ou avaliadores”. 

(Diretrizes de Avaliação Educacional, 2014-2016, p.45). 
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9. Organização Curricular 

 

9.1 Eixos Integradores: Alfabetização, Letramento e Ludicidade 

Os eixos integradores são propostos no Currículo dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, “com o entendimento de que eixo é algo que sustenta, 

apoia e integra, pois ao mesmo tempo em que articula entre si, é articulador 

dos objetivos e conteúdos curriculares no processo de ensino e aprendizagem” 

(Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo – SEEDF, 2014, 

p. 35). 

Na Escola Classe 111 a alfabetização vem sendo priorizada há algum 

tempo, por entendermos que este momento é singular e precisa ter todos os 

olhares voltados para esse processo, já que esta é condição essencial para o 

progresso escolar e andamento adequado de ensino nos anos seguintes.  

A alfabetização precisa ser levada mais a sério no que diz respeito ao 

seu planejamento, à sua prática, ao acompanhamento da prática e dos 

resultados obtidos pelos estudantes. Nesse ciclo, ainda entra a formação dos 

professores e às possibilidades de “recuperação” dos déficits encontrados no 

decorrer do processo. 

Buscando ofertar um processo significativo de alfabetização que 

apresente resultados evidentes, a instituição trabalha com um conjunto rico e 

variado de materiais e ações pedagógicas intencionais que contemplam as 

seguintes competências:  

➔ Consciência fonêmica; 

➔ Princípio alfabético; 

➔ Decodificação; 

➔ Fluência; 

➔ Desenvolvimento de vocabulário; 

➔ Estratégias de compreensão de textos; e 

➔ Competências de escrita. 
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Nessa perspectiva, a alfabetização tem sido acompanhada em seus 

mínimos detalhes e assegurada com metas qualitativas e quantitativas através 

do desenvolvimento do trabalho pedagógico da escola, envolvendo direção, 

coordenação pedagógica e professores. Dessa forma são realizadas 

semanalmente reuniões pedagógicas que possibilitam o acompanhando, junto 

ao professor, do processo de planejamento e execução das aulas, além de ser 

realizado, bimestralmente, testes individuais para analisar o desenvolvimento 

da leitura, sendo observados os quesitos de decodificação, de palavras 

verdadeiras e pseudopalavras, quantidade de erros durante um tempo de 

leitura, ritmo, velocidade e prosódia. 

Para o melhor aproveitamento na alfabetização os alunos dispõem de 

materiais didáticos diversos propícios a esse processo como:  

• Um livro de alfabetização, que apresenta de forma simples e clara 

atividades lúdicas para o desenvolvimento de todas as habilidades 

necessárias para o domínio do código alfabético. 

• Minilivros que podem ser destacados e montados individualmente, com o 

objetivo de desenvolver a fluência de leitura: ler depressa, de maneira 

correta e com entonação adequada, auxiliando no reconhecimento dos 

fonemas pelas crianças. 

• As cartelas de letras é uma maneira divertida para auxiliar na 

alfabetização dos alunos. As crianças “vestem” as cartelas e compõem 

diferentes palavras. De um lado há a uma letra e no verso uma figura que 

começa com a respectiva letra. 

• Cartazes ilustrados para a identificação dos fonemas, as letras, a forma 

das letras e a memorizar a ordem alfabética. 

• Saquinho com letras do alfabeto em EVA (alfabeto móvel) 

• Livro Gigante com histórias e gêneros diversos para o professor ler como 

modelo e os alunos acompanharem em uma versão reduzida do mesmo. 

O letramento está relacionado ao uso social da leitura e da escrita, 

sendo assim durante o processo de alfabetização dos alunos, nos 

https://alfaebetosolucoes.org.br/produto/minilivros/
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preocupamos com o processo de formação de leitores competentes, ou seja, 

indivíduos com capacidade de compreensão, interpretação, análise crítica e 

demais elementos referentes aos mais diversos tipos de conteúdos. Ser capaz 

de ler um livro, uma revista, um jornal, estar apto a escrever com total 

compreensão, ou seja, saber o que está lendo e escrevendo sem somente 

juntar as sílabas e conseguir acessar informações e delas se utilizar de 

maneira construtiva.  

Durante as aulas é relevante a participação dos discentes em análises, 

discussões e debates que propiciem a reflexão e discussão dos temas 

trabalhados, sendo assim, protagonistas de seu aprendizado, além de terem 

acesso a diversos materiais que auxiliam nesse contexto. 

A ludicidade também é elemento essencial durante a alfabetização, por 

meio dela, a criança é capaz de aprender de modo mais interessante e atrativo. 

Desta forma as atividades lúdicas são de extrema importância para chamar a 

atenção do educando na transmissão de ações consideradas por eles como 

sem importância, ou seja, com pouco significado. Contamos com bonecos de 

fantoche que permitem o professor criar junto com os alunos, histórias e falas 

direcionadas, que fazem com que o aprender fique mais divertido. Além disso, 

são realizados jogos, brincadeiras, filmes, desenhos, escritas no quadro, teatro, 

entre outros, com planejamento e intencionalidades específicas para 

aprendizagem significativa do estudante. 

A escola busca oportunizar ao aluno um processo de alfabetização 

completa sem privar a criança do direito a uma educação prazerosa e com 

atividades que envolvam o raciocínio e aprendizagem, através da ludicidade, é 

o mesmo que não deixar que ela cresça integralmente e com autonomia. 

Considerando que a finalidade básica da educação é o desenvolvimento 

integral da criança, promovendo satisfação e autoconfiança, o processo de 

ensino e aprendizado deve ser dinâmico, pertinente ao tema trabalhado, para 

que o jogo e brincadeiras sejam explorados e dinamizados neste processo. 

 

9.2 Componentes Curriculares 
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O Ensino Fundamental – Séries Iniciais, contém os seguintes 

componentes curriculares: Linguagens: Língua Portuguesa, Arte (Dança, 

Teatro, Música e Artes Visuais) e Educação Física; Matemática, Ciências da 

Natureza; Ciências Humanas (Geografia, História e Ensino Religioso).  

 

 
9.3 Matriz Curricular 

(não encontramos) 

 

9.4 Educação para a Diversidade, Cidadania e educação em e 

para os direitos humanos e Educação para a sustentabilidade 

Tendo o currículo como instrumento norteador para a efetivação da 

prática pedagógica, procuramos desenvolver competências e habilidades para 

que o educando possa adquirir autonomia para participar do mundo que está 

inserido se posicionando de forma criativa, crítica e reflexiva. Para isso, é 

necessário entender e ter consciência que o currículo não se compõe somente 

por conteúdos prontos e acabados como relata Lima (2008): 

(...) a consciência de que os currículos não são conteúdos 
prontos a serem passados aos alunos. São uma construção e 
seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos 
concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, 
intelectuais e pedagógicas. Conhecimentos e práticas expostos 
às novas dinâmicas e reinterpretados em cada contexto 
histórico (...).(p.9) 

É nessa perspectiva que endossamos o nosso fazer pedagógico, 

respeitando as especificidades do ato de educar, para desenvolver a plenitude 

de um cidadão, respeitando suas experiências individuais e oportunizando o 

acesso a novas culturas, possibilitando a apropriação de um conhecimento 

essencial como a leitura, escrita, cálculo, resolução de problemas etc; um 

currículo que respeite os valores, diferenças, hábitos, raça, etnia, a diversidade 

e a singularidade dos indivíduos presentes na escola e no mundo, ou seja, as 

aprendizagens cognitivas, sociais e culturais. Para que, assim, consigam atuar 

e se sentir agentes transformadores e participativos da sociedade que vivem, 

“e aprender, sobretudo, a utilizar estas aquisições não só para o seu 
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desenvolvimento pessoal, mas também para o uso coletivo. Ou seja, “o 

conhecimento colocado a serviço do bem comum.” (LIMA, 2008, p. 19).  

Temos consciência que a escola e a valorização da educação/currículo 

são fatores determinantes para a construção de um mundo mais justo e 

democrático. Atrelado a essa consciência realizamos ações que têm sido uma 

das ferramentas utilizadas para que favoreçamos o ensino aprendizado dos 

nossos estudantes. Elaboramos estratégias de aprendizagem que motivem e 

despertem os seus interesses. Todos os eventos são pensados e elaborados 

valorizando as diferenças culturais e sociais encontradas em nossa 

comunidade. 

Assim como a LDB 9394/96 nos garante, enquanto lei, trabalharmos o 

Currículo com uma base comum e outra diversificada para atender as 

especificidades e necessidades culturais e sociais da sociedade que a escola 

está inserida, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 6) de artes 

também nos convida a refletir dentro dos seus objetivos sobre: 

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e 
nações, posicionando-se contra qualquer discriminação 
baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, 

de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. 

Por acreditar nestas propostas é que a Instituição tem o compromisso 

de valorizar as diferenças presentes na escola, na sociedade e no mundo. Na 

construção da nossa Proposta Pedagógica, fica impresso o compromisso da 

escola em trabalhar com as diferentes áreas do conhecimento, bem como, 

como os eixos transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica 

que é educar para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os direitos 

Humanos, Educação para a Sustentabilidade.  

Para tanto, a instituição se propõe a desenvolver um trabalho que 

oportunize aos educandos conhecerem a diversidade cultural durante o ano 

letivo. Durante os meses de junho e julho, desenvolvemos o Projeto: 

“Valorizando as Nossas Raízes”, e aproveitamos para realizar a tradicional 

“Festa Junina”, onde garantimos aos estudantes a oportunidade de 

conhecerem as particularidades e culturas de outras regiões brasileiras, 
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através de um trabalho direcionado para a pesquisa sobre as cinco regiões do 

Brasil. A finalidade deste trabalho é a de que todos conheçam um pouco mais 

das particularidades e as diversidades do nosso imenso Brasil, pois como 

Gomes (2008, p. 18) relata: 

Os currículos e práticas escolares que incorporam essa visão 
de educação tendem a ficar mais próximos do trato positivo da 
diversidade humana, cultural e social, pois a experiência da 
diversidade faz parte dos processos de socialização, de 
humanização e desumanização. A diversidade é um 
componente do desenvolvimento biológico e cultural da 
humanidade.  
 

Temos sempre a preocupação de que tais eixos transversais 

perpassem os conteúdos de forma articulada e interdisciplinar. 
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10. Planos de Ação para a implementação da Proposta Pedagógica 

 

10.1 Gestão Pedagógica 
 

10.1.1 Objetivos 

- Promover a cada início do ano letivo e bimestralmente o diagnóstico do nível 

de conhecimento das aprendizagens dos estudantes; 

- Assegurar a alfabetização ao final do 1º Ano do EF; 

- Assegurar as aprendizagens aos alunos que ainda não atingiram os objetivos 

traçados para seu bloco, respeitando suas especificidades enquanto indivíduo;  

*De acordo com a LDB 9394/96, Art 12 inciso V – Promover meios para a 

recuperação dos alunos de menor rendimento; 

- Garantir a continuidade do pleno desenvolvimento do educando que está 

alcançando as metas estabelecidas; 

- Formar cidadãos críticos, criativos e conscientes não só da sua participação 

na sociedade, mas também de sua responsabilidade consigo, com o outro e 

com o global. Ampliando assim a consciência de que uma ação pontual 

interfere no todo. 

- Proporcionar ao educando condições para o desenvolvimento de suas 

potencialidades, respeitando seu nível de aprendizagem/conhecimento, nos 

diferentes aspectos de sua personalidade e na busca da auto realização;  

- Garantir a execução dos projetos macros da SEEDF, de modo a assegurar a 

formação integral do sujeito autônomo, crítico e solidário, adequando-os, 

sempre que possível, à realidade da instituição; 

- Promover a educação inclusiva e o respeito às diferenças inerentes ao ser 

humano, buscando a prática da alteridade; 

- Valorizar os profissionais da educação; 

- Promover, subsidiar e incentivar a formação continuada para o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica; 
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10.1.2 Ações 

- Promovendo o planejamento coletivo das ações por parte dos docentes, com 

auxílio efetivo dos Coordenadores Pedagógicos; 

- Promovendo reuniões quinzenais com toda a equipe pedagógica (Direção, 

Coordenação, SOE e SEAA) para o planejamento e organização do trabalho 

pedagógico da instituição; 

- Subsidiando a execução do planejamento, através da aquisição de materiais 

que forem solicitados; 

- Abrindo espaços para discussão e avaliação das experiências cotidianas; 

- Proporcionando momentos para sugestões referentes às diversas atividades 

que serão realizadas na escola, como: carnaval, páscoa, festa junina, natal, 

projetos etc; 

- Utilizando os recursos tecnológicos (laboratório de informática, data-show, 

mídias etc) para enriquecer e dinamizar a prática pedagógica; 

- Buscando novas estratégias para o incentivo à leitura; 

- Promovendo diariamente atividades que possibilitem a efetiva inclusão em 

todo o ambiente escolar, bem como com todos os servidores da instituição; 

- Promovendo, nas coordenações pedagógicas, grupos de estudo envolvendo 

temas de interesse dos professores, incluindo também documentos que 

norteiam a Educação Básica (LDB, Currículo, Regimento das Escolas Públicas 

do Distrito Federal, Diretrizes Pedagógicas, etc.); 

- Estimulando todos os profissionais da educação à qualificação e ao 

aperfeiçoamento profissional, oferecendo condições e incentivo para 

participarem de cursos, seminários, encontros, palestras, entre outros; 

 

10.1.3 Metas 

- Aprimorar, gradativamente, o planejamento e execução dos princípios do 

trabalho pedagógico do Bloco Inicial de Alfabetização; 
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- Apoiar o SOE e o SEAA na realização de projetos e ações que possam 

auxiliar no trabalho com os professores e educandos; 

- Apoiar e orientar o trabalho dos Coordenadores Pedagógicos; 

- Apoiar e subsidiar o desenvolvimento de ações apontadas pelos docentes 

que visem o alcance de objetivos comuns; 

- Promover a efetiva inclusão em todo o ambiente escolar; 

- Promover e incentivar espaços para formação continuada, focando na prática 

pedagógica; 

- Aperfeiçoar e dinamizar as coordenações coletivas; 

 

10.1.4 Prazos 

Executar o plano de ação durante o mandato da equipe gestora. 

 

10.1.5 Recursos Necessários 

Recursos humanos, audiovisuais, didáticos... 

 

10.1.6 Responsáveis 

Equipe Gestora e todos os envolvidos no processo. 

 

 

10.2 Gestão dos Resultados Educacionais 
10.2.1 Objetivos 

- Propiciar aos estudantes uma aprendizagem significativa, por meio de 

processos, práticas de gestão (recursos físicos, financeiros e humanos) e 

acompanhamento, que visem melhorar o desempenho da escola, respeitando 

as especificidades de cada um. 

 

10.2.2 Ações 

A escola realiza diversas ações que permitem o acompanhamento e 

intervenções no processo educacional dos estudantes, entre elas estão: 
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- Reuniões de coordenação: ocorrem semanalmente, onde os 

professores, juntamente com a coordenação, analisam os planejamentos de 

aula e as demandas de cada ano, além de realizarem estudos de materiais 

pedagógicos relevantes para a prática em sala de aula. 

- Quadro de frequência: ele permite o controle diário dos alunos que 

faltaram (justificado ou não) e do dever de casa. Por meio dele, o professor 

traça estratégias de incentivo e toma as devidas medidas cabíveis, 

principalmente quanto à frequência, como comunicação aos responsáveis e 

encaminhamento ao Conselho Tutelar; 

- Reforço: O professor atende os alunos com dificuldades, no horário 

contrário, visando sanar a falta de pré-requisitos desse, com atividades 

diferenciadas; 

- Teste de fluência: esse teste é realizado individualmente na última 

semana de cada mês com os alunos do 2º, 3º e 5º anos, como análise da 

condição de lê e compreender um texto, onde são analisados a velocidade (o 

número de palavras lidas por minuto), a precisão (a quantidade de erros 

durante a leitura) e a prosódia (a entonação e cadência de ritmo da leitura); 

- Projeto de Leitura: realizado pelos os alunos dos 4º anos, com livros 

paradidáticos, que tem grupos separados de acordo com o nível da leitura de 

cada aluno, seus títulos são trocados a cada 15 dias, com realização de 3 

vezes por semana. 

- Leitura Coletiva: são realizadas pelos 2º e 3º anos, são aproveitados 

os livros paradidáticos dos 4º anos, com nível que atendam esses anos, para 

que o professor realize estratégias de leituras coletivas durante o mês, sendo 2 

vezes por semana, com o objetivo de desenvolver a fluência e ampliar o 

vocabulário dos alunos. 

- Testes bimestrais: é uma avaliação que abrange os conteúdos 

trabalhados nesse período, sendo anteriormente, analisadas pelos professores 

e pela coordenação. 

- Análise de Resultados das Avaliações: são realizados após as 

avaliações bimestrais, juntamente com a coordenação, para acompanhar o 
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desenvolvimento da turma e traçar estratégias de recuperação dos alunos, 

sendo elas coletivas ou individuais. 

- Coletivas: realizadas toda quarta-feira, proporciona um encontro da 

gestão com os professores e servidores de outros setores, para discutirem e 

decidirem sobre datas, eventos, melhorias na escola e ações futuras a serem 

realizadas, além de ser um momento também voltado para estudos e palestras, 

como formação continuada. 

- Conselho de Classe: reunião realizada a cada bimestre entre os 

professores, coordenação e equipe gestora, onde se discute as aprendizagens 

do aluno, suas dificuldades e intervenções/adequações necessárias ao seu 

desenvolvimento significativo, tendo como base todas as avaliações 

processuais até o determinado momento. 

- Reunião de Pais: realizada uma vez por bimestre, sendo o momento 

de parceria entre escola- família, onde pais e professores discutem o 

desempenho do aluno e maneiras de auxiliá-lo em sua vida escolar. 

 

10.2.3 Metas 

- Promover aos alunos do 1º ao 5 º ano estratégias que possibilitem 

que, ao final do ano, o estudante tenha alcançado os requisitos necessários 

nas aprendizagens de leitura, escrita e cálculos, oportunizando cursar o ano 

letivo seguinte com o devido embasamento. 

- Criar planos de ação para melhoria da qualidade de ensino oferecida 

aos alunos, além de desenvolver valores e atitudes essenciais à formação de 

um cidadão crítico e atuante na sociedade. 

 

10.2.4 Responsáveis 

Todos os servidores da escola estão envolvidos no processo 

educacional do aluno, seja direta ou indiretamente, mas tendo com 

responsáveis principais, a equipe gestora, as coordenadoras e os professores. 

 

10.2.5 Prazos 
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De acordo com o movimento da escola, a dinâmica de gestão dos 

resultados é considerada diariamente, e não apenas ao final do bimestre ou 

ano. Isso permite modificar e ressignificar as ações em busca de identificar e 

sanar os problemas com maior antecedência. 

 

10.2.6 Recursos Necessários 

Recursos humanos e materiais diversos. 

 

 

10.3 Gestão Participativa 
 

10.3.1 Objetivos 

- Promover um trabalho baseado nos princípios da Gestão Democrática, da 

qualidade do ensino público, da constante valorização de todos os profissionais 

que atuam na educação; 

- Promover ampla participação de todos os segmentos da instituição nas 

atividades cotidianas da escola; 

- Descentralizar a tomada de decisões apenas da equipe gestora; 

- Proporcionar a efetiva participação do Conselho Escolar em suas devidas 

funções, com o intuito de promover a articulação entre escola e comunidade, 

focando a garantia da eficiência e da qualidade do seu efetivo funcionamento. 

 

10.3.2 Ações 

- Promovendo momentos onde a comunidade, juntamente com a equipe 

escolar, poderá engajar-se na resolução de possíveis problemas, bem como na 

sugestão e realização de atividades onde possam promover, gradativamente, o 

pleno desenvolvimento do aluno e o bom andamento da administração escolar 

como um todo.  

- Promovendo encontros ordinários e extraordinários do Conselho Escolar para, 

quando necessário, consultar, deliberar e/ou fiscalizar as ações pertinentes ao 

órgão; 
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10.3.3 Metas 

- Alcançar 80% de participação do segmento pais e/ou responsáveis nas 

atividades desenvolvidas pela escola em que estes são convidados; 

- Alcançar 90% de envolvimento da Carreira Assistência nas atividades 

culturais desenvolvidas dentro da escola, como: festas, teatros, músicas etc; 

- Realizar todas as reuniões previstas do Conselho Escolar;  

 

10.3.4 Responsáveis 

Equipe Gestora e todos os envolvidos no processo. 

 

10.3.5 Prazos 

Ao final do ano letivo. 

 

10.3.6 Recursos Necessários 

Recursos humanos 

 

 

10.4 Gestão de Pessoas 
 

10.4.1 Objetivos 

- (Re)avaliar a Proposta Pedagógica coletivamente, aproveitando as 

colaborações de todos, para que sintam-se verdadeiramente parte integrante 

das ações da escola; 

- Promover momentos de socialização, diversão e integração dos segmentos; 

- Promover momentos para que a família esteja na escola e participe de 

atividades institucionais; 

 

10.4.2  Ações 
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- Promover momento para apresentação da Proposta Pedagógica construída 

para toda a comunidade, buscando mostrá-la como parte importante do 

trabalho a executar; 

- Promover momentos, como almoço compartilhado entre todos os servidores 

da escola; 

- Promover um dia de passeio para comemoração do dia dos professores e do 

servidor público, com planejamento de brincadeiras, aberto para família, 

distribuição de lembrancinhas etc; 

 

10.4.3 Metas 

- Alcançar a integração de todos os segmentos da escola durante o ano letivo; 

 

10.4.4 Responsáveis 

Equipe Gestora e todos os envolvidos no processo. 

  

10.4.5 Prazos 

Durante todo o mandato. 

 

10.4.6 Recursos Necessários 

Recurso financeiro e recurso humano. 

 

10.5 Gestão Financeira 
 

10.5.1 Objetivos 

- Gerir coletivamente os recursos financeiros, assegurando que os mesmos 

sejam administrados de forma a beneficiar todos os partícipes diretos e 

indiretos do processo ensino/aprendizagem; 

- Administrar os recursos financeiros de forma transparente, eficaz e 

participativa; 

- Angariar recursos através de emendas parlamentares para melhoria de toda a 

estrutura da instituição; 
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- Estimular a participação do Conselho Escolar na tomada de decisões de 

utilização da verba e aplicações financeiras da instituição; 

 

10.5.2 Ações 

- Promovendo reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Escolar para o 

debate e tomada de decisões pertinentes à instituição de ensino; 

- Proporcionando momentos para ouvir as reivindicações que dizem respeito à 

utilização da verba de todos os segmentos da escola, tentando na medida do 

possível, atendê-las; 

 

10.5.3 Metas 

- Utilizar os recursos financeiros de acordo com as necessidades pedagógicas, 

administrativas e da legislação, favorecendo o pleno desenvolvimento do 

trabalho diário na instituição; 

 

10.5.4 Responsáveis 

- Equipe Gestora e todos os envolvidos no processo. 

 

10.5.5 Prazos 

- Durante todo o mandato. 

 

10.5.6 Recursos Necessários 

- Recursos humanos. 

- Pastas para organização. 

 

 

10.6 Gestão Administrativa 
 

10.6.1 Objetivos 

- Assegurar o atendimento adequado e satisfatório aos servidores da instituição 

educacional para o bom desempenho de suas funções; 
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- Implementar uma gestão participativa, estimulando o desenvolvimento das 

responsabilidades individuais, promovendo o trabalho coletivo e colaborativo; 

- Propiciar estímulos para que o clima de trabalho da escola seja agradável, 

proporcionando sempre um bom relacionamento entre todos; 

- Garantir organização e sigilo ao arquivo pessoal dos servidores da instituição; 

- Garantir espaço físico limpo e organizado em todas as dependências da 

unidade escolar; 

 

10.6.2 Ações 

- Garantindo materiais de trabalho; 

- Mantendo constantes reparos nos equipamentos da escola, para o bom 

desempenho das atividades; 

- Atendimento diário, procurando sempre entender os problemas de cada um, 

relacionados à escola, e tentar resolver as situações que nos apresentam; 

- Promovendo confraternizações entre os servidores; 

- Mantendo os dados funcionais e pessoais atualizados;  

 

10.6.3 Metas 

- Promover o trabalho coletivo e colaborativo; 

- Manter organização no que diz respeito ao departamento pessoal e 

administrativo da instituição; 

- Atender a todos os servidores em suas necessidades, observando critérios 

legais pertinentes a cada segmento; 

- Criar meios eficazes para administrar o patrimônio e os recursos da 

instituição; 

 

10.6.4 Responsáveis 

Equipe Gestora e todos os envolvidos no processo. 

10.6.5 Prazos 

Durante toda a duração do mandato. 
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10.6.6 Recursos Necessários 

Pastas arquivo, armários específicos. 

 

 

 

 

 

 

11. Acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica 

A avaliação e o acompanhamento deste documento acontecerão 

trimestralmente, onde todos os segmentos que compõem a instituição terão efetiva 

participação. É importante ressaltar que a avaliação institucional terá o espaço que lhe 

cabe dentro deste processo avaliativo. 

Esta avaliação será de grande importância para avançarmos ou recuarmos, 

pensando sempre na coletividade da escola e nos serviços que ela oferece à 

comunidade. 

 

12. Projetos específicos 

12.1 Desenvolvimento de programas e projetos específicos 

12.1.1 Parceria com o Instituto Raiar e Instituto Alfa e Beto 

 

A Escola Classe 111 de Samambaia, em busca da melhoria de seus 

resultados na aprendizagem dos estudantes, iniciou uma parceria com o 

Projeto Acorde no ano letivo de 2017. Para a concretização dessa parceria, 

houve uma rigorosa análise e reflexão sobre os resultados apresentados pelo 

Sistema de Ensino Estruturado ao qual nortearia todo o trabalho da escola, 

bem como sobre a proposta de subsídios pedagógicos e de gestão que o 

sistema ofereceria.  

Diante da concretização desta parceria, iniciamos os trabalhos com 

muitas dúvidas e inseguranças, pois tal proposta nos retirou da área de 
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conforto e trouxe nova demanda de estudos e práticas até então pouco 

conhecidas. O início do trabalho se caracterizou pela ideia de “não darmos 

conta” do que foi proposto, pois o plano de aula era totalmente diferente do que 

estávamos acostumados e a demanda de ações era grande. 

No decorrer do processo, fomos percebendo que a forma de 

organização e estruturação do programa, no que diz respeito ao plano de aula, 

veio facilitar o cotidiano, pois havia o acompanhamento semanal ao professor e 

a assistência da consultora do projeto diariamente, fazendo com que o 

professor não se preocupasse mais com confecção de materiais, de jogos, 

montagem de atividades para xerox etc. Todo o material necessário para a aula 

já era ofertado pelo próprio programa, sem atrasos. 

Não estamos afirmando que o sistema é, por si só, capaz de resolver o 

problema da não alfabetização escolar e também não estamos dizendo que é 

fácil acompanhar e colocar em prática o que é proposto, porém é algo possível 

e capaz de ser realizado. Comprovadamente, esse projeto trouxe subsídios 

para a melhoria na alfabetização de nossas crianças, através de novas e 

eficazes estratégias de gerenciamento pedagógico baseadas na análise crítica 

de indicadores de resultados.  

INSTITUTO RAIAR 
 

O Instituto Raiar é uma associação de pessoas físicas ainda não 

estabelecidas juridicamente, sem vínculos com partidos políticos ou instituições 

privadas, criado unicamente com o objetivo de atuar como agente de apoio a 

uma transformação positiva no cenário da educação pública do país, mesmo 

propósito de outras instituições nas quais se inspirou, como a Fundação 

Lemman e o Instituto Ayrton Senna.  

 
Missão 

 
“Atuar em parceria com a escola para oferecer soluções de ensino-

aprendizagem que assegurem para cada criança o domínio das habilidades de 

leitura e escrita e das operações fundamentais da matemática ao final das 
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séries iniciais do ensino fundamental, independente dos limites impostos pelo 

ambiente.” 

 

O Instituto Raiar financia toda a estrutura do Programa Alfa e Beto para 

ofertar às escolas parceiras, bem como as consultorias e capacitações que são 

realizadas durante todo o ano letivo. Existe também, ao final de cada semestre, 

a disponibilidade de simulados para aplicação em todas as turmas da escola 

(1º ao 5º Ano), formulados a partir do plano de ensino norteador do 

planejamento diário/bimestral. A equipe pedagógica da Escola Classe 111 

(professores, coordenação e equipe gestora), elencou os seguintes pontos 

positivos acerca dos simulados: 

• Feedback para professor e aluno 

• Complemento da avaliação e auxílio na elaboração do relatório 

individual 

• Acompanhamento e verificação de aprendizagem ∕ Nível da turma 

• Identificação dos pontos fortes e de aperfeiçoamentos em relação aos 

conteúdos  

• Identificação da necessidade de aprofundar ou consolidar conteúdos 

• Intervenção focada a partir dos resultados 

• Possibilidade de redefinir metas e estratégias 

• Planejamento em grupo 

• Acesso a outra forma de avaliação além da utilizada pelo professor 

• Preparação para avaliações futuras e externas  

• Visão geral dos resultados da escola 

• Instrumento padrão de avaliação para cada ano (Como na Prova Brasil, 

ANA e outras). Por isso, não é possível considerar especificidade de 

cada turma 

• Foco nas expectativas de aprendizagem definidas no plano de ensino 

para o período em avaliação (Ideal X Real) 
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• Neutralidade - Elaboração do simulado por um profissional que não seja 

o professor Momento de feedback e análise de resultados para definição 

de um plano de ação  

• Devolutiva coletiva (Resultados geral do ano – Média todas as turmas) 

 

IAB – INSTITUTO ALFA E BETO 
 

O Programa Alfa e Beto de Alfabetização incorpora o que existe de 

mais atualizado, eficaz e prático para alfabetizar crianças. Este programa vem 

sendo implementado em centenas de municípios e já contribuiu, em todo o 

país, para alfabetizar mais de meio milhão de crianças. Mas o êxito do aluno 

não depende só do Programa: ele depende do envolvimento dos 

coordenadores pedagógicos, diretores, e, principalmente, do professor. 

O Programa se baseia nos princípios da Ciência Cognitiva da Leitura. 

As pesquisas produzidas por esses cientistas fornecem indicações, não apenas 

a respeito das competências e conteúdos de um programa de alfabetização, 

mas também a respeito de métodos mais eficazes para alfabetizar. 

O Programa Alfa e Beto de Alfabetização é um programa estruturado 

de ensino. Isso significa que há uma consistência entre os objetivos, o 

programa de ensino, a proposta pedagógica, os materiais, métodos, 

instrumentos de avaliação e mecanismos de apoio ao professor. Neste 

Programa o professor recebe todas as orientações, instrumentos e apoio 

necessários para alfabetizar seus alunos. Isso dá ao professor um enorme 

espaço para exercitar sua competência e sua criatividade, adequando o 

programa às características de sua turma e de seus alunos. 

Em seu livro “Uma professora muito maluquinha”, Ziraldo diz que, no 

primeiro dia de aula, a professora escreveu no quadro uma frase muito bonita e 

disse: “No final do ano, todos vocês serão capazes de ler o que eu escrevi no 

quadro.” Todo professor de turma de alfabetização deve ter essa mesma 

atitude de compromisso, e alcançar esse objetivo com seus alunos ao final do 
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ano letivo. O Programa Alfa e Beto de Alfabetização pode ajudá-lo(a) a chegar 

lá. 

Os resultados do IAB são comprovados por diversas avalições 

externas e pelas próprias redes de ensino, com base na melhoria nos 

resultados dos alunos a partir de práticas gerenciais e pedagógicas mais 

eficazes. Como referência, existe o município de Sobral (CE), onde o Programa 

foi adotado como método padrão de alfabetização.  

IDEB EF Anos Iniciais 2017: →  Média nacional = 5,3       → Sobral = 9,1 

* Para maiores informações sobre o IAB: www.alfabeto.org.br 

 

Para o trabalho com o Programa Alfa e Beto, é imprescindível que o(a) 

educador(a) lance mão da formação continuada através de muita leitura, 

estudos e participação eficaz nas capacitações ofertadas. O Programa oferece 

todo o suporte de material que possui vasto conteúdo para apoio ao professor 

e à escola, por isso é de extrema importância que o professor adote uma rotina 

de estudo para que todo esse material seja rebuscado e, quando necessário, 

discutido com a equipe pedagógica da Escola Classe 111 de Samambaia. 

 

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR QUE ATUA EM TURMA COM O 
PROGRAMA ALFA E BETO 

 
Para que o programa tenha um excelente resultado ao final do ano 

letivo é necessário que o(a) professor(a): 

- Leia e estude os materiais oferecidos pelo programa, pois todos eles trazem 

conteúdos que estão vinculados com o desenvolvimento e estratégias da 

proposta; 

- Tenha compromisso com o sucesso dos alunos; 

- Dedique-se com afinco a preparar e ministrar suas aulas; 

- Auxilie a coordenação pedagógica/equipe gestora no repasse de informações 

sobre faltas dos estudantes; 

- Procure tirar todas as dúvidas no momento do planejamento coletivo; 

http://www.alfabeto.org.br/
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- Siga as instruções dos manuais e faça uso de toda riqueza do conteúdo 

deles; 

- Não utilize atividades contraditórias, para que não haja conflito entre métodos; 

- Acompanhe diariamente o processo de aprendizagem de cada aluno. 

 

RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS 

NESTA PARCERIA 

- Organizar calendário e promover reuniões de planejamento dentro do Modelo 

proposto pelo IAB; 

- Apoiar a formação continuada dos professores; 

- Realizar Visitas de Classe e o feedback desta ação ao professor; 

- Acompanhar os indicadores de resultado das turmas do S.E.E.; 

- Definir com os professores atividades de recuperação e acompanhar sua 

realização; 

- Repassar ao IAB/Acorde os dados obtidos. 

 

RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DA DIREÇÃO NESTA PARCERIA 

- Assegurar a realização das atividades e continuidade dos Processos de 

Gestão Pedagógica; 

- Acompanhar resultados das turmas do S.E.E. por meio dos indicadores 

- Garantir a implementação das ações que irão proporcionar a Aprendizagem 

da Criança; 

- Atuar junto às famílias e comunidade promovendo conscientização quanto a 

assiduidade e pontualidade dos alunos na escola. 
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