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1. APRESENTAÇÃO 

 A construção deste Projeto contemplou o Pensar, o Sentir e o Agir dos profissionais 

envolvidos no fazer pedagógico da instituição (corpo docente, servidores da carreira 

assistência, terceirizados, pais, responsáveis e alunos) ao longo dos anos. Todos 

empenhados em buscar alternativas para promover soluções e inovações no cotidiano 

escolar, onde trouxeram o melhor de suas experiências e de seus conhecimentos para que 

este projeto reflita nossos objetivos em educação remota, presencial e/ou híbrida. 

 Este projeto abordará metas e estratégias a serem cumpridas a médio e longo 

prazo, contando com o apoio efetivo de toda a comunidade escolar. Os debates em torno 

das iniciativas propostas neste documento ocorrerão de maneira democrática, via Meet, 

valorizando a contribuição dos envolvidos no processo: escola e comunidade. 

 O destaque deste PPP está na formação do corpo docente como protagonista de 

suas próprias histórias, conscientes de seu papel na sociedade atual. 

 É importante ressaltar que este documento tem a característica de uma construção 

flexível, que engloba todas as ações da escola, visando sempre a qualidade do processo 

de ensino aprendizagem, o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o 

exercício da cidadania de maneira crítica. Por isso, prima pelo esforço de todos os 

envolvidos mediante a prática de valores e atitudes que o momento histórico e pandêmico 

exige. 

 Durante a Semana Pedagógica em fevereiro de 2020, as ações desenvolvidas 

foram discutidas e avaliadas, permitindo a atualização das práticas pedagógicas deste ano 

letivo de 2021, que iniciou de forma remota. 

 

2. HISTÓRICO 

 Esta Unidade Pública de Ensino entrou em funcionamento em 1977, iniciando suas 

atividades somente no dia 27 de julho de 1978, sob a direção da Professora Maria Eugênia 

Fontenele Viana Peçanha. Foi inaugurada oficialmente, no dia 6 de novembro de 1978, 

PORTARIA Nº 003 DE 12.01.2004. 

 As crianças atendidas por esta escola, a cada geração, desenvolveram um laço de 

respeito e cooperação, fazendo com que ela se tornasse parte efetiva da comunidade. 

 Na medida em que a comunidade reconhece o valor da escola para o 

desenvolvimento social, intelectual e emocional dos seus componentes, esse espaço 
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torna-se cada vez mais produtivo, fazendo-nos mais engajados no processo de formar 

cidadãos conscientes. 

 A escola na época de sua fundação fazia parte do projeto de “Escolas Coloridas”, 

escolas construídas pelo Exército Brasileiro. Para as necessidades atuais seu espaço 

físico ainda é limitado, no entanto, tem-se empenhado esforços para conseguir a reforma 

de alguns espaços e temos obtido êxito. A conclusão da sala de leitura planejada foi feita 

em 2019, a reforma do piso central do pátio descoberto, nivelamento do chão e pintura, 

bem como a forração do pátio coberto com forro PVC, em 2020. Nesse ano aconteceram 

diversas reformas, como a instalação de alambrado na outra lateral da escola e 

substituição do piso para a construção do estacionamento.  

 Em 2021 foi feita a reforma da sala dos professores, retirou-se todos os móveis e 

colocou planejados, instalou 4 lavatórios, na entrada à direita. Neste ano está sendo 

reformado o piso de todas as salas de aula e do pátio coberto, será trocado por granitina, 

bem como o palco será modificado, conforme fotos abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 1- pátio interno da escola 
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As áreas laterais fora dos muros da escola fazem parte da sua área total e em 2018 

a lateral voltada para a QNM 22 foi cercada por um alambrado, sendo constituído de um 

bosque para uso dos alunos. O fechamento foi possível graças a uma emenda parlamentar 

do Deputado Reginaldo Veras. 

figura 2- forro do pátio coberto figura 3- novo estacionamento cercado por 

alambrado 

figura 4- sala dos professores figura 5- instalação de 4 lavatórios 

figura 6- piso do palco e do pátio 
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 Os pais demonstram interesse na educação de seus filhos, porém torna-se 

necessário um trabalho constante de conscientização sobre o real papel da escola, bem 

como, das atribuições da família, especialmente neste ano em razão da pandemia da 

mazela COVID-19, onde a casa além das suas funções rotineiras e comuns, se tornou 

escola, parque de diversões, igreja e tantos outros funcionamentos. Os membros se 

tornaram então professores dos menores, no cenário em que se impôs realizar atividades 

pedagógicas exclusivamente mediadas por tecnologias, durante o 1º semestre de 2021, 

com a possibilidade do ensino híbrido ou presencial no 2º semestre, caso os professores 

sejam vacinados. 

 O trabalho realizado com a comunidade escolar neste 1º semestre, se deu por meio 

de reuniões bimestrais pelo Google Meet, com pautas cuidadosamente elaboradas para 

serem abordadas sempre de modo a reforçar aos pais o compromisso com a participação 

do estudante em todas as formas oferecidas pela escola, quais sejam: WhatsApp, aulas 

pela Plataforma, Google Meet, atividades impressas e outras. 

 A equipe docente atua expressivamente nos cursos e treinamentos oferecidos pela 

SEEDF. Nesse ano de 2020/2021 participou extensivamente dos cursos, como o de 

produção de material didático, realizado pelo canal do YouTube, bem como das Lives 

sobre os diversos assuntos da atual situação, palestras, oficinas, web conferências e 

outros. Os educadores mostram-se críticos, criativos, questionadores e buscam 

rotineiramente inovações em seu fazer pedagógico, visando à qualidade de ensino 

oferecido. Desta forma, preocuparam-se bastante, angustiaram-se diante das intempéries 

vividas na atual situação. 

 A UE estimula a comunidade a ser cada vez mais participativa, disponível e 

interessada, por esta razão tem-se investido em palestras, encontros virtuais de pais, 

oficinas e eventos que possam aproximá-los, mesmo distantes presencialmente da escola. 

E nessa busca, todos os esforços são válidos, inclusive no que se refere à adequação de 

horários para atendimentos aos pais e/ou responsáveis, como atendimentos no contraturno 

(noturno). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=st8oFvDvskE
https://www.youtube.com/watch?v=st8oFvDvskE
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figura 9- semana pedagógica- 2021 

figura 7- início da semana pedagógica 2020 

FIGURA 8- RECEPÇÃO DOS ALUNOS- 1º DIA DE AULA EM 2020 
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2.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

Situada em Ceilândia Norte, a EC 12 é uma escola de área urbana, cercada por 

moradias e comércio variado. Na área externa existe uma quadra de esportes para a 

comunidade e um PEC para prática de atividades físicas variadas. A região é gramada e 

arborizada, oferecendo um clima agradável em torno da escola. 

A obra de melhoria das calçadas e acessibilidade foi concluída, no entanto, faltou a 

construção do parque infantil público na área externa. No local destinado para esse fim, há 

restos de areia dentro de uma mureta baixa que serve de apoio para moradores da região 

fazerem fogueiras e consumirem drogas durante a noite. 

A comunidade é itinerante, muitas famílias moram de aluguel nas proximidades por 

causa dos serviços de apoio social existentes na região, tais como: Bombeiro Mirim, 

Creche Cantinho do Girassol e Centro de Assistência Carmem Cólera. Parte das crianças 

fica os dois turnos fora de casa, compartilhando a vivência familiar apenas no noturno e 

finais de semana, o que dificulta o contato com os pais e a relação família-escola. 

Descrição da escola: 

 10 salas de aula, cada uma com 1 aparelho televisor, 1 DVD, 2 armários de 

alvenaria, 1 ventilador e mobiliário em boas condições de uso; 

 01 laboratório de informática, porém a maioria das máquinas estão 

desconfiguradas desatualizadas e com peças antigas, necessita de reparos e 

modernização do espaço. 

 01 sala de leitura com um acervo de mais de livros paradidáticos, de apoio ao 

professor, 2 computadores com Wifi, materiais como jogos pedagógicos, 

fantoches, mapas geográficos, globo e outros; 

 01 cantina com depósito conjugado para o armazenamento dos gêneros 

alimentícios; 

 01 depósito para armazenar materiais de limpeza; 

 01 depósito para arquivos do passivo e patrimônios em desuso ou obsoleto; 

 01 sala tripartida para a equipe de apoio (SOE, SALA DE RECURSOS e 

SEAA), com armários, mesas, jogos/brinquedos e materiais pedagógicos; 

 01 sala para servidores, para recesso entre as atividades; 

 01 banheiro masculino (uso de alunos); 

 01 banheiro feminino (uso de alunos); 
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 01 banheiro masculino (uso de alunos) destinado à educação infantil; 

 01 banheiro feminino (uso de alunos), destinado à educação infantil; 

 01 banheiro feminino (servidores); 

 01 banheiro masculino (servidores) e pessoas com deficiência; 

 01 sala de professores e coordenadores, com mesa planejada em formato de 

C, destinada a trabalhos e planejamentos, 02 computadores, 01 televisor, 01 

quadro branco, cadeiras estofadas e armários; 

 01 copa conjugada com a sala dos professores, com geladeira, filtro, micro-

ondas, fogão e forno a gás; 

 01 sala destinada à mecanografia com 01 duplicador e insumos de papelaria; 

 01 secretaria, contendo 03 computadores com acesso à internet e 02 

impressoras; 

 01 sala para a direção, vice direção e para a supervisão pedagógica com 04 

computadores com acesso à internet e 02 impressoras; 

 01 pátio coberto e 01 pátio descoberto; 

 02 pontos de transmissão de Internet sem fio WI-FI: 01 ponto do 

PROINFO/MEC para uso exclusivo do Laboratório de Informática (NTE) e 01 

ponto para uso da Secretaria Escolar, Direção e Sala dos Professores. 

Em 2018, a área externa voltada para a QNM 22 foi cercada por um alambrado 

delimitando a área verde para uso exclusivo da escola. Graças à Emenda Parlamentar do 

Deputado Reginaldo Veras. Essa área verde é chamada de Bosque. É utilizado para aulas 

de campo, contação de histórias, atividades físicas e recreativas, além de circuitos de 

atividades pedagógicas como a semana da inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10- CIRCUITO DA INCLUSÃO- BOSQUE 
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Ao longo dos últimos 10 anos, a sala de leitura passou por algumas reformas, como 

a colocação do forro PVC, troca do piso, das partes elétricas, pintura e outros. Em 2019, 

concretizou-se o sonho de uma sala de leitura planejada, foi totalmente reestruturada 

utilizando-se as verbas do PDAF. Foram adquiridos artigos decorativos para harmonizar o 

ambiente, instalou-se armários, estantes e o acervo foi todo ampliado com aquisições de 

novos livros de literatura, o que tem proporcionado aos alunos da EC 12 muito prazer na 

hora da leitura, porque desfrutam de um ambiente aconchegante e propício ao 

aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO/ ATOS DE REGULAÇÃO 

Endereço: EQNM 20/22 – ÁREA ESPECIAL A CEP: 72210-560 

Data de fundação: 27 de julho de 1978 CNPJ: 024457570001-03 

Localização: Latitude -15.80735487. Longitude -48.1051554. Elevação: 1271m  

Telefone: (61) 39013727 

Horário de funcionamento: 7:30 às 18:00 

E-mails: ec12.ceilandia@edu.se.df.gov.br & ec12@creceilandia.com  

PORTARIA Nº 003 DE 12.01.2004 

 

 

 

 

 

Legenda da planta baixa da EC 12 

figura 11 e 12- sala de leitura 

1. Entrada da Escola. 
2. Depósito de material de limpeza. 

3. Acesso à Sala dos Servidores. 

4. Sala dos Servidores. 

5. Banheiro Feminino Funcionárias. 

6. Arquivo de Documentos. 
7. Banheiro Masculino Alunos. 

8. Banheiro para Deficiente. 
9. Banheiro Feminino Alunas. 

10. Pátio Aberto Arborizado. 

11. Mecanografia. 

12. Banheiro Masculino Educação 
Infantil. 

13. Banheiro Feminino Educação 
Infantil. 
14. Bosque 

 

mailto:ec12.ceilandia@edu.se.df.gov.br
mailto:ec12@creceilandia.com


15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 CRONOGRAMAS DE USO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA 

a. Laboratório de Informática 

Encontra-se com as máquinas desconfiguradas, desatualizadas e com peças 

antigas, necessitando de reparos e modernização do espaço, para que seja feita a 

distribuição de horários para o possível atendimento, no caso da volta às aulas presenciais 

ou hibridas. 

 

figura 13- planta baixa da Escola Classe 12  



16 
 

 
 

 

b. Pátio Coberto 

Os horários serão reapresentados em coletiva no retorno às aulas presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Parque infantil 

O parque infantil é destinado à educação infantil, 1° e 2° ano. os demais poderão 

utilizar o pátio coberto para atividades planejadas e monitoradas pelos professores. 

 Os horários serão reapresentados em coletiva no retorno às aulas presenciais. 

 

 

 

 

 

 

d. Sala de Leitura 

Os horários serão reapresentados em coletiva no retorno às aulas presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Bosque 

Os horários serão reapresentados em coletiva no retorno às aulas presenciais. 

MATUTINO 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

      

      

VESPERTINO 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

      

      

 

MATUTINO 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

      

    

    

    

VESPERTINO 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

      

    

    

    

 

tabela 1- cronograma pátio coberto matutino e vespertino 

tabela 2- cronograma parque matutino e vespertino 

tabela 3- cronograma sala de leitura matutino e vespertino 

MATUTINO 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
      

      

VESPERTINO 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
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2.4 ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: REGIMENTO ESCOLAR 

A formação dos alunos não depende somente de livros e de professores, mas 

sobretudo do acompanhamento sistemático dos pais, na observação da conduta física e 

psicológica, assim como a atenção às normas, regras e princípios gerais dos direitos e 

deveres dos cidadãos; constituindo a educação global. 

O presente regimento escolar foi organizado para oferecer algumas normas gerais, 

orientações e informações complementares, necessárias para um bom e harmonioso 

funcionamento da nossa escola presencial, bem como virtualmente, nos ambientes da 

Plataforma Google Sala de aula, nos grupos de WhatsApp, Google Meet e outros. 

PONTUALIDADE 

A presença do estudante é registrada com a realização/entrega da atividade 

proposta pelo professor na plataforma ou a devolução por meio de fotografias das 

atividades impressas durante o período remoto.  

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS ANTECIPADAS (período presencial) 

Para o aluno se ausentar da escola durante o horário das aulas, os pais e/ou 

responsáveis deverão dirigir-se à direção e solicitar autorização. 

USO DO UNIFORME ESCOLAR 

O uso do uniforme é obrigatório, inclusive nos horários de reforço escolar. Contamos 

com o apoio dos pais e alunos, pois esse hábito favorece vários aspectos na vida escolar, 

inclusive a própria segurança de nossos alunos. 

DANOS MATERIAIS 

É responsabilidade de todos a preservação da nossa escola. (Danos ao patrimônio 

público e pichação são crimes previstos na Lei 9605, art.65). 

MATUTINO 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

      

      

      

      

VESPERTINO 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

      

      

      

      

 
tabela 4- cronograma bosque matutino e vespertino 
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OBJETOS EXTRAVIADOS 

A Escola Classe 12 não se responsabiliza por objetos perdidos nas suas 

dependências e não os indeniza, tais como: celulares, mini games, brinquedos etc. Os 

objetos encontrados no interior da escola serão acondicionados no Achados e Perdidos e, 

se reclamados, serão devolvidos pela direção. Contudo, mesmo que não extraviados, mas 

que interfira no andamento das aulas, poderão ser recolhidos pelos professores e levados 

à direção da escola. O pai e/ou responsável precisará retirá-lo, mediante carteira de 

identidade e correta especificação do produto na direção. 

REGULAMENTO GERAL DO ALUNO 

DIREITOS 

 Participar das atividades sociais e cívicas da escola; 

 Ter a garantia que a escola cumpra sua função oferecendo ensino de qualidade; 

 Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independentemente de sua 

convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo, nacionalidade e 

necessidades educacionais especiais; 

 Usufruir de igualdade de atendimento independente da diferenciação de condições 

de aprendizagem em que se encontre; 

 Ser informado sobre normas, funcionamento da escola e sistema de avaliação 

adotado pela instituição; 

 Conhecer o desenvolvimento de seu desempenho escolar; 

 Receber atendimento de primeira providência, em caso de acidentes ou mal súbito 

nas dependências da escola, para isso os pais deverão manter atualizados, na 

secretaria da escola, os telefones para contato; 

 Manter saudável relacionamento interpessoal com os colegas e demais servidores 

da escola. 

DEVERES 

 Conhecer e cumprir este regimento; 

 Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 

 Usar o uniforme adotado na Rede Pública de Ensino do DF; 

 Abster-se de praticar ou induzir atos que atentem contra pessoas e/ou contra o 

patrimônio da instituição educacional; 
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 Ser responsabilizado, por meio de seus pais e/ou responsável legal, em caso de 

dano causado ao patrimônio da instituição educacional;  

 Observar os princípios de higiene individual e coletiva; 

 Comparecer e participar das aulas; 

 Zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências, materiais, 

móveis, utensílios, e equipamentos de propriedade da escola; 

 Respeitar colegas, professores e demais servidores; 

 Apresentar, no prazo determinado pelos professores, coordenação e/ou direção, 

advertências, comunicados assinados etc., exigidos pela legislação e/ou pela 

escola. 

É VEDADO AO ALUNO 

 Portar materiais estranhos às atividades escolares tais como: qualquer tipo de arma, 

objetos pontiagudos, dentre outros; 

 Praticar dentro da escola atos ofensivos à moral e aos bons costumes; 

 É expressamente proibido o uso de bonés, óculos escuros; 

 Permanecer no pátio e corredores, após o toque da música, ao término do recreio; 

 Alterar, desenhar, pichar, rasurar ou suprir anotações nos documentos escolares, 

bem como nas paredes, carteiras e cadeiras da escola. 

É VEDADO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 Dirigir-se à porta das salas de aula, sem antes passar pela direção ou coordenação 

da escola; 

 Desrespeitar o servidor, dentro ou fora de seu ambiente de trabalho (desacato ao 

funcionário público é crime previsto no Código Penal art.331). 

É DEVER DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 Acompanhar o desempenho e desenvolvimento escolar de seus filhos, auxiliando-os 

e incentivando-os em suas tarefas escolares; 

 Apoiar e cumprir as normas da escola, conjuntamente com o filho, principalmente 

por ser uma Escola Classe, onde a média da idade de nossos alunos é de 4 a 12 

anos e eles precisarem diariamente do pai e/o responsável no auxílio diário para o 

aprendizado na sua totalidade, tanto acadêmica, quanto biopsicosociocultural; 
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 Ao solicitar transferência, deverão devolver os livros didáticos em bom estado; 

 Apresentar atestado médico para justificar a falta do filho, sempre que necessário, 

bem como cumprir o prazo de até 48 horas para entrega desse documento; 

 Comparecer à escola quando convocado; 

 Sempre que possível e em horário contrário ao da aula de seu filho, comparecer à 

escola para saber como anda o processo de aprendizagem escolar; 

 Entregar Laudos médicos no início das aulas ou quando for detectada a situação 

por especialistas; 

 Comunicar à escola a ausência do filho; 

 Comparecer às reuniões bimestrais; 

 Periodicamente acompanhar os cadernos, agenda e livros do seu filho; 

 Ser cortês com o professor de seu filho, sempre evidenciar a importância do Mestre 

em sala, como quem o auxilia na busca de um bom futuro acadêmico.  

REGIME DISCIPLINAR 

A Escola Classe 12 não admitirá agressividade (verbal, física e/ou cyberbullying) 

nas suas dependências físicas ou virtuais. 

Ao aluno que transgredir as normas estabelecidas neste informativo serão aplicadas 

as seguintes sanções previstas no regimento Escolar das Escolas Públicas do DF: 

 Advertência oral; 

 Convocação dos pais e/ou responsáveis; 

 Advertência escrita; 

 Suspensão das aulas, com atividades escolares, se não cumpridas as atividades, 

fica a mesma prorrogada por mesmo período; 

 Suspensão sem frequência na escola; 

 Transferência por inadaptação ao regimento Escolar. 

Observação: Tais penalidades poderão ser aplicadas de forma sequenciada ou não, 

dependendo da situação. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
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Um novo ambiente escolar 

Considerando o continum 2020-2021, que este ano iniciamos as aulas remotamente 

e que ainda estamos em situação de risco, devido a pandemia do COVID-19 e as 

mutações do vírus Sars-CoV-2, os ambientes virtuais de aprendizagem são 

comprovadamente mais seguros, dinâmicos e possibilitam maior interação entre 

professores e estudantes. A família neste contexto deverá ser o agente facilitador no 

processo do ensino, bem como manter sempre o contato com o(a) professor(a) e a escola. 

De acordo com a circular 22/2021 - SEE/SUBEB, O contato com os estudantes, 

especialmente no momento de acolhimento, é essencial para a sua noção de 

pertencimento como parte integrante do ambiente escolar, mesmo que de forma virtual. 

Em face das novas tecnologias disponíveis, os professores foram orientados a criar 

um grupo no aplicativo WhatsApp com todos os pais de seus estudantes, bem como as 

Equipes Diretiva e de Coordenação. A iniciativa visa manter o contato direto com os 

responsáveis pelos discentes de forma rápida e assertiva, permitindo uma maior interação 

e integração entre a escola e a família. Dessa forma foi solicitado aos professores em 

coletiva, a autorização para o uso dos seus números de celulares nas listas expostas na 

entrada da escola, houve consenso entre o grupo sobre a divulgação e a maioria optou por 

adquirir outro chip exclusivo para o atendimento às famílias e estudantes. Em relação aos 

horários de atendimento aos pais e nos grupos, se manteriam fechado ou aberto foi 

decidido na reunião sobre a revisão do PPP, que ficará a critério do professor o combinado 

com os pais e posterior comunicação à direção. 

O estudante poderá acessar a sua sala de aula na plataforma google sala de aula, 

do celular dos responsáveis, do tablet ou de um computador, com o e-mail @estudante 

que ele receberá do professor. 

Todos os dias, durante o período de regência regular da turma (matutino ou 

vespertino), o professor deverá buscar meios de interação com os estudantes, nesse 

sentido, ele postará a aula com as atividades na plataforma, quais sejam: videoaulas, 

materiais de complementação do conteúdo, como páginas do livro didático, sugestão de 

leituras, de vídeos, de jogos e sempre que possível, realiza interações virtuais no google 

Meet, entre outras atividades, de acordo com as demandas específicas da turma bem 

como de cada estudante. 

Neste link, é possível acessar o conteúdo que trata sobre a sensibilização e a 

importância do uso da plataforma Google Sala de Aula: 
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https://docs.google.com/presentation/d/1EMHzRYILU2UInT83ZiaNDiI15PDC2S4wdPbcLyC5xWM/edit?usp=sharing. 

Atualmente, o quadro funcional dessa Instituição Educacional é formado por 

servidores efetivos, serviços terceirizados e servidores temporários, distribuídos nas 

seguintes funções: professores, gestores, coordenadores, orientador educacional, 

auxiliares de serviços gerais, merendeiras, secretario escolar, monitores. 

Esses profissionais possuem ficha profissiográfica de acordo com as exigências dos 

cargos. Os 20 professores regentes, as 2 coordenadoras e os gestores possuem curso 

superior e ao menos uma pós-graduação. Na carreira assistência, temos uma funcionária 

com nível superior e as outras, com ensino médio completo. As profissionais das equipes 

de apoio têm especialização em suas áreas de atuação e os funcionários terceirizados 

concluíram o ensino médio. 

O corpo docente dessa Instituição demonstra bastante compromisso e dedicação 

com a educação, buscando sempre estratégias diferenciadas para atender as 

especificidades apresentadas durante a pandemia. Buscam intervenções mais adequadas 

para os alunos que apresentam dificuldades, como atendimentos individualizados pelas 

plataformas disponíveis, acolhimento à comunidade escolar no contexto de atividades 

pedagógicas não presenciais, utilização de recursos tecnológicos variados e dinâmicos, 

jogos, brincadeiras, bem como o incentivo ao envolvimento dos estudantes nas aulas, 

preservando sempre o vínculo com toda a família. 

De acordo com o Mapeamento Institucional da EEAA, feito por meio do Google 

forms, sobre os Serviços e atendimentos especializados existentes na Secretaria de 

Educação (SEEDF), na escola atualmente a Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA) conta com a Pedagoga, a orientadora do Serviço de Orientação 

Educacional (SOE), bem como uma supervisora pedagógica e duas coordenadoras, para 

acompanhamento e suporte pedagógico aos professores. Todo o planejamento é feito de 

forma conjunta. Não há profissional na Sala de Recursos Generalista (AEE). O 

atendimento da Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) se dá por polos, sendo o polo que 

atende a EC12, localizado na EC06 de Ceilândia. Na situação atual de aulas remotas, 

mesmo com a dificuldade financeira, a maioria dos estudantes tem participado na 

plataforma, porém há casos de famílias que alegam que a falta de aparelhos eletrônicos 

(celular e computador) dificulta o acesso à plataforma e há casos também onde a falta de 

conhecimentos tecnológicos dificultam o acesso na plataforma. 

https://docs.google.com/presentation/d/1EMHzRYILU2UInT83ZiaNDiI15PDC2S4wdPbcLyC5xWM/edit?usp=sharing
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A equipe diretiva (direção, supervisão, coordenação, apoio e secretaria) é composta 

na sua maioria por profissionais que possuem especialização e exercem a função atual a 

poucos anos. A maioria gosta da sua função atual e o reconhecimento de que a pandemia 

trouxe aprendizados que servirão pós pandemia é pertencente a todos. A maior dificuldade 

sentida por esse grupo de profissionais foi conseguir limitar seu tempo de trabalho, 

extrapolando muitas vezes as horas envolvidos em questões escolares e se 

sobrecarregando.  

O grupo de professores é composto de efetivos e contrato temporário, onde a 

maioria é de professores contratados temporariamente. Todos com graduação e a maioria 

com alguma especialização. Metade tem de 2 a 5 anos de experiência em docência. O 

gosto pela profissão e o reconhecimento de que a pandemia os inquietou a novos 

conhecimentos são unânimes e o sentimento de que, mesmo com todas as dificuldades 

enfrentadas, os pontos positivos se sobressaem aos negativos acompanha grande parte 

do grupo. 

A maioria dos estudantes tem participado das aulas na plataforma Google 

Classroom, o que resultou em uma pequena quantidade de estudantes que optaram por 

atividades impressas, no entanto há um constante trabalho de mobilização para que os 

estudantes, cada vez mais, participem das atividades online. O desenvolvimento das 

aprendizagens tem sido considerado satisfatório para maior parte dos profissionais e lento 

para uma parte menor, mas significativa, dos educadores. 

A maior parte dos professores tem oferecido atendimentos individualizados e 

atividades direcionadas aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes e alguns 

ofertam atendimentos em pequenos grupos, já realizaram o diagnóstico inicial com seus 

estudantes para identificar habilidades, dificuldades e ter melhor direcionamento das 

intervenções necessárias. 

Os funcionários auxiliares da educação também se demonstram bem 

comprometidos com o trabalho que realizam, se dizem satisfeitos em trabalhar na escola; 

sentem-se bem acolhidos pela equipe gestora e demais funcionários, gostam de trabalhar 

na escola porque consideram um espaço organizado onde todos os tratam com respeito. 

A seguir os gráficos comparativos de 2020 e 2021, com os números de acesso à 

plataforma, ao material impresso, a frequência de acesso e o dos fatos ocorridos 

durante o ano: 
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gráfico 3- fatos ocorridos em 2020 

gráfico 1- frequência de 

acessos- 2020 

gráfico 2- frequência de 

acessos- 2021 
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Neste link https://docs.google.com/document/d/1s0RVkHmuBt-

6bitceScgXR0vEkz2YURNO9Qg-rGqOYk/edit?usp=sharing é possível acessar a Memória 

de Reunião – Conselho de Classe de 2020, conforme instruções da circular n.º 219/2020. 

Onde se encontra os detalhes dos gráficos acima. Neste 

https://docs.google.com/document/d/1fS69FsF7VrjfbgFkNP_CSUIz-

AIFPNBKvyC4n4lvGY8/edit é possível acessar o relatório bimestral com outras avaliações, 

como a institucional e os testes da psicogênese realizadas no 1º bimestre/2021. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gráfico 4- BIA- *PS: Pré-silábico * S: Silábico * SA: Silábico-Alfabético *A: Alfabético *ALF: Alfabetizado *N/R 

– alunos que não realizaram o teste 

 

gráfico 5- resultado psicogênese 4º e 5º anos 

 

https://docs.google.com/document/d/1s0RVkHmuBt-6bitceScgXR0vEkz2YURNO9Qg-rGqOYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s0RVkHmuBt-6bitceScgXR0vEkz2YURNO9Qg-rGqOYk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fS69FsF7VrjfbgFkNP_CSUIz-AIFPNBKvyC4n4lvGY8/edit
https://docs.google.com/document/d/1fS69FsF7VrjfbgFkNP_CSUIz-AIFPNBKvyC4n4lvGY8/edit
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Quadro de distribuição dos funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A formação educacional dos Professores/Gestores é diversificada, o que confere 

mais qualidade ao trabalho coletivo. A seguir, a quantidade de formados em cada área do 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de Professores Efetivos, incluindo coordenadoras, professoras 
readaptadas, Sala de Recursos e membros da Direção. 

 
17 

Quantidade de Professores Temporários 13 

Quantidade de Servidores da Carreira Assistência 9 

Quantidade de Terceirizados: 7 

Quantidade de ESV 0 

Quantidade de membros da Equipe de Apoio – Sala de Recursos e Psicólogo da 
SEAA 

 
1 

 Orientador Educacional 1 

Carência de Sala de Recursos 1 

 

Graduação QTD Pós-graduação QTD Mestrado QDT 

 

Pedagogia 
 

21 
  Educação 

Especial 
 

1 
Letras 

1 Orientação Educacional 7 
 

Português/Inglês 
Turismo 

1   
 
Letras 5 Gestão Escolar 4 

    

Psicologia 1 Ensino Especial 3 

Orientação 
1   

Educacional 

Terapia ocupacional 1 
Psicopedagogia 

7 
clínica/institucional 

Nutrição 
1 Mídias na Educação 1 

 
Matemática  

11 
  

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

1 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

1 

Administração Escolar  11 

 8 Professores acumulam 2 
graduações. 

 4 Professores 
acumulam 2 pós- 
Graduações 

 4 Professores acumulam 
    3 pós-graduações ou mais 
 1 Professor é Mestre 

Atendimento Especializado 
2 

em Libras 

Atendimento 
Especializado Educação 
Inclusiva 

3 

 

1 Direitos Humanos da 
criança/Adolescente 

Gestão, Supervisão e 
Coordenação Pedagógica 

 
6 

Docência do Ensino Superior 1 
 

 

tabela 5- distribuição dos 51 funcionários 

tabela 6- formação educacional dos professores 
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Formação acadêmica dos funcionários da Carreira Assistência: 

 7 com o Ensino Médio completo, 3 com Curso Superior: Pedagogia, 1 com Curso 

Superior: tecnologia, 1 funcionário acumula 2 pós-graduação, 3 acumulam 1 pós-

graduação. 

Formação acadêmica dos funcionários terceirizados: 

 6 com  o Ensino Médio completo. 

 

Os estudantes atendidos nesta escola têm idades entre 4 e 12 anos, conta com 

diversas constituições familiares, interesses e necessidade. 

A renda familiar gira em torno de 2 a 4 salários mínimos, vários moram de aluguel e 

trabalham em dois empregos. Muitas crianças contam com o programa Bolsa Família e 

com o auxílio de benefício para aquisição de material escolar. 

A lista de materiais escolares é bastante objetiva e trata apenas dos itens básicos 

para o uso do aluno, mesmo assim, muitos deles usam cadernos reaproveitados pela 

própria escola e/ou por seus pais. A escola tem pouco apoio em relação à doação de 

materiais de uso coletivo, tais como papel branco, tinta guache e fitas adesivas. Na coletiva 

de revisão deste PPP, ficou acertado que inicialmente não seria divulgada a lista oficial e 

que seria solicitado papel alumínio e outros materiais de sucata, porém já foi publicada nos 

grupos a sugestão de lista. 

Há um crescente número de alunos com necessidades especiais diversas, a 

inclusão é uma realidade de sucesso, realizada por meio de atendimento individualizado 

pelo professor, auxiliado da pedagoga da equipe, com adequações pedagógicas e 

curriculares. 

O índice de reprovação é baixo, os alunos que não alcançam os resultados 

esperados, geralmente, apresentam alguma dificuldade no aprendizado e é investigada 

pela Equipe de Apoio à Aprendizagem. Infelizmente, as famílias não dão segmento à 

investigação das suspeitas percebidas pelo SEAA, o que inviabiliza a conclusão de 

diagnósticos que assegurariam os direitos de aprendizagem das crianças que não se 

desenvolvem, apesar de todas as interversões pedagógicas realizadas. 

O serviço de Portaria representa um grande desafio para a Gestão, uma vez que há 

apenas uma funcionária de 40 horas para cobrir os dois turnos de funcionamento da 

escola. As demais funcionárias não fazem mais parte da escola, sendo que uma se 
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aposentou e a outra foi contemplada com o remanejamento. A Gestão aguarda providência 

da Coordenação Regional de Ensino. 

O atendimento aos estudantes é feito em dois turnos, matutino e vespertino, 

totalizando 420 alunos distribuídos em 20 turmas, das quais 9 são reduzidas. Sendo: 

 TGD/Autismo: 2 

 DF/ANE: 2 

 DF/BNE: 1 

 DI: 2 

 S. DOWN/DI: 1 

 TDAH: 4 
 

Total de estudantes por ciclo: 

 1º Ciclo - 115 alunos 

 1º período: 49 alunos na faixa etária de 4 anos. 

 2º período: 66 alunos na faixa etária de 5 anos. 

 2º Ciclo - 304 alunos 

 1º bloco (1º ao 3º ano): 162 alunos na faixa etária de 6 a 8 anos; 

 2º bloco (4º e 5º ano): 142 alunos na faixa etária de 9 a 12 anos. 

 
3.1 Indicadores de Desempenho Escolar 
 
3.2 a) Indicadores Internos 
 

O número de alunos matriculados ao longo dos anos, bem como os índices de 

retenção, acompanhou as mudanças no sistema educacional que abrangem a inclusão de 

turmas de Educação Infantil, a partir de 2014 e o número crescente de matrículas de 

crianças ANEE, resultando em redução de número de alunos em suas respectivas turmas. 

Outra mudança foi a adoção do sistema de Ciclos em 2013, que resultou na 

progressão continuada do 1º Bloco (1º, 2º e 3º anos) para o 2º Bloco (4º e 5º anos). 

Importante ressaltar que as retenções ocorridas fora do 3º e 5º ano se deram por faltas e 

não por questões ligadas à aprendizagem. Obs.: 25% de faltas comprometem o ano letivo. 
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GRÁFICO 6- APROVADOS E RETIDOS 2012 

GRÁFICO 8-  

gráfico 7- 

aprovados e 

retidos- 2013 

gráfico 8- aprovados e 

retidos- 2014 
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gráfico 9- aprovados e 

retidos- 2015 

gráfico 10- aprovados e 

retidos- 2016 (série 1 

aprovados, série 2 

retidos) 

gráfico 11- aprovados e 

retidos- 2017 

azul: aprovado 

vermelho: retido 
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gráfico 12- aprovados e retidos- 2018 

gráfico 13- quantidade de alunos matriculados 

gráfico 14- quantidade de alunos matriculados no último quadriênio 
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Ao longo dos últimos dez anos, houve um empenho constante de todas as Gestões 

Escolares e suas respectivas Equipes Pedagógicas para promover o desenvolvimento 

acadêmico progressivo de todos os estudantes. 

As oscilações nos valores alcançados em relações às metas estabelecidas 

acompanham as mudanças nos enfoques pedagógicos, modelos de gestão e participação 

de toda a Comunidade Escolar nas atividades propostas. 

A atual Gestão coordena desde 2011 as atividades pedagógicas e administrativas 

da instituição, promovendo um constante crescimento nos índices positivos, embora as 

metas propostas não tenham sido alcançadas integralmente, observa-se um desempenho 

 

 

gráfico 15- aprovados e retidos- 2019 

gráfico 16- aprovados e retidos- 2020 
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coerente com o que foi proposto. 

Ao final do ano letivo de 2018, foram analisados os dados sobre a quantidade de 

alunos alfabetizados de cada ano, observando a variação das hipóteses de escrita e o 

avanço das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gráfico 17- diagnóstico final das hipóteses de escrita 2018 

gráfico 18- diagnóstico inicial das hipóteses de escrita 2019 
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b. Análise de dados da alfabetização 

Ao longo do ano letivo de 2019, os avanços nos índices de alfabetização foram 

visíveis. Isso se deveu ao grande número de intervenções promovidas em sala pelos 

professores regentes e coletivamente, pela Coordenação Pedagógica, por meio dos 

reagrupamentos e projetos interventivos.  

Importante destacar que o processo de avaliação diagnóstica e o planejamento 

coletivo de intervenções aliado ao estudo sistematizado nas coordenações coletivas, foram 

instrumentos de grande relevância para que o sucesso fosse alcançado.  

No ano de 2020, infelizmente não foi possível realizar a avaliação diagnóstica, nem 

o planejamento coletivo para as intervenções pontuais. Os estudos sistematizados ficaram 

em prejuízo, devido a pandemia do novo coronavírus, que nos tirou violentamente do 

convívio, das reuniões, dos planejamentos, dando espaço ao mundo novo cheio de 

desafios e ruptura de todo o procedimento a que estávamos acostumados. Reiniciamos a 

maneira de trabalhar, nos reinventamos, fizemos cursos para aprender o planejamento e a 

elaboração de aulas à distância, não houve espaço para a avaliação sistematizada com 

dados precisos e sim para a observação, a flexibilização dos estudantes que não 

conseguiam o acesso devido a disparidade entre o ambiente presencial e o virtual. 

De um dia para o outro, nos demos conta de que o essencial era manter o vínculo 

com as famílias, era fazê-los acreditar que estando em casa, seguindo todos os protocolos 

gráfico 19- diagnóstico final das hipóteses de escrita 2019 
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de higiene e isolamento, logo estaríamos juntos novamente. O que infelizmente não 

aconteceu e assim se passou o ano.  

O Conselho de Classe é outra ferramenta de avaliação pedagógica relevante para 

detectar as falhas no planejamento e os potenciais de atuação da equipe pedagógica como 

um todo. Após cada conselho de classe é organizado um documento que sintetiza as 

demandas pedagógicas para o bimestre seguinte, indicando caminhos iniciais de 

planejamento. 

No Conselho de Classe final, é feito o levantamento de dados dos alunos que 

precisarão de maior intervenção e atenção desde os primeiros dias de aula do ano letivo 

seguinte, fazendo com que haja continuidade do trabalho pedagógico promovido por esta 

instituição no ensino presencial. No ambiente virtual, foi feita uma planilha no google doc. 

com as demandas pedagógicas.  

Como não foram possíveis as avaliações e as intervenções pontuais, foram 

elaborados alguns google doc. e google forms para levantamento de dados, como a 

avaliação institucional, sondagem das necessidades do corpo docente por meio de escutas 

ativas e principalmente o alcance aos estudantes, qual o meio em que eles conseguiam 

acessar a escola, dar continuidade aos estudos em 2020. 

Dessa forma elaboramos questionários, atas  e relatórios para recolher os dados de 

acesso das famílias. Neste endereço https://docs.google.com/document/d/1LM6D2G964Gbk78qZW-

HYb5Om1C1qtcxDGV31jg0Lifw/edit?usp=sharing  é possível ler o relatório-ata do 1º e do 2º bimestres, 

que trata  sobre o panorama do acesso de estudantes à plataforma, a relação de todas as 

atividades oferecidas no Google sala de aula e no modo impresso, bem como os 

apontamento de algumas dificuldades. 

 

3.3 Indicadores Externos 

 

a. Índice do IDEB 

 

 

 

 

 

ANO METAS 
PROJETADAS 

IDEB OBSERVADO 

2015 6,1 4,9 
2017 
2019 

6,3 
6.6 

5,8 
6.2 

   

 

figura 14- índices do IDEB 

https://docs.google.com/document/d/1LM6D2G964Gbk78qZW-HYb5Om1C1qtcxDGV31jg0Lifw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LM6D2G964Gbk78qZW-HYb5Om1C1qtcxDGV31jg0Lifw/edit?usp=sharing
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b. Descritores das Necessidades de Aprendizagem indicadas pelo SIPAE-DF 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 14.1- IDEB- disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ acesso em 10/06/2021. 

figura 15- descritores 2º ano 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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figura 16- descritores 3º ano 

 

figura 17- descritores 4º ano 
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4. FUNÇÃO SOCIAL 

Seguindo as orientações da LDB 9394/96 e da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, esta UPE desenvolve um ensino de qualidade atenta a diversidade 

étnica e cultural da comunidade, mantendo um diálogo aberto com a mesma, trabalhando 

em parceria na promoção de nossos estudantes. Para tanto, o trabalho em equipe é 

sempre priorizado. Buscando unir os diferentes setores que trabalham para o pleno 

funcionamento da escola e estando sempre abertos a sugestões e críticas que contribuam 

efetivamente para o crescimento da instituição. 

Tornar-se um cidadão implica em mudanças significativas no modo de interagir com 

o ambiente em seus mais diversos aspectos. Refletir sobre a conservação do patrimônio 

público e privado, zelar pela limpeza do ambiente do qual se utiliza, gerenciar o uso dos 

recursos materiais e naturais de forma sustentável passa pela vivência escolar.  

Sendo a escola um espaço de interação privilegiado, cabe a esta desenvolver ações que 

incentivem seus alunos a repensar suas atitudes diante do consumo, uso, reuso e 

desperdício dos recursos materiais disponíveis e reutilizáveis.  

A atividade pedagógica utiliza produtos que podem ser reciclados. Diminuindo a 

produção de resíduos sólidos e o desperdício de materiais como o papel branco. Para 

incentivar o uso consciente, serão disponibilizadas caixas para coleta de sobras e recortes 

de papel branco e excedentes e bilhetes, para posterior reciclagem em centros de coleta.  

A coleta seletiva também é incentivada utilizando-se lixeiras identificadas com cada 

tipo de material reciclável. Diferenciando-se o lixo orgânico dos demais resíduos. Esta é 

apenas uma, das diversas ações cotidianas que contribuem para a formação do ser 

integral. 

 

4.1 Missão 

Focados no ideal de uma educação pública de qualidade e embasados pelo Projeto 

Político-Pedagógico da SEE/DF segundo o professor Carlos Mota, LDB nº 9394 

promulgada em 20 de dezembro 1996, Currículo em Movimento da Educação Básica, 

Planejamentos anuais com os temas transversais, Replanejamento Curricular 2020/2021 e 

leituras afins, a proposta pedagógica da E.C. 12 de Ceilândia traça diretrizes claras, 

buscando aprimorar atitudes de excelência no educar, de forma a promover o espaço de 

desenvolvimento pedagógico capaz de permitir que a criança amplie o conhecimento de si 

e do mundo por meio do protagonismo estudantil em tempos remotos, da ludicidade, 
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criatividade, diversidade, inteligência emocional e outros. Um dos objetivos é permitir que o 

processo educacional proporcionasse a cooperação dos pais e/ou responsáveis de modo 

amplo, para que o sucesso acadêmico das crianças seja a meta comum de todos os 

envolvidos.  

Em decorrência da pandemia do novo Coronavírus, todos os profissionais da 

educação e as famílias, tiveram grande participação e precisaram realizar muitas 

adaptações a fim de se envolver no processo pedagógico de forma inovadora e estão 

conseguindo, aos poucos vemos e ouvimos depoimentos de famílias e profissionais que 

reconhecem a mudança de pensamento e de comportamentos. 

A construção deste projeto é resultado das inúmeras reflexões acerca do trabalho 

desenvolvido em nossa escola e suas necessidades de adaptação para o atual ensino 

remoto e brevemente híbrido. O nosso real papel enquanto Instituição de Ensino Público, 

sobre os diferentes tipos de aprendizagem é priorizar o processo de desenvolvimento 

global do ser humano, manter o vínculo com as famílias por meio das buscas ativas, 

utilizando todos os canais virtuais possíveis, respeitar o educando em sua individualidade e 

integrá-lo, dentro de uma visão de totalidade, buscando educar para a autonomia, para a 

solidariedade e para uma visão do “saber cuidar” do ser humano e consequentemente da 

natureza “sustentabilidade humana”, considerando a importância de educar para as 

diversidades. 

A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, 

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

construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do 

acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos/as 

os/as estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

A Escola Classe 12 de Ceilândia busca participar ativamente do processo de 

construção da cidadania dos estudantes, exercendo seu papel social, criando 

oportunidades de interação com o saber e promovendo a socialização saudável desde o 

início de suas atividades. Para tal, gera as situações educativas virtuais necessárias ao 

bom desenvolvimento sociocultural e digital dos estudantes, primando pela participação de 

toda a comunidade escolar, com base numa proposta de educação libertadora, reforçada 

pela implantação das práticas da Comunicação Não-Violenta (CNV), apresentada para 

nossa comunidade pela Defensoria Pública do DF em 2017, com o desejo de transformar 
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processualmente a sociedade, bem como inseri-la na educação mediada por tecnologia 

para garantir que nenhum estudante fique para trás. 

 

5. CONCEPÇÕES TEÓRICAS/PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

O desenvolvimento acadêmico do ser humano passa pela escola, mas não se 

restringe a ela. Pensar a educação de uma criança significa repensar as próprias crenças 

sobre o que ela precisa e pode aprender, além de como proporcionar situações de 

aprendizagem realmente significativas diante de tantos fatores sociais contraditórios e 

desafiadores, nos valeremos do “continuum curricular2020/2021, a façanha tão almejada: 

de que todos os nossos estudantes alcancem a integridade das aprendizagens” 

(Orientações à Rede Pública, p.12). 

O funcionamento eficiente de uma escola passa pela distribuição coerente de 

tarefas e atribuições, onde cada parte da equipe conhece, realiza e zela por suas funções. 

Todos contribuem para o bem comum. 

As principais verdades que norteiam o trabalho desenvolvido nesta escola são: 

 Toda criança é capaz de aprender e se desenvolver 

 Cada criança tem um ritmo próprio, que precisa ser respeitado e estimulado; 

 A família é a base de sustentação para o crescimento saudável da criança. 

Na falta dela, os cuidadores legais fazem o mesmo papel; 

 A família é parceira e parte fundamental no processo educativo; 

 Os educadores são responsáveis pelo desenvolvimento acadêmico das 

crianças; 

 Para que haja ordem e progresso dentro da escola, é imperativo que todos 

cumpram suas tarefas e atribuições com zelo e dedicação; 

 A união entre escola e comunidade é a única forma de promover uma 

mudança real na vida acadêmica dos alunos; 

 A escola é parte da comunidade, está intimamente ligada ao seu 

desenvolvimento e precisa do apoio da mesma; 

 Os estudantes NEE recebem o atendimento educacional adequado 

objetivando o pleno desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas; 

 A cultura da paz é a mais eficiente e norteia o trabalho de conscientização da 

comunidade escolar quanto a responsabilidade individual e coletiva sobre o 
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que pensa, sente e faz, com o objetivo de desestimular a violência, o 

desrespeito, o bullying, o cyberbullying e a desconsideração de direitos. Para 

tal, adotamos a Comunicação Não-violenta (CNV) na forma do Programa de 

Comunicação Restaurativa como prática diária, além de palestras virtuais 

sobre o tema. 

 Todos os envolvidos com as atividades da escola são importantes, a escola é 

um organismo vivo e dinâmico e não funciona com eficiência sem quaisquer 

elementos de sua equipe: direção, carreira magistério, carreira assistência, 

comunidade, alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Currículo em Movimento (pág. 14), a Educação Integral para as 

escolas públicas do Distrito Federal pretende a equalização social ao cumprir a função de 

preparar os indivíduos para uma participação responsável na vida social. Isso posto, é 

importante destacar que as atividades pedagógicas precisam contemplar aspectos 

figura 18- Palestra Cyberbullyng- 2020 

 

figura 19- Semana de Educação para a Vida- 2021 
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psicomotores, cognitivos, afetivos, intuitivos e socioculturais integrados às experiências da 

vida, o que permite a “Integralidade” na formação do educando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que o processo educativo cumpra sua função, a apropriação do conhecimento 

disciplinar precisa estar articulada entre os diversos campos do saber, evitando a 

segmentação e fragmentação curricular. Para isso, a Transdisciplinaridade permite o 

diálogo entre as disciplinas, gerando campos de informação comuns. Trabalhar o Currículo 

em Movimento é perceber que, embora organizados por áreas de conhecimento, os 

conteúdos não estão separados. 

A Interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do 

conhecimento, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A 

contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e dos 

procedimentos didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo 

didático. 

O uso de Unidades Didáticas para organizar o ensino na escola permite que os 

conteúdos de diferentes áreas sejam acionados para atenderem aos objetivos de 

aprendizagem elencados para cada etapa do ano letivo. E para que o trabalho com as 

Unidades Didáticas cumpra seu papel social, também é importante garantir a 

transversalidade dos temas abordados, unindo o estudo ao contexto educacional. 

O Planejamento da unidade didática pressupõe uma série ordenada e articulada 

dos elementos que compõem o processo de ensino: objetivos, conteúdos, estratégias de 

ensino e aprendizagem, estratégias de avaliação para aprendizagem, recursos e 

figura 20- abertura da Semana do Brincar- 2021 
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cronograma. Orienta-se a partir de uma avaliação diagnóstica e pressupõe uma 

organização que favoreça a construção do conhecimento, podendo ser planejada para um 

único componente curricular ou para uma área de conhecimento ou para componentes 

curriculares de diferentes áreas de conhecimento, procurando fazer a integração possível. 

O detalhamento do planejamento da unidade didática é feito por meio de 

diferentes modalidades de organização do trabalho pedagógico, tais como sequências e 

projetos didáticos. As sequências didáticas organizam o trabalho pedagógico em uma 

determinada ordem, em um período de tempo e são definidas pelo professor, de acordo 

com os objetivos curriculares que deseja alcançar. 

Essa organização didática favorece a realização de diversas atividades com graus 

diferentes de complexidade para que os conteúdos possam ser problematizados a partir de 

diferentes situações da aula. 

Outro aspecto relevante para a prática pedagógica é a Intersetorialidade que 

prevê a sinergia entre iniciativas federais, governamentais e da sociedade civil, fazendo 

dialogar com as diversas ações educativas que se encontram isoladas e dispersas nos 

territórios com a finalidade de implementar a educação integral (Currículo em Movimento, 

pág. 17). 

No quesito Territorialidade, a escola busca desenvolver atividades fora do 

ambiente escolar, ao redor da escola são feitas atividades como piqueniques com a 

comunidade e atividades lúdicas como gincanas, utilizando o bosque. Além disso, são 

propostas atividades para alunos e familiares com visita a museus, monumentos históricos 

de Brasília, visita a parques ecológicos urbanos, lazer em cinema, parques infantis, teatro 

e participação de outras atividades para as quais a escola é convidada. No atual contexto 

de aulas remotas são fornecidas aos educandos visitas online também a museus, 

bibliotecas e outros, por meio dos sites:  

 https://www.vila360.com.br/museu-virtual-360-

graus/?gclid=EAIaIQobChMI0vHZqdP8QIVg56zCh0t2QZpEAAYAiAAEgJ2_vD_BwE; 

 https://www.associazionearmandocurcio.it/10-musei-da-visitare-stando-a-

casa/?gclid=EAIaIQobChMI1MqI3uGP8QIVlJOzCh0jEwK0EAAYASAAEgLhR_D_BwE  

  O trabalho é focado na criança como um ser social que precisa exercer sua 

cidadania hoje. Através de atividades que estimulem sua criticidade, autonomia e respeito 

à democracia. Desde sua entrada na escola o aluno é incentivado por meio do exemplo a 

tratar as pessoas com educação, a respeitar a diversidade humana. As condições sociais 

https://www.vila360.com.br/museu-virtual-360-graus/?gclid=EAIaIQobChMI0vHZqdP8QIVg56zCh0t2QZpEAAYAiAAEgJ2_vD_BwE
https://www.vila360.com.br/museu-virtual-360-graus/?gclid=EAIaIQobChMI0vHZqdP8QIVg56zCh0t2QZpEAAYAiAAEgJ2_vD_BwE
https://www.associazionearmandocurcio.it/10-musei-da-visitare-stando-a-casa/?gclid=EAIaIQobChMI1MqI3uGP8QIVlJOzCh0jEwK0EAAYASAAEgLhR_D_BwE
https://www.associazionearmandocurcio.it/10-musei-da-visitare-stando-a-casa/?gclid=EAIaIQobChMI1MqI3uGP8QIVlJOzCh0jEwK0EAAYASAAEgLhR_D_BwE
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em que vivem são o principal fator de diversidade dentro do grupo. 

 A rotina desta escola é baseada em ações que possibilitem ao aluno a tomada de 

decisões em relação a si mesmo e aos outros. Com a abertura de espaço nas rodas de 

conversas para questionamentos afins, exposição de sentimentos e ideias. Para evidenciar 

esse posicionamento, é proporcionado para a Educação Infantil, e para a semana de 

adaptação, onde desde os primeiros dias de aula, já são iniciados os trabalhos com os 

combinados (lista de atitudes e ações convencionadas como coerente para o grupo de 

alunos e professor), onde estabelecem as regras de convivência que ajudarão no trabalho 

do ano inteiro. O estabelecimento de rotina é parte integrante do cotidiano na sala de aula 

desde a Educação Infantil até o 5º ano (série final do 2º ciclo). 

 Os princípios epistemológicos da proposta curricular que se pretende desenvolver 

fundamentam-se em três dimensões:  

 Unicidade entre teoria e prática  

 Interdisciplinaridade e contextualização  

 Flexibilização 

 Define-se como contexto sócio-histórico e cultural num espaço de interação e de 

confluência das estruturas social, político, econômicas e culturais nos níveis global e 

regional em que os alunos, de forma crítica, possam integrar-se em contextos polimórficos. 

Assim, os princípios epistemológicos e as questões de contextualização podem ser 

apresentados como: 

 Enfoque nos problemas sociais emergentes em termos regionais e nacionais; 

 Interatividade, compartilhamento e cooperação; 

 Cultura de autoavaliação e avaliação da aprendizagem, nas figuras do aprendiz, do 

educador e da instituição escolar; 

 Concepção de tipos de formação ao longo da vida, nos mais variados espaços e 

tempos. 

 A formação ética terá como foco central o desenvolvimento do ser, onde se 

valoriza o “Eu” e o “Outro” e a formação para o desenvolvimento humano sustentável. 

Pretende-se aproveitar a diversidade cultural, de gênero e a biodiversidade para resgatar 

valores, mostrando claramente a realidade do mundo, onde, a construção de parâmetros 

relacionados à vida e ao convívio esteja constantemente presente. E acima de tudo em 

consonância com a LDB, Lei 9394/96 assegurar aos alunos os seguintes princípios: 

 Ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo, bem com o respeito à vida pessoal 
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do aluno. 

 O exercício da cidadania, com entendimento de seus direitos e deveres; 

 Formação ética que valorize o respeito às diferenças valorizando a cultura afro 

brasileira, nativa ou silvícola resgatando a nossa identidade étnica (Lei 

10.639/2003); 

 Desenvolvimento tecnológico do aluno com a inclusão digital, ofertando acesso a 

novas mídias de aprendizagem; 

 Vivência de valores individuais e coletivos; Autoestima, cooperação, solidariedade, 

respeito, tolerância, compreensão da diversidade social, cumprimento de acordos e 

regras serão construídos como parte do ser, do conviver e do fazer, aluno versus 

professor; 

 A organização das aprendizagens tem o objetivo de garantir o acesso ao currículo 

e a operacionalização da progressão curricular generalista/inclusiva. 

 Para tal, a construção dos planejamentos e a execução das atividades preza pelo 

respeito à diversidade e às necessidades educacionais específicas dos estudantes em 

condições particulares de aprendizagem. 

 O combate ao preconceito, discriminação étnico-racial, social, cultural e de 

condições biológicas de saúde é diário. A percepção de que somos um único povo, com 

características heterogênicas passa pelos processos educativos que levam a reflexão 

sobre os paradigmas que definem certo/errado, bom/ruim e os valores sociais em geral. 

Uma estratégia para a reeducação das emoções que nutrimos em relação ao que 

consideramos diferente passa pela adoção de um entendimento sobre quais são as nossas 

necessidades, os sentimentos que elas despertam, como as expressamos e quais 

estratégias são mais adequadas para atendê-las. Nessa perspectiva, a Comunicação Não-

Violenta (CNV) criada por Marshal Rosemberg e apresentada à comunidade escolar pela 

Defensoria Pública do DF, na forma do Programa Comunicação Restaurativa, constitui-se 

uma boa ferramenta de combate aos atos e palavras que reforçam a discriminação de toda 

espécie. 

 O motivo é simples: todos têm as mesmas necessidades, o que variam são nossas 

estratégias. Necessidade de respeito, amor, segurança, paz, consideração, autonomia, 

sucesso, bem-estar, saúde, compreensão, empatia, dentre outras. Necessidades 

humanas, que ignoram a constituição física, mental, emocional ou intelectual. 
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A sociedade brasileira necessita incorporar em seu memorial todas as 

suas raízes e dispensar o mesmo valor a cada uma delas. O 

reconhecimento das diversas raízes será possível com a superação 

do racismo e uma maneira salutar para que isso ocorra se dá a partir 

do conhecimento e da compreensão das questões ligadas à temática 

étnico-racial. Para tanto, faz-se necessário fundamentar os conceitos 

de racismo, preconceito racial, raça, etnia e Educação para as 

relações étnico-raciais. (Artigo 26A, página 33). 

Desta forma, o planejamento de ações para o equilíbrio das relações étnico-raciais 

precisa garantir que as temáticas da diversidade étnico-racial estejam presentes no 

cotidiano escolar. 

No tocante a educação dos estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, 

a organização curricular visa atender às demandas individuais, entendendo que a 

dificuldade em aprender também não pode ser determinada pelo modo particular de ser e 

estar no mundo, de vivenciar e de responder a desafios apontados no cotidiano escolar. 

Todos têm o direito a aprendizagem, conforme o nosso Currículo “O objetivo da educação 

especial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem distinção e com qualidade, 

favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de 

ensino aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global” (Currículo em Movimento – 

Educação Especial, p.11). 

Todos os estudantes, independentemente de sua etnia, gênero, idade, deficiência, 

condição social, itinerância ou qualquer outra situação, tem direito ao acesso, permanência 

na unidade escolar e uma aprendizagem significativa. 

A construção do diálogo entre a Escola, sua Comunidade e a Rede de Ensino da 

Secretaria de Educação é feita na medida em que as necessidades de cada setor são 

identificadas, discutidas e as estratégias para a solução das mesmas são encontradas em 

conjunto. 

 

6 – PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO DA ESCOLA - 2020/2021 

6.1 - ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

6.1.1 Melhoria da Qualidade da Educação na Unidade Escolar 

Objetivos Prioritários: 

 Promover a educação de qualidade aumentando o número de aprovação; 

 Diminuir o índice de evasão escolar; 
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 Aumentar o quantitativo de alunos alfabetizados no 2º Ciclo-Bloco 1, 2º ano, do BIA 

(Bloco Inicial de Alfabetização); 

 Aumentar o índice de aprovados nas turmas de 2º Ciclo-Bloco 1, 3º ano do BIA;  

 Aumentar o quantitativo de alunos na instituição;  

 Oferecer oportunidades de formação continuada aos professores e servidores da 

escola; 

 Resgatar a participação efetiva e ativa da comunidade escolar; 

 Oferecer novas aprendizagens com a utilização das novas tecnologias. 

 

6.2 Metas Prioritárias 

 Operacionalizar na escola o projeto interventivo no laboratório de informática; 

 Operacionalizar o funcionamento efetivo da sala de leitura de maneira que o 

planejamento aconteça mediante escala; 

 Promover encontros coletivos entre servidores da carreira da assistência e da 

carreira magistério; 

 Aprimorar a coordenação coletiva dos professores oferecendo momentos de 

estudos e formação; 

 Aumentar o índice de aprovação escolar em 90%;  

 Diminuir o índice da evasão escolar em 10%; 

 Aumentar o índice de alunos alfabetizados no 2º Ciclo-Bloco 1, 2º ano do BIA; 

 Aumentar o índice de aprovação nas turmas de 2º Ciclo-Bloco 1, 3º ano BIA; 

 Trabalhar a novas aprendizagens com a utilização das novas tecnologias; 

 Atender aos servidores da instituição, respeitando e observando aspectos legais de 

acordo com cada segmento; 

 Promover sistematicamente a atualização dos servidores quanto aos aspectos e 

critérios administrativos; 

 Acolher e atender a comunidade, imperativamente, em suas necessidades, de 

acordo com a legalidade; 

 Promover a participação da comunidade escolar no planejamento, execução e 

avaliação dos recursos financeiros destinados a instituição; 

 Promover o envolvimento da comunidade escolar ao quadro de necessidades da 

instituição. 
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6.2.1 Acompanhamento e Avaliação das Ações Pedagógicas 

6.2.1.1 Objetivos Prioritários 

 Atender e desenvolver sistematicamente projetos dos Ciclos (interventivo e 

reagrupamento intra e interclasse) e o reforço escolar, no ensino hibrido; 

 Promover ações que resgatem a autoestima dos alunos, professores e servidores, 

por meio da Comunicação Restaurativa; 

 Promover reuniões, eventos, palestras e oficinas com as famílias de nossa 

comunidade; 

 Promover o serviço de orientação educacional; 

 Promover conselho de classe participativo e democrático; 

 Orientar os professores a comunicar a secretaria da escola o registro de ausência 

dos alunos, para que a direção, coordenação e secretaria possam entrar em contato 

com as famílias dos alunos faltosos na busca ativa e demais demandas; 

 Constituir parceria com o Conselho Tutelar para auxiliar no acompanhamento dos 

estudantes ausentes; 

 Implantar o projeto interventivo no laboratório de informática para atendimento de 

alunos com dificuldades de aprendizagem, procurando identificar o grau de 

dificuldade individual de cada aluno, explorando as novas tecnologias para saná-las; 

 Viabilizar o acesso dos alunos à sala de leitura para acesso ao acervo. 

 Formar grupos de estudos com professores e demais servidores da escola 

aproveitando as coordenações coletivas para abordar temas referentes a 

autoestima, relações interpessoais, dificuldades de aprendizagem, sustentabilidade 

humana, novas tecnologias e demandas que se façam necessárias; 

 Viabilizar grupos de estudos na coordenação coletiva dos professores; 

 Valorizar a prática docente por meio, de momentos de trocas de experiências 

pedagógicas entre os docentes. 

 Registrar nos planejamentos todas as etapas e resultados obtidos. 

 Oferecer o espaço da sala de leitura para contribuir com momentos prazerosos de 

leitura para os alunos; 

 Ofertar palestras à comunidade escolar com profissionais habilitados para auxiliar 

eventuais dificuldades com indisciplina e violência vivenciadas pela escola; 



49 
 

 
 

 

 Promover eventos culturais durante o ano, com exposição e apresentação de 

trabalhos para toda a comunidade escolar. 

 

6.2.1.2 Metas Prioritárias 

Acompanhar regularmente: 

 Projetos desenvolvidos pela instituição; 

 Testes da psicogênese e mapeamento ortográfico bimestrais; 

 Controle da frequência bimestral (de acordo com o ensino remoto) dos alunos por 

meio das informações prestadas à secretaria da escola pelo professor regente e 

pelos relatórios ao conselho tutelar; 

 Participação efetiva dos professores nos projetos pedagógicos; 

 Participação da comunidade escolar nas atividades desenvolvidas pela instituição; 

 Reunião com os professores, servidores e equipe gestora ao término de cada 

coletiva, evento, projeto, palestra e passeio; 

 Avaliação institucional bimestral com toda a comunidade escolar. 

 

6.3 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

6.3.1 Objetivos Prioritários 

 Manter o atendimento apropriado aos alunos, professores, servidores e comunidade 

escolar, ao que se refere aos seus direitos administrativos, primando pelos 

procedimentos legais. 

6.3.2 Metas Prioritárias 

 Atender aos servidores da instituição, respeitando e observando aspectos legais de 

acordo com cada segmento; 

 Promover sistematicamente a atualização dos servidores quanto aos aspectos e 

critérios administrativos; 

 Acolher e atender a comunidade, imperativamente, em suas necessidades, de 

acordo com a legalidade. 

 

6.4 GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

6.4.1 Objetivos Prioritários 
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 Participação coletiva e democrática de toda comunidade escolar para melhor 

utilização de autonomia e ética dos recursos financeiros da administração pública. 

 

6.4.2 Metas Prioritárias 

 Promover à participação da comunidade escolar no planejamento, execução e 

avaliação dos recursos financeiros destinados a instituição, por meio de palestras 

sobre os recursos destinados a escola; 

 Promover o envolvimento da comunidade escolar ao quadro de necessidades da 

instituição; 

 Promover reuniões e vivências com a comunidade, para a construção da ata de 

prioridades, visando as necessidades da instituição; 

 Publicizar avisos e prestações de conta nos murais da instituição. 

 

6.5 ESTRATÉGIAS POR TEMÁTICA 

6.5.1 Preservação do Patrimônio Público 

A política de preservação do Patrimônio Público deve ser efetivamente apropriada, 

enquanto produção simbólica e enquanto prática política, pelos diferentes grupos que 

integram a sociedade brasileira, imperativamente pela educação, e por sua vez, somos 

responsáveis por preparar e dar direcionamento aos nossos alunos, por meio de 

palestras, aulas instrutivas e vivenciais que possibilitem o contato e respeito com a 

coisa pública. 

 Patrimônio Público precisa ser de conhecimento de todos e ser valorizado 

coletivamente, nesse propósito se faz necessário, o repasse do conhecimento a 

toda a comunidade escolar, sensibilizando e conscientizando sobre sua 

preservação; 

 Através da educação Patrimonial faremos ações educativas com todo o grupo 

escolar, com a visão de educação global, difundindo o conhecimento e alcançando 

o máximo de pessoas para a construção de políticas públicas que possibilitem o 

conhecimento sobre o patrimônio, onde possamos fomentar a busca da valorização 

e preservação. 

 Viabilizar e promover projetos, desenvolvidos pela instituição sobre a valorização e 

preservação do Patrimônio Público; 
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 Ofertar palestras à comunidade escolar com profissionais que estejam habilitados a 

transmitir conhecimento sobre o Patrimônio Cultural; 

 Promover eventos culturais durante o ano, com exposição e apresentação de 

trabalhos para toda a comunidade escolar; 

 Participação efetiva dos professores e servidores da escola na conscientização da 

coisa pública. 

 

6.5.2 Participação da Comunidade no Cotidiano Escolar 

Como objetivo principal buscamos promover à participação da comunidade escolar 

em eventos, palestras, reuniões, atividades gerais e cotidianas da escola de acordo com 

as seguintes metas: 

 Promover o envolvimento da comunidade escolar ao quadro de necessidades da 

instituição; 

 Participação coletiva e democrática de toda comunidade escolar para melhor 

envolvimento pedagógico; 

 Participação da comunidade escolar nas atividades desenvolvidas pela instituição a 

fim de favorecer as aprendizagens e desenvolvimento dos alunos; 

 Estimular e fomentar a comunidade escolar a ser cada vez mais participativa, 

disponível e interessada, investindo em palestras, encontro de pais, reuniões e 

eventos que possam fazê-los manter o vínculo com a escola; 

 Adequar horários para atendimentos aos pais e/ou responsáveis.  

 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

7.1 Organização Escolar: Regime, tempo e espaço 

Para o ano letivo de 2021, será trabalhado o Replanejamento Curricular para o Ciclo 

Letivo 2020/2021 por meio da seleção de objetivos de aprendizagem e de conteúdos, de 

modo a possibilitar o resgate das aprendizagens que não foram alcaçadas em 2020.  

A escola, na perspectiva da inclusão e de acordo com o Currículo em Movimento, as 

Diretrizes e Orientações Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal- SEEDF e as demais legislações educacionais vigentes, atende a seguinte 

clientela em 2021: alunos do 1º Ciclo (1º e 2º período da Educação Infantil) e 2º Ciclo (1º e 

2º Blocos), nos turnos matutino e vespertino (conforme tabelas abaixo), contando com a 
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Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) e o Serviço de Orientação 

Educacional (SOE). Estes serviços de apoio contribuem intensamente para que a rotina 

escolar seja bem desenvolvida, as buscas pelas famílias e alunos ausentes sejam 

realizadas, bem como as necessidades específicas, atendidas e sanadas. 

As atividades propostas ao longo do ano estão distribuídas nos Calendários 

Mensais 

https://docs.google.com/document/d/1UP95YJYLOie2rvHXFixcIL6WzVE5wP2D4H-

VLyxYaQ4/edit?usp=sharing, bem como no Cronograma de Ações Anual (tabela 9). 

Em relação aos horários de atendimento dos professsores no Meet, em grupo ou 

individual; quanto ao uso da plataforma e o fornecimento do material impresso, foram 

realizados com as turmas e as famílias, alguns combinados e sistematizados no google 

doc. ou na plataforma de cada turma. Dessa forma, são enviados aos estudantes bilhetes 

explicativos sobre a importância de se cumprir os períodos e os horários pré-estabelecidos 

em cada ambiente e cada atividade. Dessa maneira, os atendimentos ficaram divididos 

assim: 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1UP95YJYLOie2rvHXFixcIL6WzVE5wP2D4H-VLyxYaQ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UP95YJYLOie2rvHXFixcIL6WzVE5wP2D4H-VLyxYaQ4/edit?usp=sharing
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MEET 

A maioria dos professores optaram por entrar no Meet entre 3 e 4 vezes por semana. 

Nos dias de quarta-feira, por ser a coordenação coletiva de estudos, não é fornecida 

a aula online, apenas na plataforma. 

PLATAFORMA 

Todos os dias são postadas na plataforma, por todos os professores, a aula do dia, 

inclusive nos sábados letivos. 

ATIVIDADES IMPRESSAS 

A semana de produção e entrega de atividades impressas é marcada nos calendários 

mensais: https://docs.google.com/document/d/1UP95YJYLOie2rvHXFixcIL6WzVE5wP2D4H-VLyxYaQ4/edit?usp=sharing 

As inclusões ou exclusões de estudantes, bem como a conferência dos nomes deve 

ser realizada pelo (a) professor (a) regente da turma através do link do Google doc. 

disponibilizado, nos grupos setorizados de WhatsApp, pela coordenação. As 

inclusões de nomes dos estudantes possuem datas marcadas, onde inicia-se a 

impressão das atividades. Inclusões após a data e o horário, por solicitação das 

famílias, deverão ser feitas pelos professores, em novo link disponibilizado, sendo 

que os novos nomes receberão a atividade na remessa do mês seguinte. A 

coordenação pedagógica solicita que os arquivos das atividades impressas, sejam 

postados na Sala de Coordenação na Plataforma Google Sala de aula, com 

antecedência ao dia marcado para as impressões. A entrega presencial é realizada 

no dia e horário previstos no calendário mensal, pela equipe pedagógica 

(coordenação e professores de apoio) com o suporte da equipe diretiva, seguindo 

todos os protocolos de segurança e saúde. São enviados bilhetes para as famílias 

individualmente. 

ATIVIDADES PRÉ-ESTABELECIDAS COM PROFESSORES 

Período de Regência Período de Coordenação 

Postagem das Atividades nas plataformas 

sala de aula, WhatsApp e/ou outros; 

Interação com os alunos; atendimento às 

famílias, realização de sondagens e 

outras atividades pertinentes à 

plataforma. 

Pesquisas e elaboração das atividades, 

atendimento às famílias, correção das 

tarefas do dia anterior, retorno aos 

alunos, coletivas de estudo, lives e outras 

atividades. 

tabela 7- atendimentos 

https://docs.google.com/document/d/1UP95YJYLOie2rvHXFixcIL6WzVE5wP2D4H-VLyxYaQ4/edit?usp=sharing
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Turnos: 

 

 

 

Esta Unidade de Ensino aderiu à proposta de ciclos em 2013 e desde o início 

vivenciou modificações estruturais nos modos de trabalho e atuação pedagógica. 

Experiências como o reagrupamento já estão consolidadas na rotina escolar e contribuem 

para a execução das intervenções necessárias. 

(Plano de Ação da Coordenação Pedagógica em anexo). 

 

CRONOGRAMA ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Turno 

1º CICLO 2º CICLO 

1º BLOCO 2º BLOCO 

1º P - EI 2º P – EI 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

MAT 0 3 2 1 1 1 2 

VESP 3 0 1 1 2 2 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ATIVIDADE REPOSIÇÃO DATA 

 
Dia Letivo Móvel 

 
Permanecerão nos mesmos dias 

04/06 

06/09 

1º/11 

29/11 

REAGRUPAMENTO/SONDAGEM 

Será realizado com o início do ensino híbrido – 2º semestre 

1º bimestre 
sondagem/mapeamento 

 
Tema: Material escolar 

26 a 30/04 

4º bimestre psicogênese Tema: a definir 24 a 26/11 

ESCUTA ATIVA 

Captação de dados para o 
Conselho Geral 

Documentos a serem respondidos 
Projeto escuta ativa no google doc. 

04 a 06/05 
06 a 08/12 

 
SEMANA DE PREPARAÇÃO PARA ATIVIDADES IMPRESSAS 

DATAS DAS 
ENTREGAS 

1ª remessa – semanas 1 e 2: 08/03 a 19/03 26/03 

2ª remessa - semanas 3, 4 e 5: 22/03/2021 a 10/04/2021 08/04 

3ª remessa – Semanas 6,7 e 8: 12/04 a 30/04 29/04 

4ª remessa – Semanas 9, 10 e 11: 03 a 21/05 31/05 

5ª Remessa: Semanas 12, 13,14 e 15: 24/05 a 19/06 01/07 

6ª Remessa: Semanas 16, 17, 18 e 19:  08/07 
 

 

 

 

tabela 8- ciclos 
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CONSELHO DE CLASSE GERAL: DEMANDAS PEDAGÓGICAS 

Documentos a serem entregues 

 Google doc e formulários: 
 Avaliação institucional – Google forms 
 Encaminhamentos aos Serviços de Apoio 
 Adequações Pedagógicas 
 

1º bimestre- 
19/05 

2º bimestre- 
07/07 

3º bimestre-  

4º bimestre-  

REUNIÃO DE PAIS 

Inicial (com a Equipe) 12/05/2021 

1º bimestre (professores) 28/05/2021 

2º bimestre 10/07/2021 

3º bimestre  

4º bimestre  

PALESTRAS VIRTUAIS 

Semana de Educação para a vida - Palestra cyberbullying 08/05 

Abertura Semana do brincar (Contação de história) 24/05 

Palestra Prevenção e enfrentamento a violência sexual contra 
crianças e adolescentes - MPVE 

27/05 

Acolhimento aos professores após o recesso (psicóloga 
Alexandra) 

04/08 

DIAS LETIVOS TEMÁTICOS 

Escola e Família em defesa da vida e da educação: o 
acolhimento em foco. 

13/03 

Todos contra a Dengue 29/05 

Reunião de pais 10/07 

 23/10 

EVENTOS 

Drive Thru da saudade (funcionários) 10/05 

Dia Distrital da Educação Infantil 25/8 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 23 a 29/10 

Festa da Criança 23/10 

Dia da Consciência Negra (Sarau Cultural) 20/11 

Semana Maria da Penha 22 a 26/11 

COLETIVAS DE ESTUDOS 

Semana Pedagógica: Como funciona a EC 12? PPP, 
cronogramas e outros 

03 a 05/03 

Currículo Linguagens/Ed Infantil 10/03 

Coletiva setorizadas 30/03 

SEEA /Adequação Curricular  07/04 

sondagem 14/04 

1ª Oficina midiática 28/04 

2ª Oficina midiática 06/05 

Formação infantil 12 e 13/05 

Docs. SEEDF 26/05 

Currículo/BNCC 02/06 

Coletiva SOE 09/06 

Reapresentação do PPP/RDIA 16/06 
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7.2 Projetos Inderdisciplinares 

 Projeto de Intervenção Coletiva nas Aprendizagens (Reagrupamento Interclasse 

Geral). Será executado no início do ensino híbrido. 

Público-alvo: 2º ciclo  

Descrição: Investigação das hipóteses de escrita e mapeamento das dificuldades 

ortográficas para estruturação de reagrupamentos. Ações interventivas nas aprendizagens 

de leitura, escrita e raciocínio lógico- matemático. 

 

 Projeto Sala de Leitura. 

Público-alvo: todos os alunos 

Descrição: Estímulo ao hábito de leitura e formação de leitores com a utilização do acervo 

bibliográfico tanto em sala de aula quanto na Sala de Leitura. 

 

 Projeto IX Plenarinha: Musicalidade das Infâncias: de lá, de cá, de todo lugar. 

Público-alvo: 1º ciclo 

Descrição: promover a escuta atenta, sensível e intencional às crianças acerca de suas 

necessidades e interesses e, para que elas possam anunciar sua visão de educação e de 

mundo, expressando como compreendem a realidade que as envolve" (DISTRITO 

FEDERAL, 2018, p. 9). 

 

7.3 Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

A transição entre Etapas e Modalidades é feita em ações mediadas pelo Serviço de 

Orientação Educacional e Equipe Pedagógica. 

As ações se concentram em identificar as necessidades dos alunos, pais e 

professores em relação às expectativas mútuas quanto ao período seguinte de estudo. 

Desta forma, é feito um levantamento das necessidades e realizadas reuniões e oficinas 

para troca de informações e experiências tanto entre alunos, quanto com seus pais e 

professores. Também é feita uma apresentação do próximo local de estudo por meio de 

Demais temas de estudo serão definidos no decorrer do ano letivo, após o início do 
ensino híbridos e de acordo com a necessidade da Escola e demandas da Secretaria 
de Educação. 

tabela 9- cronograma de ações anual 
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apresentação audiovisual (no caso a apresentação do CEF 16) e presencial para a 

Educação Infantil. No caso desta, é feita também uma integração assistida das crianças no 

recreio junto com os outros estudantes, para que se acostumem ao movimento e a 

presença de crianças maiores. 

 

7.4 Relação Escola-Comunidade 

As ações voltadas ao envolvimento escola-comunidade são propostas observando a 

rotina das famílias e as necessidades da escola. 

O Calendário Escolar proporciona uma série de datas em que a comunidade pode 

atuar na escola e participar dos eventos de estudo, avaliação, palestras virtuais, atividades 

culturais e sociais. No entanto, a adesão da comunidade a estas atividades têm sido 

aquém do esperado pelos educadores. Uma intervenção foi feita pelo Conselho Tutelar em 

setembro de 2018, por meio de uma notificação aos pais, convocando todos para 

participarem de palestra de esclarecimento quanto às responsabilidades legais dos pais na 

vida escolar dos filhos, após essa intervenção pontual, percebeu-se maior envolvimento da 

comunidade nas atividades escolares. 

A atuação em atividades de grande porte como as semanas propostas no calendário 

é um pouco melhor. Observa-se que os pais estão mais presentes quando os alunos fazem 

apresentações de atividades e números culturais. Quando se trata de reuniões de 

planejamento, prestação de contas, formação continuada para a família, o interesse é 

menor. 

As reuniões de pais e mestres acontecem sistematicamente, e a presença dos pais 

apresentou melhora. A participação no Conselho de Classe é mínima, mesmo sendo 

informados da importância do acontecimento. 

Nosso trabalho é oferecer o serviço e promover espaço para o diálogo e 

participação de todos. E é assim que seguiremos persistindo. 

 

7.5 Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

O serviço de apoio da Escola Classe 12 é composto por SOE (Serviço de 

Orientação Educacional), SEAA (Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem), cada 

um com atribuições específicas e legislação própria. As ações desenvolvidas pelo SEAA, e 

o SOE em 2021, buscam atender às necessidades dos alunos. Criam estratégias para o 

acompanhamento e busca ativa das famílias, realizando a escuta sensível e 
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proporcionando melhor sintonia com o planejamento pedagógico. Essas ações em parceria 

com as famílias, viabilizam o retorno aos professores, dando suporte ao trabalho 

desenvolvido. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

gráfico 20- 

atendimento 

especializado 2019  

gráfico 21- alunos 

atendidos nos serviços 

de apoio 2019 

gráfico 22- alunos que 

precisaram de algum tipo 

de atendimento- 2019 
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Em 2020 a Equipe de Apoio esteve incompleta, sem a Pedagoga do SEAA, 

portanto, os planos de ação deste segmento ficaram incompletos e o atendimento aos 

estudantes um pouco prejudicado. Em 2021 estamos sem o apoio do AEE (sala de 

Recursos). 

Elaboramos o formulário para coleta dos registros de estudantes que necessitam de  

encaminhamentos, segue os gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL/2021- (EM ANEXO) 

PLANO DE AÇÃO EEAA/ 2021- (EM ANEXO) 

gráfico 23- Encaminhamentos 2020 

gráfico 24- Encaminhamentos 2020 
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7.6 Atuação dos educadores sociais voluntários, jovens candangos, educadores 

comunitários, monitores, entre outros. 

Os alunos com necessidades educacionais especiais que precisam de cuidados 

pontuais, contam com apoio de educadores sociais voluntários, cujas atribuições estão 

definidas na PORTARIA Nº 48, DE 01 DE MARÇO DE 2016, que institui o Programa 

Educador Social Voluntário, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, com as seguintes finalidades: 

I. Dar suporte às atividades de Educação Integral nas Unidades Escolares; 

II. Dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado nas Unidades Escolares 

comuns da Educação Básica e nos Centros de Ensino Especial. 

Art. 4º O ESV, que for dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado, 

receberá capacitação do(a) Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar, e, após, 

executará, sob orientação e supervisão desse profissional, atividades de 

acompanhamento, higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem como de outras 

atividades voltadas para a área de Educação Especial, quais sejam: 

I. Auxiliar os(as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na 

escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se 

calçarem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na educação 

física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades diárias, 

autônomas e sociais que os(as) estudantes com deficiência realizarão dentro e, 

quando necessário, fora do espaço escolar; 

II. Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do (a) 

estudante, como ajudá-lo(a) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, 

carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque; 

III. Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, para todos os espaços escolares 

a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente escolar; 

IV. Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 

V. Informar ao(à) professor(a), para registro, as observações relevantes relacionadas 

ao(à) estudante; 

VI. Acompanhar e auxiliar o (a) estudante durante as atividades pedagógicas para 

aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as 

orientações do (a) professor (a); 
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VII. Apoiar o(a) estudante que apresente momentos de descontrole comportamental, 

observando os sinais de angústia e ansiedade prévios, conhecendo as condições 

que potencialmente, o desestruturam, buscando prevenir crises, intervir o quanto 

antes e acompanhar o(a) estudante com alteração no comportamento adaptativo a 

outros espaços e atividades pedagógicas, sob orientação do professor, da equipe 

escolar e/ou dos serviços de apoio; 

VIII. Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do(a) estudante com seus 

colegas e demais pessoas; 

IX. Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo grau de 

complexidade e responsabilidade 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO- (VIDE ORGANOGRAMA EM ANEXO) 

 

8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

8.1 Práticas Avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional (p. 10), avaliar não se 

resume à aplicação de testes ou exames. Também não se confunde com média. Medir é 

apenas uma parte do processo avaliativo, correspondendo à obtenção de informações. 

Analisá-las para promover intervenções constantes é o que compõe o ato avaliativo. Esse 

processo é conhecido como Avaliação Formativa com caráter qualitativo. 

Avaliação formativa é o meio e não o fim do processo dialético de ensino e de 

aprendizagem. Dessa forma, é necessário buscarmos novas possibilidades na obtenção 

de resultados satisfatórios para o ensino mediado por tecnologia, fatores como:  

 Flexibilidade; 

 Garantia de oportunidades; 

 Acolhimento das famílias; 

 Coerência com a Proposta Pedagógica da escola. Soma-se a isso a importância de 

explicitar o que se espera do(a) estudante: 

 Quais aprendizagens esperadas? Revisão dos objetivos;  

 O que os(as) estudantes acreditam que estudaram? Rever o processo e as 

perspectivas; 
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 Quais os critérios avaliativos possíveis para atualidade pandêmica? Discutir 

com os(a) estudantes (construção coletiva) e propor a autoavaliação em 

função desses critérios. 

Na Educação infantil deve-se considerar os variados tipos de avaliação, como os 

portifólios ou webfólios, registros reflexivos, produções e atividades realizadas pelos 

alunos, além de sempre manter o diálogo com a família. 

Nas series iniciais a avaliação formativa no ensino remoto norteia-se pela promoção 

de intervenções constantes, analisando as informações obtidas por meio dos instrumentos 

e procedimentos avaliativos, tais como: atividades orais e escritas, portifólios ou webfólios, 

pesquisas orientadas, registros reflexivos e outros. 

Ainda conforme o Guia de Orientação para o Ensino Fundamental (2021), além dos 

registros pessoais, o docente conta com instrumentos avaliativos indicados pela SEE e 

outros construídos pela escola para a descrição do desempenho dos estudantes, tais 

como: RAV 1, RDIA e outros listados no item 8.2. 

Antes de todos esses registros, os seguintes passos são seguidos: 

1. Observação dos alunos por meio das famílias; 

2. Avaliação diagnóstica usando diversos instrumentos: sondagem de leitura e escrita 

atividades dos livros didáticos, ditados e outros. 

3. Avaliação processual: atividades individuais de verificação de aprendizagem que 

indicam as fragilidades do planejamento e podem indicar a necessidade de novas 

estratégias. 

Periodicidade da Avaliação: 

 Avaliação Diagnóstica: Início de bimestre, checagem de informações prévias sobre 

os conteúdos a serem trabalhados, identificação de necessidades de aprendizagem, 

modificação e adaptação de planejamento; 

 Avaliação Processual; 

 Avaliação em Larga Escala: A escola participa de todas as avaliações externas 

promovidas pela SEE e pelo MEC, avaliações de diagnóstico, SIPAE-DF e SAEB. 

Também realiza a avaliação institucional ao longo do ano letivo durante os 

Conselhos de Classe e respondendo às questões suscitadas na avaliação 

institucional online promovida pela Secretaria. 

A pontuação das atividades é uma prática que já foi descontinuada desde o tempo 

em que o currículo passou pelas primeiras modificações. No sistema de ciclos, não existe 
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nota e boletim. As informações das avaliações geram dados para serem registrados no 

RAV1 e no RDIA, essa é a prática da EC 12. 

Os reagrupamentos intraclasse e extraclasse também se constituem em estratégias 

de intervenção valiosa para a escola. Será retomado com o início do ensino híbrido, 2º 

semestre. 

Diversas estratégias podem ser adotadas no ensino remoto, tais como: utilização de 

atividades significativas, criativas, em doses razoáveis e distintas, de acordo com o nível 

de desempenho de cada estudante, o diálogo permanente com as famílias, fazendo com 

que as atividades, que estão extensivas à casa proporcione ao estudante “condições de 

realizá-las de forma a construir uma postura autônoma e emancipada”. (pg. 38 Diretrizes 

de Avaliação).  

A Orientação Educacional, e a Pedagoga do EEAA auxiliam na elaboração das 

avaliações, de acordo com a necessidade do estudante e dentro de suas competências. 

 

8.2 Instrumentos de coletas de dados adotados na prática pedagógica 

Até o ano de 2019, utilizou-se os instrumentos listados abaixo. No ensino remoto, 

muitos destes não foram viáveis. 

1. Sondagem de Hipóteses de Escrita. (Orientação do CRAI) 

2. Mapeamento Ortográfico. (Orientação do CRAI) 

3. Panorama dos Ciclos (Instrumento Interno) 1º CICLO– Pré-Conselho. 

4. Panorama dos Ciclos (Instrumento Interno) 2º CICLO– Pré-Conselho. 

5. Demandas Pedagógicas – Documento com a síntese de todos os Conselhos de 

Classe. 

6. Projeto Interventivo. 

Os documentos abaixo são os utilizados pela Rede:  

 RDIA – Semestral (1º Ciclo) 

 RAV 1 – Bimestral (2º Ciclo) 

 RVA 2 – Bimestral – Conselho de Classe. 

Portanto, de acordo com as Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro 

das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais – 2021, “as U.Es poderão adotar 

outros instrumentos e procedimentos de avaliação, tais como provas, projetos de 

pesquisas, relatórios, entre outros, conforme suas especificidades e Projetos Políticos 
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Pedagógicos”, p. 34. Dessa forma segue abaixo os links dos formulários e relatórios 

utilizados para o registro dos variados meios de avaliação neste ano. 

Atualização-1ºbimestre 

 https://docs.google.com/forms/d/1EVFtHHyHgAglMqkwTvPPvthecV2Rkch1ybLlaWxDOTI/edit- Formulário da 

psicogênese   

 https://docs.google.com/forms/d/1bZsXvYYQQVzl3pe4IXMzt5VmYLX4eso3BK5Jq89snDg/edit- geral 

 https://docs.google.com/forms/d/1zbMQ58y1sBpduWxfD9DyuwuwXVm_L15vnS_Xl6B7og/edit - BIA 

 https://docs.google.com/forms/d/16ZcO_tdFshbfccfRsEkbkJD9oILO94Abm9MgQDEZL4/edit - 4º e 5º ano 

 Necessidade de encaminhamentos aos Serviços de Apoio: 

https://docs.google.com/forms/d/1Tm22Qyj4P8SZd9LUNnoA2xy1POM_5VqzddeUhH9kuSU/edit  

 

8.3 Recuperação Contínua 

Busca-se assegurar e oportunizar aos estudantes que não conseguiram desempenho 
nas diversas formas avaliativas por estratégias de recuperação das aprendizagens ao 
longo dos bimestres/semestres e ao final do processo, atendendo à legislação vigente no 
que concerne à recuperação contínua, direito estabelecido ao estudante pela LDB 
9394/96, art. 13. (Orientações à Rede Pública de Ensino para o registro das atividades 
pedagógicas não presenciais p.17). 

Nesse contexto é necessário um novo olhar para atividades ofertadas, no sentido 

de alcançar os objetivos das aprendizagens propostas ao corpo discente. Sendo assim 

são oferecidos diariamente por todos os meios utilizados pela escola, tanto virtuais como 

impressos atividades de revisão dos conteúdos e objetivos; reforço e atividades 

específicas para os alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem; material 

pedagógico adicional e lúdico para os não alfabetizados, como jogos e outros; divisão da 

turma em níveis de aprendizagem para atendimento no Meet. 

 

8.4 Conselho de Classe e Conselho Escolar 

No ensino remoto, o conselho de classe toma centralidade e papel preponderante na 
organização do trabalho pedagógico dos docentes. Ele deve reunir-se, ordinariamente, 
uma vez por bimestre, ou, extraordinariamente, quando convocado pelo diretor ou 
conselho escolar da Unidade Escolar. As reuniões do Conselho de Classe devem se 
tornar um momento de reflexão sobre o trabalho pedagógico da Unidade Escolar como 
um todo. (Guia de orientações para o ensino fundamental: anos iniciais e anos finais, p. 
34). 
 

Antes do Conselho de Classe realizamos a escuta ativa via meet para conhecer as 

necessidades individuais do corpo docente e discente, as intervenções realizadas, bem 

como  os avanços alcançados e as estratégias pedagógicas adotadas. Link do relatório da 

Escuta realizada nos dias 04 e 06/05/2021: https://docs.google.com/document/d/1JGEEDWa-

https://docs.google.com/forms/d/1EVFtHHyHgAglMqkwTvPPvthecV2Rkch1ybLlaWxDOTI/edit-
https://docs.google.com/forms/d/1bZsXvYYQQVzl3pe4IXMzt5VmYLX4eso3BK5Jq89snDg/edit-
https://docs.google.com/forms/d/1zbMQ58y1sBpduWxfD9DyuwuwXVm_L15vnS_Xl6B7og/edit
https://docs.google.com/forms/d/16ZcO_tdFshbfccfRsEkbkJD9oILO94Abm9MgQDEZL4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Tm22Qyj4P8SZd9LUNnoA2xy1POM_5VqzddeUhH9kuSU/edit
https://docs.google.com/document/d/1JGEEDWa-fFj9t5UcgalWvK16IGDnltTNLnf9av3Jin4/edit
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fFj9t5UcgalWvK16IGDnltTNLnf9av3Jin4/edit.  

De acordo com o Regimento Escolar, o Conselho de Classe será composto por: 

I. Todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na condição 

de conselheiros natos; 

II. Pedagogo – Orientador Educacional; 

III. Representante da carreira Assistência à Educação; 

IV. Representante das famílias e/ou responsáveis legais; 

V. Representante dos estudantes a partir do 6.º ano do ensino fundamental ou do 

primeiro segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, 

garantida a representatividade dos estudantes de cada uma das turmas; 

VI. Representantes dos serviços de apoio especializado. 

No decorrer do Conselho de Classe geral, são apresentados os resultados 

coletados durante o bimestre, os gráficos comparativos de todas as atividades realizadas, 

bem como discutidas as intervenções e o acolhimento às famílias, conforme consta no link 

https://docs.google.com/document/d/1fS69FsF7VrjfbgFkNP_CSUIz-AIFPNBKvyC4n4lvGY8/edit?usp=sharing. 

A reunião de pais é composta por uma pauta definida coletivamente, abordando os 

assuntos principais da escola e as questões individuais das turmas. Os responsáveis têm 

a oportunidade de debater com o professor regente estratégias para melhorar o 

desempenho da turma e do seu filho em particular.  

O Artigo 31 do Regimento Escolar determina que compete ao Conselho Escolar: 

I. Implementar e avaliar a execução do Projeto Político Pedagógico - PPP na 

perspectiva da avaliação formativa; 

II. Elaborar o seu Plano de Ação Anual; 

III. Analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos estudantes, 

considerando: 

 As necessidades individuais; 

 As intervenções realizadas; 

 Os avanços alcançados; 

 As estratégias pedagógicas adotadas; 

 Projetos interventivos;  

 Os reagrupamentos. 

IV. Identificar e propor elementos e ações que promovam as aprendizagens, inclusive 

mediante a análise dos índices de desempenho; 

https://docs.google.com/document/d/1fS69FsF7VrjfbgFkNP_CSUIz-AIFPNBKvyC4n4lvGY8/edit?usp=sharing
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V. Discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas; 

VI. Discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar de caráter pedagógico e 

de recursos interpostos; 

VII. Deliberar sobre os casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos. 

§1º As deliberações emanadas do Conselho de Classe devem estar de acordo com 

o Regimento Escolar e demais dispositivos legais. 

 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

De  acordo com o Replanejamento Curricular 2020/2021, a “retomada dos 

objetivos/conteúdos anteriores ao ano letivo vigente, são fundamentais para a 

consolidação das aprendizagens do estudante no ano em curso” (p.6), para tanto o 

mesmo documento declara e dar autonomia à UE, na busca de estratégias e 

planejamentos necessários para alcançar a progressão das aprendizagens, de forma 

significativa e contextualizada à realidade da comunidade escolar. http://www.educacao.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2021/02/REPLANEJAMENTO-CURRICULAR-2021-EF.pdf. 

Dessa forma, a Escola Classe 12 optou por utilizar os objetivos/conteúdos do 

documento citado, por meio do planejamento anual elaborado pela equipe pedagógica, de 

forma a abranger os pressupostos teóricos e os Eixos Transversais do Currículo de forma 

dinâmica, considerando o contexto do ensino presencial, híbrido ou remoto. Abaixo segue 

os links do Planejamento, bem como das matrizes de atividades e projetos de cada bloco 

dos ciclos. 

 

10. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP (em anexo) 

 

11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

É prática comum nesta instituição, revisar a proposta pedagógica ao final de cada 

ano letivo, avaliando os objetivos, metas e estratégias adotadas. Com essa prática, ao 

longo dos anos, os formulários, documentos, tabelas e fotos são criados e depois 

substituídos por versões atualizadas.  

Nessa linha de análise, vários eventos foram propostos e substituídos ao longo dos 

anos, considerando-se sempre a clientela, as necessidades didáticas, o contexto político e 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/REPLANEJAMENTO-CURRICULAR-2021-EF.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/02/REPLANEJAMENTO-CURRICULAR-2021-EF.pdf
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econômico, a viabilidade dos projetos e principalmente o novo cenário do ensino mediado 

por tecnologias. 

Na semana pedagógica ao apresentar o PPP recolheu-se algumas contribuições, 

bem como ao longo do ano em coletivas bimestrais e reunião de pais, coleta-se sugestões 

para a melhoria desse projeto, a aproximação com a comunidade e seus anseios.  

Nos próximos sábados letivos, dia 19 de junho e 10 de julho serão realizados a 

Autoavaliação e Avaliação Institucional Interna que possibilitarão aos profissionais da 

educação, aos pais e estudantes mais uma oportunidade para analisar o trabalho 

desenvolvido com vistas à promoção do autoconhecimento e da melhoria da qualidade 

social da educação. 

Em conformidade com a Circular nº 14/2021, as sugestões de formulários e vídeos 

instrucionais serão utilizados para coletar as informações e fomentar as discussões e 

propostas de ações que visem a melhoria das aprendizagens para o segundo semestre de 

2021. https://forms.gle/PRXNrq3G2RR8WfUZ9; https://forms.gle/b2VPq6pQFHNpHyx36; https://forms.gle/xTuJTCzt6yEQDfm6A 

Da mesma forma, ao final do ano letivo corrente, toda a proposta será submetida a 

avaliação por meio da confirmação das ações pretendidas, criação de novas estratégias, 

aplicação de questionários para a comunidade (avaliação do ano letivo, sua atuação em 

particular no processo, sugestões). 

O levantamento de dados relacionados com o desempenho acadêmico e o resultado 

das intervenções pedagógicas individuais e coletivos também são bons indicadores do 

percurso próspero das ações desta proposta. 

 

12. PROJETOS ESPECÍFICOS (em anexo) 

A maior parte dos projetos a seguir serão realizados quando iniciarmos o ensino 

híbrido ou o retorno presencial, devido a necessidade de interação física, de espaços, bem 

como o número de pessoas envolvidas dentro e fora da comunidade escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/PRXNrq3G2RR8WfUZ9
https://forms.gle/b2VPq6pQFHNpHyx36
https://forms.gle/xTuJTCzt6yEQDfm6A
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http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/CadernoBrincar_SEEDF_21x297cm.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/19715/ensino-hibrido-quais-sao-os-modelos-possiveis
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PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: 

Érica de Oliveira Santos Marques 

Matrícula: 242946-2 Turno: Diurno 

 

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 

1. Diminuir a evasão escolar. 

2. Promover a construção de uma convivência cooperativa, participativa, democrática, solidária, por meio da educação para a 

Cultura de Paz e Mediação de Conflitos; 

3. Desenvolver um conjunto integrado de ações de prevenção, com vistas a reduzir a criminalidade associada ao consumo de 

drogas ilícitas e lícitas junto aos estudantes. 

4. Conscientizar a comunidade escolar acerca da importância de falar sobre a saúde mental e a prevenção de suicídio. 

5. Promover ações de adaptação ao novo contexto escolar, bem como da transição para a próxima etapa de ensino. 

  

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

  

  

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

  

  

EIXO DE AÇÃO 

  

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

  

Ed. 

Cidadani

a 

DH 

Ed. 

Diversid. 

Ed. 

Sustent

. 

 

*Projeto 

escuta ativa; 

 X 

 

  

    X 

 

      

  X 
 *Acompanhamento de frequência  dos 

estudantes infrequentes através de telefones, 

carta registrada, motoboy e carro de som; 

 

Educação integral. 

    Ações em rede. 

Ações junto às 

famílias e estudantes. 

Durante 

o ano 

letivo. 

*Acolhimento das dificuldades dos professores e 

orientação pedagógica. 
Ação junto aos 

professores. 
Durante o  

ano letivo. 



   
 

  

        

*Cultura de 

paz; 

 

X          x 
  *Palestras, oficinas, rodas de conversa, jogos e 

dinâmicas,cooperação.                                              

               

 

   *Ações junto aos  

    *Ações em rede. 

* Ações junto às 

famílias e estudantes. 

 exploração  

 Mês de maio. 

 

*Prevenção 

ao uso e 

abuso de 

drogas; 

*setembro 

amarelo. 

 

 x    x              x  x *Palestras, oficinas, rodas de conversa, jogos e 

dinâmicas,cooperação.                                              

               

 

      *Ações em rede. 

  *Ações junto às 

famílias e 

estudantes; 

 

 Setembro  

 de2021. 

*Projeto 

transição. 
 X       x x Oficinas com alunos da Educação Infantil e 5º 

ano. 

Troca de experiências com alunos do 5 º ano e 

do CEF 16 através de rodas de conversa. 

*     * Ações em                      

e    rede. 

  * Ações junto às 

famílias e 

estudantes; 

 *Ação junto aos 

professores. 

 

    *De 

novembro a  

     a dezembro. 

 

  

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 Avaliação dos índices de alunos logados na plataforma e distribuição de atividades impressas; 

1. Elaboração do manifesto pela paz; 
2. Diagnóstico da realidade da comunidade escolar em relação ao uso de drogas lícitas e não lícitas; 
3. Criação de cartazes, vídeos, paródias e textos sobre a valorização da vida humana; 
4. Durante as oficinas e trocas de experiências. 

 



   
 

  

 

 

  

PLANO DE AÇÃO EEAA - 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabela 10- Plano de Ação SOE 

 
COORDENAÇÃO COLETIVA 

Ações/Demandas Participar de momentos de coordenações coletivas 

Objetivos Acompanhar e observar o andamento e desenvolvimento de todos os segmentos da escola; 
participar e oferecer momentos de reflexões e debates entre os professores; convidar, participar 
e realizar  oficinas e formações continuadas com temas sugeridos pelo grupo. 

Procedimentos Observar o desenvolvimento pedagógico da instituição; instigar reflexões e contribuir com 
debates construtivos; participar e desenvolver formações continuadas e oficinas. 

Cronograma Semanalmente Quarta-feira 

Profissionais envolvidos Pedagoga, supervisão pedagógica, coordenação, direção e professores. 

 
OBSERVAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR 

 



   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações/Demandas Mapeamento institucional 

Objetivos Conhecer a história da instituição educacional; analisar o  método de trabalho do corpo docente; 
observar e levantar potencialidades e fragilidades da instituição; construir o plano de ação para 
o ano letivo. 

Procedimentos Realizar observação e pesquisa a respeito da instituição em âmbitos educacionais e 
administrativos; participar de reuniões e coordenações; interagir com os profissionais da escola. 

Cronograma Primeiro bimestre e decorrer do ano letivo 

Profissionais envolvidos Pedagoga EEAA, demais funcionários da instituição de ensino, estudantes e famílias. 

Ações/Demandas Estudantes com dificuldade de aprendizagem 

Objetivos Observar os estudantes durante as atividades em sala de aula; conhecer o método de trabalho 
do professor; traçar estratégias, juntamente com o professor para sanar as dificuldades dos 
estudantes. 

Procedimentos Analisar os estudantes em sala de aula em processo de ensino aprendizagem; observar o 
método utilizado pelo professor ; planejar com o professor atividades diversificadas. 

Cronograma Quando solicitado pelo professor regente. 

Profissionais envolvidos Pedagoga, Professor regente da turma e estudantes. 

 
AÇÕES VOLTADAS À RELAÇÃO FAMÍLIA 

Ações/Demandas Família resistente no acompanhamento dos filhos no ensino remoto. 

Objetivos Compreender dificuldades das famílias, principalmente com o ensino remoto; 
conscientizar as famílias da importância da participação na vida escolar dos estudantes 

Procedimentos Ouvir os professores sobre como tem sido a participação  
 
das famílias; ouvir as famílias sobre suas dificuldades em acompanhar os estudantes; orientar e 
auxiliar as famílias no acompanhamento dos estudantes. 

Cronograma Decorrer do ano letivo 

Profissionais envolvidos Pedagoga, professores e famílias. 
 



   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações/Demandas Busca ativa de estudantes infrequentes. 

Objetivos Evitar a evasão escolar 

Procedimentos Contatar famílias de estudantes infrequentes; conhecer o motivo da não participação nas 
atividades; conscientizar a família da importância da educação; erradicar a evasão escolar. 

Cronograma Decorrer do ano letivo 

Profissionais envolvidos Pedagoga, supervisão, coordenação, direção e professores. 

 
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

Ações/Demandas Oficinas de construção de materiais 

Objetivos Oferecer oficinas para os professores sobre construção de materiais concretos; trocar 
conhecimentos e habilidades entre o grupo docente; encontrar meios de diversificar o processo 
de ensino aprendizagem. 

Procedimentos Oficinas sobre construção de materiais concretos oferecidas por professores da escola e 
convidados.  

Cronograma Em reuniões coletivas no decorrer do ano letivo 

Profissionais envolvidos Pedagoga, Supervisão pedagógica, coordenadoras, direção, professores e convidados. 

Ações/Demandas Ferramentas tecnológicas para trabalhar no ensino remoto 

Objetivos Conhecer ferramentas e aplicativos para utilizar nas aulas online; aprender a manusear 
aplicativos que contribuem para o ensino remoto; ampliar meios de interagir com estudantes. 

Procedimentos Utilizar ferramentas diversificadas em momentos de apresentações junto aos professores; trocar 
conhecimentos sobre aplicativos. 

Cronograma Em reuniões coletivas no decorrer do ano letivo 

Profissionais envolvidos Pedagoga, Supervisão pedagógica, coordenadoras, direção, professores e convidados. 

 



   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações/Demandas Temas relevantes para trabalhar com os  professores 

Objetivos Oportunizar estudos sobre temas relacionados ao ensino aprendizagem; contribuir para o 
melhor desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. 

Procedimentos Estudos sobre temas pertinentes ao bom desenvolvimento do processo de ensino 
aprendizagem. 

Cronograma Em reuniões coletivas no decorrer do ano letivo 

Profissionais envolvidos Pedagoga, Supervisão pedagógica, coordenadoras, direção, professores e convidados. 

 
REUNIÃO EEAA/SAA 

Ações/Demandas Lista de prioridades para atendimento do SAA 

Objetivos Priorizar os alunos para atendimento no SAA; trocar informações sobre estudantes a serem 
atendidos; Conhecer dificuldades dos estudantes; Estabelecer metas para trabalho com os 
estudantes. 

Procedimentos Reunião via meet 

Cronograma Semestral 
1ª – 30/03 

Profissionais envolvidos Pedagoga SAA e Pedagoga EEAA 

 
PLANEJAMENTO EEAA 

Ações/Demandas Plano de Ação 

Objetivos Planejar ações a serem desenvolvidas durante o ano letivo; contribuir com todos para o bom 
desenvolvimento pedagógico da instituição. 

Procedimentos Traçar ações a serem desenvolvidas durante o ano letivo, baseadas em observações, 
mapeamento institucional e solicitações. 

Cronograma Primeiro bimestre e durante o decorrer do ano letivo. 

Profissionais envolvidos Todos os profissionais da instituição de ensino. 

 
REUNIÃO COM GESTÃO ESCOLAR 

 



   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações/Demandas Apresentação do mapeamento institucional  

Objetivos Apresentar dados levantados e observados durante o mapeamento institucional; discutir 
potencialidades e fragilidades da instituição; traçar ações e intervenções a partir do 
mapeamento institucional. 

Procedimentos Apresentar dados colhidos com o mapeamento institucional; planejar ações voltadas para 
trabalhar fragilidades e fortalecer potencialidades. 

Cronograma Dentro do 1º bimestre 

Profissionais envolvidos Pedagoga e equipe diretiva 

 
ESTUDOS DE CASO 

Ações/Demandas Participar de Estudos de caso 

Objetivos Realizar Estudos de caso dos estudantes com necessidades educacionais especiais (NEE) e 
com Transtornos Funcionais Específicos; garantir qualidade no processo de ensino e 
aprendizagem desses estudantes. 

Procedimentos Analisar o desenvolvimento dos estudantes durante o ano letivo; orientar sobre adequações 
necessárias. 

Cronograma Segundo semestre 

Profissionais envolvidos Pedagoga, supervisora pedagógica, coordenadora, direção, secretaria e professor regente. 

 
PLANEJAMENTO EEAA 

Ações/Demandas Participar de conselhos de classe 

Objetivos Analisar desenvolvimento dos estudantes; perceber dificuldades de aprendizagem a serem 
trabalhadas; planejar ações para o próximo bimestre; provocar reflexões sobre método de 
ensino; auxiliar os professores; garantir aos estudantes qualidade no processo de ensino 
aprendizagem. 

Procedimentos Ouvir relatos dos professores referentes às suas turmas; realizar anotações pertinentes sobre 
estudantes com dificuldades de aprendizagem; contribuir com colocações claras e diretas que 
promovam reflexões. Traçar ações para o bimestre seguinte. 

Cronograma Bimestral 

Profissionais envolvidos Pedagoga, supervisora pedagógica, coordenadora, direção, secretaria e professor regente. 

 



   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações/Demandas Coordenações coletivas e Coordenações setorizadas 

Objetivos Contribuir com os professores para melhorar o processo de ensino aprendizagem; oferecer 
momentos de formação continuada; realizar debates e reflexões acerca do método de ensino 
utilizado. 

Procedimentos Participar de reuniões coletivas e coordenações setorizadas; oferecer e participar de formações 
continuadas; observar e acompanhar professores em grupos de WhatsApp e plataforma google. 

Cronograma Durante todo o ano letivo   

Profissionais envolvidos Pedagoga, supervisora pedagógica, coordenadora, direção, secretaria e professor regente. 

Ações/Demandas Estudantes e famílias 

Objetivos Conscientizar sobre a importância da educação; orientar a respeito do ensino remoto; acolher; 
realizar intervenções com estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem. 

Procedimentos Conscientizar por meio de textos, vídeos, conversas; orientar sempre que houver demandas; 
interagir e intervir sempre que necessário. 

Cronograma Durante todo o ano letivo 
 

Profissionais envolvidos Pedagoga, estudantes, famílias e professores. 
 

TABELA 10- PLANO DE AÇÃO EEAA 



   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO EEAA/SOE 2021 

Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

Articular os serviços de 
Apoio. 
Trabalhar de forma 
unificada com o 
propósito de alcançar 
objetivos em comum. 
Auxiliar a comunidade 
escolar a lidar com a 
solidão e com 
sentimentos ligados à 
perda de alguém 
durante a pandemia de 
Covid-19.  
Promover o acesso e 
permanência dos 
estudantes 
infrequentes. 
 

Dinâmica de acolhimento às 
crianças; 
Coletiva de apresentação dos 
Serviços de Apoio; 
Promover oficinas (dia da 
inclusão, semana da 
valorização para vida, 
exploração infantil, etc); 
Reuniões bimestrais, ou 
sempre que necessário;  
Ações conjuntas para 
atendimento às queixas;  
Ações conjuntas para trabalhar 
o luto; 
Estudos de caso; 
Formação continuada 
planejada em conjunto; 
Reuniões dos serviços; 

Participações em conselhos de 
classe. 
Palestras, oficinas, rodas de 
conversa, jogos e dinâmicas de 
cooperação.                                                          
 

 
Pedagoga EEAA  
 
 Pedagoga SOE  

 
 

Durante o ano 
letivo. 

Devolutiva por parte da 
equipe gestora e 
professores ao final do 
ano letivo. 
Avaliação dos índices 
de alunos logados na 
plataforma e 
distribuição de 
atividades impressas; 
Elaboração do 
manifesto pela paz; 
Criação de cartazes, 
vídeos, paródias e 
textos sobre a 
valorização da vida 
humana; 
Durante as 
oficinas e trocas de 
experiências. 

 

tabela 12: ação articulada– EEAA-SOE 

 



   
 

  

 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA 2021 

TEMA OBJETIVOS AÇÕES PÚBLICO CRONOGRAMA/ 

AVALIAÇÃO 

Projeto 

Político 

Pedagógico 

Contribuir com a 

elaboração e execução do 

Projeto  

  

  

 

 

Orientar e coordenar a participação 

docente nas fases de elaboração, 

execução, implementação e avaliação da 

Proposta Pedagógica da Instituição. 

 
Ouvir os professores para identificar suas 

demandas práticas sobre a Proposta 

Pedagógica e o trabalho docente.  

 
Buscar junto aos profissionais da escola a 

efetivação dos princípios propostos na 

Proposta Pedagógica.  

Professores Elaboração (Início 

do ano letivo) 

 

Execução (durante 

todo o ano letivo)   

Acompanhamento 

do Planejamento 

Docente 

 

Orientar, acompanhar e 

avaliar a elaboração e a 

execução do planejamento 

pedagógico desenvolvido 

pelos professores. 

 

Acompanhar as atividades 

pedagógicas dos 

professores para a 

docência remota, bem 

Zelar pelo cumprimento do plano do 

trabalho dos docentes. 

 
Acompanhar a execução do 

Replanejamento Curricular.  

 
Organizar junto aos professores, projetos e 

intervenções que promovam a inserção 

dos estudantes no AVA e que favoreçam a 

aprendizagem no sistema remoto. 

Professores  Durante todo o ano 

letivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

  

como promover momentos 

de reflexão sobre o trabalho 

no período da coordenação 

pedagógica. 

 

 

 
Acompanhar processo ensino-

aprendizagem, o planejamento, a 

organização dos professores na produção 

das aulas remotas, dos materiais 

pedagógicos e impressos. 

Promover a autorização para inserção do 

material produzido para o uso no AVA e 

também dos materiais a serem impressos. 

 
Cumprir o calendário escolar na sua 

íntegra e assegurar o cumprimento dos 

dias letivos e horas/aula estabelecidos, 

incluindo os sábados letivos e temáticos.  

 
Prover meios para incentivar a 

participação dos alunos no AVA. 

 
Envolver-se com todos os educadores 

visando a interação coletiva no processo 

ensino-aprendizagem.  

 
 
 

 

Conselho de 

Classe 

Organizar a realização do 

Conselho de Classe e fazer 

levantamento de dados 

para avaliação.  

Refletir com os professores, equipe 

pedagógica e diretiva os pontos positivos e 

negativos que interferem em cada turma, 

propondo a realização de análise crítica 

sobre os conteúdos, atividades e 

metodologias utilizadas no sistema remoto. 

 
Refletir coletivamente sobre a organização 

do fazer pedagógico da escola. 

 

Direção  

Supervisão  

Professores  

Final de cada 

bimestre letivo. 



   
 

  

Discutir junto com os professores os 

instrumentos que auxiliarão na verificação 

da aprendizagem discente no ensino 

remoto.  

Formação 
Docente 

Diagnosticar as 

necessidades pedagógicas 

dos docentes e planejar 

estudos, juntamente com a 

Equipe pedagógica e 

diretiva. 

 

Criar mecanismos que 

favoreçam a articulação da 

teoria à prática nos 

momentos de estudos, 

planejamentos, discussões. 

 

 

 

Divulgar, participar e incentivar a 

participação dos professores em todas as 

ações pedagógicas promovidas pela 

Instituição e pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal para a 

formação da categoria. 

Propor e preparar espaços/tempos de 

reflexão, discussão, elaboração e 

preenchimento de instrumentos e 

procedimentos avaliativos da equipe. 

 
Estudar e refletir sobre os documentos 

oficiais da SEEDF.  

 
Promover momentos de formação no 

período da coordenação pedagógica sobre 

as diversas Diretrizes Pedagógicas 

vigentes e Operacionais da SEEDF e do 

Currículo em Movimento, por meio de 

pesquisas, estudos individuais, em 

equipes e de oficinas pedagógicas.  

Professores  Durante o ano 

letivo e quando 

houver 

necessidade. 

Busca ativa de 
estudantes 

Buscar coletivamente 

instrumento que 

viabilizem a maior 

participação dos estudantes 

e no sistema remoto da 

Trabalhar com as famílias dos alunos que 

apresentam dificuldades de acesso a 

plataforma e promover outros meios 

alternativos para a participação dos 

estudantes como atividades impressas e 

Professores 

Estudantes   

Durante todo o ano 

letivo, conforme 

surgirem às 

necessidades. 

 



   
 

  

Instituição. 

 

Analisar fatos internos e 

externos à escola que 

contribuem para a não 

participação do aluno no 

ensino remoto. 

 

 

chamadas via WhatsApp ou outro meio 

acessível as famílias.  

 
Discutir com os professores, sobre as 

questões que interferem no processo 

ensino aprendizagem no sistema remoto e 

buscar soluções possíveis. 

 
Promover a participação dos pais e o 

envolvimento destes com a instituição 

escolar e a proposta de trabalho remoto 

ofertada e o auxílio aos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

 

 

ORGANOGRAMA DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

 

 

  

 

PLANEJAMENTOS ANUAIS POR SERIE E MATRIZES POR BLOCOS 

Educação infantil 

 

Planejamento 

 

https://docs.google.com/document/d/1V5W2JzeI3UF29qnvCls1aaoJiAc1RYgCHf9qGt2vflI/edit?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1eHiL9m54gumfVeVvnhZkNmQB8T7ymOBA/view?usp=sharing Matriz 

 

Planejamento 

1º ano 

 

https://docs.google.com/document/d/1Bumss_u1Ae6zrBV02O3UJZeMXUuKn4AKu_jomeuictg/edit?usp=sharing 

Planejamento 

2º ano 

https://docs.google.com/document/d/1-uKPOewxIpyN0L-CqVQlLGdIXw2ZjqmVlRTB5T1g0W8/edit?usp=sharing 

Planejamento 

3º ano 

https://docs.google.com/document/d/1czNov2AgFktK3oM8N-iXsKBQ7mM4dBabgaRZIYFVK8s/edit?usp=sharing 

MATRIZ 

BIA 

https://drive.google.com/file/d/1jpIRRtWAxsTtEAghmTVb2gloJZwl3bgz/view?usp=sharing 

Planejamento 

4º ano 

https://docs.google.com/document/d/12WG0NSAQxAii2ZIuRqcWqF7V4CmF8PY5YUt_09wIs8o/edit?usp=sharing 

Planejamento 

5º ano 

https://docs.google.com/document/d/1eaTE3D9ObLiVLMvS6fbbzk9C4ZOLX7M8wXg271TiMG8/edit?usp=sharing 

MATRIZ 

4º e 5º ano 

https://drive.google.com/file/d/1HwCP209bKa35XqAjoZYqlq77Aj2hZf1U/view?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/document/d/1V5W2JzeI3UF29qnvCls1aaoJiAc1RYgCHf9qGt2vflI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHiL9m54gumfVeVvnhZkNmQB8T7ymOBA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Bumss_u1Ae6zrBV02O3UJZeMXUuKn4AKu_jomeuictg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-uKPOewxIpyN0L-CqVQlLGdIXw2ZjqmVlRTB5T1g0W8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1czNov2AgFktK3oM8N-iXsKBQ7mM4dBabgaRZIYFVK8s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpIRRtWAxsTtEAghmTVb2gloJZwl3bgz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12WG0NSAQxAii2ZIuRqcWqF7V4CmF8PY5YUt_09wIs8o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eaTE3D9ObLiVLMvS6fbbzk9C4ZOLX7M8wXg271TiMG8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HwCP209bKa35XqAjoZYqlq77Aj2hZf1U/view?usp=sharing


   
 

  

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar média 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 Garantir ao 
aluno o acesso 
e permanência 
na escola 
priorizando o 
sucesso  da 
aprendizagem, 
valorizando todo 
e qualquer 
progresso do 
educando. Em 
100% dos 
casos. 

 Garantia de matrícula dos alunos na Escola 
Classe 12 de acordo com a disponibilidade de 
vagas, conforme orientações da estratégia de 
matrícula da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal. 

Secretaria    Ao longo do 
ano 

Sistema de matrículas 
IEDUCAR 

 Identificação conjuntamente com os 
professores e demais participantes do 
processo pedagógico da escola, as variáveis 
que podem ser geradoras de dificuldades de 
aprendizagem. 

Professor 
Família Equipes 
de Apoio Equipe 
Gestora 

No decorrer 
do ano letivo, 
especialmente 
no Conselho de 
Classe 

Formulário de captação de 
dados sobre o desempenho 
dos alunos 

 Projeto Interventivo, sondagens de leitura e 
escrita, reagrupamentos, projeto de leitura, 
projeto interventivo S.O.S. pré-
silábico/silábico: para sanar as questões de 
alfabetização e letramento. 

Equipe 
Pedagógica e 
Família; 

Em todos os 
bimestres. 

Formulários específicos 
para cada atividade. 
Projetos. 

 Atendimento dos alunos e das famílias pelo 
SOE, EEAA. 

Orientador 
Educacional 
Pedagogo 
Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano 

Google forms da busca 
ativa. 

 o Registro do desenvolvimento acadêmico 
dos alunos nos documentos oficiais da 
Secretaria de Educação e internos desta 
Unidade Escolar. Quais sejam: Diário de 
Classe, Livros de ocorrência, Diário de 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo do ano 
letivo. 

Formulários de registro, livro 
de ocorrência, diário web, 
murais, painéis. 



   
 

  

Bordo, RAV 1, RAV 2, murais informativos 
diversos. 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar média 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Continuação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realização de Pré- Conselhos de Classe e Conselhos de 
Classe Geral utilizando as informações dos formulários 
preenchidos para deliberar ações de intervenção junto aos 
alunos, turmas, ciclos. 

Comunidade 
Escolar 
Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Bimestral Formulários 
específicos  

 Realização de reuniões coletivas de cunho administrativo e 
pedagógico visando detectar falhas no planejamento, organizar 
as ações e ampliar o conhecimento do docente. 

 
Equipe Gestora 

 
Semanal 

Atas 

 Incentivo a leitura disponibilizando o acervo da sala de leitura no 
ensino híbrido, contação de história virtual e presencial, 
empréstimo de materiais pedagógicos para reforço e recreação 
(com as devidas precauções e desinfecção). Projeto da Sala de 
Leitura 

Equipe Gestora 
Professores da 
Sala de Leitura  

Agendamento 
semanal 

Funcionário 
para a Sala de 
Leitura 
(carência) 

 Viabilização do acesso e a participação dos pais e ou 
responsáveis na escola. Por meio digital, telefone, escrito, 
pessoal e documental. 

 
 

 Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

Ata de registro 
Equipe Gestora 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar média 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

  Conhecer, 
desenvolver e 
estruturar conceitos 
éticos, estéticos, 
musicais e 
artísticos com 

 Implementação do sistema de som ambiente em toda 
a escola (no ensino híbrido), sonorizando as entradas, 
transmitindo avisos e alertas para o cuidado com a higiene 
e a alimentação em horários estabelecidos; 

Equipe Gestora e 
apoios 

Ao longo do 
ano letivo. 

Caixa de som 
músicas, 
funcionário  

 Apresentação de pequenas exposições, em forma de 
murais dentro e fora da sala de aula presencial e nas salas 

Equipe 
Pedagógica 

Ao longo do 
ano letivo. 

Materiais de 
papelaria, 



   
 

  

100% dos alunos. virtuais, sobre assepsia e limpeza das próprias mãos, bem 
como do uso de áreas comuns e os sintomas da Covid-19. 

mural. 

 Proporcionar 
ao educando 
 a alfabetização
 e o letramento, 
focando  nas 
competências 
básicas previstas 
para o 2º ciclo. Para 
100% dos alunos 
atendidos na 
Escola. 

 Viabilização do reagrupamento bimestral (interclasse 
e intraclasse) e/ou projeto interventivo com vistas a sanar 
as dificuldades de aprendizagem. Além do atendimento 
dos ANEE pelos serviços afins (no ensino híbrido). 

Comunidade 
Escolar. 

Ao longo do 
ano letivo. 

Atividades 
específicas para 
cada atividade. 

 Garantia ao aluno o direito a avaliação 
psicopedagógica, quando for observada a necessidade 
pelo docente. 

Equipe Gestora 
Equipes 

Ao longo do 
ano letivo 

Equipe SEAA 
(Carência) 

  Busca pela participação no Programa de Combate 
ao uso de Drogas (PROERD) nas turmas do 5º ano. 

Equipe Gestora Ao longo do 
ano letivo 

Polícia Militar 

 Viabilização através do SOE, ações   integradas   e   
contínuas   com o corpo discente: o desenvolvimento de 
projetos sobre saúde, educação sexual, prevenção de 
drogas, meio ambiente, ética, cidadania, convivência 
saudável, cultura de paz, hábitos de estudos e outros 
elencadas pelo grupo. 

 
Equipe Gestora 
SOE 

 
Ao longo do 
ano letivo 

Orientador 
Educacional 
 

  Garantia do atendimento aos alunos com 
comprovada limitação de aprendizagem e/ou NEE, 
conforme as orientações da SEAA, na Sala de Recursos. 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

EEAA 

  Promoção de atividades lúdicas, recreativas e 
psicomotoras monitoradas, seguindo cronograma de uso 
dos espaços disponíveis. 

Equipe 
pedagógica 

 
Ao longo do 
ano letivo 

Bosque 
Materiais 
desportivos 

 Viabilização de jogos, atividades extraclasse, 
músicas e leituras diversas, com fins pedagógicos. 

 
Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano 

Sala de Leitura 
Bosque 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

   Garantia ao educando a segurança necessária à 
sua integridade física durante o intervalo.  

Equipe Gestora 
Professores 

Ao longo do 
ano. 

Professores 
Equipe Gestora 

 Registrar as 
ações 

 Elaboração de planos de ação, projetos e unidades 
didáticas para desenvolver as atividades 

Equipe Gestora  Ao longo do 
ano. 

Material de pesquisa 
apropriado a cada 



   
 

  

pedagógicas 
coletivas 
promovidas na 
escola. 

pedagógicas e construir portfólio impresso e digital 
do histórico do ano letivo. 

 Proceder as atualizações desta proposta 
pedagógica ao final de cada ano letivo acrescendo 
as atividades não previstas e  substituindo as que 
foram resinificadas. 

atividade. 

 Reforçar a 
intenção de 
acolhida da 
comunidade 
escolar e 
compartilhar 
adaptações que 
foram 
planejadas para 
a continuidade 
do período 
letivo (para o 
início do ensino 
híbrido). 

 Retomar o objetivo do Dia da Acolhida e as 
produções realizadas. 

 Realizar novos combinados para a continuação do 
período letivo. 

Equipe Gestora 
SOE e EEAA 

 Cartolinas Marcadores 
permanentes 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar média 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 Meta 5 –PDE  Alfabetização de todas as crianças até o 
2º ano, utilizando todas as estratégias 
disponíveis de intervenção. 

 Elevação dos índices do IDEB. 

Equipe Gestora 
e Pedagógica 

Ao longo do 
ano 

Avaliação diagnóstica 
Reagrupamento (no 
ensino híbrido) 
Projeto Interventivo 

  Desenvolver  o 
respeito às 
diversidades culturais, 
religiosas, sociais e 
ambientais, valorizando o 
ser integral em 100%

 Organização de momentos culturais, 
eventos e atividades: Festa Julina da 
Criança; Dia das Crianças/Professores; 
Semana da Valorização da Pessoa 
Portadora de Necessidades Especiais; 
Proerd; Dia da Consciência Negra; 

Equipe Gestora 
e Pedagógica 

 
Ao longo do 
ano. 

Material de pesquisa, 
parceiros para realizar 
palestras e oficinas 
online, livros de 
literatura em PDF, 
música, etc,. 



   
 

  

 dos alunos. Cineminha na escola; Plenarinha; 
Semana da Conscientização do uso 
sustentável da água; Semana de 
educação para a vida; Dia da Educação 
Infantil; Dias letivos temáticos, visita a 
parques ecológicos e urbanos, saídas 
de estudo, dentre outros 

 Valorizar o patrimônio 
sociocultural e 
respeitar   a sua 
diversidade. 

 Organização de visitas e passeios: 
Instituto Histórico e Geográfico do 
Distrito Federal (IHGDF); Museu Vivo 
da Memória  Candanga;  ; Hospital 
Sarah; Parque da Cidade (Brasília e 
Taguatinga); Teatro do SESC de 
Ceilândia; Transitolândia (DETRAN); 
Coca-Cola; Casa da Moeda; Câmara e 
Senado; Fazendinha, outros. 

Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Ao longo do 
ano 

Agendamento 
Material de divulgação 
Autorizações 
Locação de ônibus 
Pulseiras de 
identificação dos alunos. 
Logística de cada 
atividade. 

GESTÃO PARTICIPATIVA 
METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar média 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES 
 

RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 Realizar as devidas 
adequações curriculares e 
pedagógicas para atender 
100% das necessidades de 
ensino dos NEE e demais 
alunos. 

 Construção das adequações 
pedagógicas e curriculares conforme as 
necessidades do aluno. 

 Promover a consciência da conservação da 
limpeza da sala de aula junto aos 
professores e alunos. 

Equipe 
Pedagógica 

Ao longo do 
ano 

Avaliação 
diagnóstica 
Documento de 
registro das 
adequações. 

 Fortalecer os vínculos entre 
escola e comunidade, 
visando 100% do 
desenvolvimento do aluno, 
colocando em prática as 
diretrizes da gestão 
democrática. 

 Organização de palestras, atividades 
lúdicas e culturais, visando a integração e 
troca de experiências entre a comunidade 
escolar. 

Equipe 
Pedagógica 

Bimestral Palestrantes 
convidados 

 Empréstimo da Escola para Instituições 
mediante aprovação do Conselho Escolar. 

Equipe Gestora 
e Conselho 
Escolar 

Na medida da     
necessidade 

Ofício de 
solicitação de 
reserva 
Autorização do 



   
 

  

Conselho Escolar 

 Promover Avaliação 
Institucional periódica. 

 Reuniões de pais para contas das verbas e 
deliberações. 

Equipe Gestora Bimestral Documentos 
comprobatórios 

 Aplicação de questionário junto à 
comunidade escolar com o objetivo de 
verificar seu grau de satisfação com 
relação aos serviços prestados pela escola 
para aprimorá-los 

Equipe Gestora Anual Formulário 

 Uso de Caixa de Sugestões para avaliação 
dos serviços escolares, sugestões, 
reclamações, manifestação de apoio, 
dúvidas, etc. A ser disponibilizada na 
Secretaria.  

Secretaria Diário Formulário 
Caixa de 
sugestões 

 Registro por meio autorizações de entrada 
atrasada e/ou saída antecipada de alunos, 
anotadas pelo professor no diário de bordo 
da turma e pela Equipe Gestora em ata 
própria. 

Equipe Gestora 
Professores 

Diário Formulário de 
registro 

GESTÃO PARTICIPATIVA 
METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar média 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES 
 

RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Registrar sistematicamente o 
dia a dia da escola e as ações 
promovidas dentro dela em 
documentos oficiais e internos. 

 Registro por meio do livro de ocorrência da 
Equipe Gestora. 
 

Equipe Gestora Diário Livro de 
Ocorrência 

 Registro por meio do livro de ocorrência 
dos vigias. 
 

Vigias Diário Livro de 
ocorrência  

 Preenchimento do RAV 2 para
 o conselho de classe. 

 Preenchimento do Panorama das turmas e 
Demandas pedagógicas. 
 

Professores 
Coordenação 
Equipe Gestora 

Bimestral Formulários 
específicos 



   
 

  

 Registro por meio do Relatório Individual do 
Aluno (RAV 1/ RDIA) feito pelo professor 
regente, com posterior envio de documentos 
por e-mail para a equipe pedagógica antes 
do conselho de classe de cada bimestre. 
 

Professores Bimestral Formulário 
específico 

 Registro por meio da ficha de mapeamento 
ortográfico e matemático, e resultados dos 
testes avaliação de escrita e leitura. 
 

Professores Bimestral Formulários 
específicos 

GESTÃO DE PESSOAS 
METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar média 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES  RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 Oportunizar, de 
forma dinâmica, a 
formação continuada 
de 100% dos 
servidores desta 
Instituição de Ensino. 

 Indicação de grupos de estudos específicos, 
direcionados pela equipe gestora, com temas a 
serem expostos e compartilhados na 
coordenação coletiva dos professores e 
servidores de acordo com a necessidade; 

Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Semanalmente Material de estudo 
de acordo com a 
demanda da 
formação. 

 Promoção de estudos dirigidos na coordenação 
pedagógica, com vistas ao aprimoramento do 
trabalho, tendo como instrumentos norteadores: 
a proposta pedagógica da Secretaria de 
Educação, as Diretrizes Pedagógicas dos 
Ciclos, O Currículo em Movimento e literaturas 
afins que englobem avaliação, alfabetização, 
ortografia sustentabilidade, valores éticos, 
metas do PDE. 

Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Semanalmente Material de estudo 
de acordo com a 
demanda da 
formação. 

 Promover ações que 
garantam a 100% dos 
servidores a 
harmonização e a 
democracia no 
ambiente de trabalho, 

 Realização de campanhas envolvendo a 
comunidade escolar visando a conservação da 
limpeza tanto da área interna quanto externa da 
escola. 

Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Bimestral Material de estudo 

 Desenvolvimento de atividades, de modo 
interdisciplinar, a fim de que o aluno entenda a 

Professores Bimestral Material de estudo 



   
 

  

respeitando seus 
direitos e deveres 
assegurados por lei. 

importância da conservação do patrimônio 
público e o respeito aos servidores da 
instituição. 

 Desenvolvimento de ações relacionadas a 
conservação e manutenção das áreas verdes da 
escola: jardins externos, canteiros internos, 
Bosque, construção de canteiros para cultivo 
coletivo de alimentos. 

Professores Ao longo do 
ano 

Material de estudo 

GESTÃO FINANCEIRA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar média 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 Empregar corretamente 
100% dos recursos 
financeiros, priorizando a 
participação  do 
conselho escolar 
representado por todos 
 os segmentos da 
comunidade escolar. 

 Apresentação de cronogramas de 
reuniões ordinárias bimestrais com o 
Conselho Escolar com vista ao 
estabelecimento das prioridades para o 
investimento dos recursos do PDAF. 

Conselho Escolar Bimestral Ata de registro 

 Envolvimento da comunidade escolar, 
por meio de seus representantes no 
Conselho Escolar, para planejar a 
aquisição dos recursos e bens 
necessários ao bom desempenho da 
escola. 

Conselho Escolar Bimestral Ata de registro 

 Apresentação da prestação de contas 
nos períodos apropriados a fim de manter 
a transparência do processo, unindo 
Conselho Escolar e Caixa  Escolar. 

Conselho Escolar Bimestral Ata de registro 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar média 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

 Promover ações que 
contribuam para  a 

 Embasamento das ações da gestão na 
lei que rege os servidores públicos do 
Distrito Federal (lei complementar nº 

Equipe Gestora Indefinido Legislação 



   
 

  

manutenção e a 
conservação do ambiente 
escolar de forma 
sustentável. 

840/11). 

 Viabilização de momentos de 
socialização para aproximar 
professores, alunos, funcionários e 
comunidade escolar. 

Equipe Gestora Bimestral Recursos materiais 
apropriados para a 
atividade que será 
desenvolvida. 

 Campanha de conscientização dos 
estudantes para preservação da 
limpeza do ambiente e destinação 
correta dos resíduos sólidos e 
orgânicos. 

Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Na medida da 
necessidade 

Bilhetes 
Material de divulgação 

 Garantia ao servidor readaptado a 
adequação de sua ficha profissional, a 
fim de promover a sua total inserção no 
ambiente de trabalho respeitando sua 
restrição de função, conforme a portaria 
de nº 33/2008. 

Equipe Gestora 
 

Diariamente Atividades afins 

 Promover Avaliação 
Institucional periódica. 

 Caixa de sugestões,
 pesquisas de campo por meio de 
enquetes. 

Secretaria Diariamente Caixa de sugestões e 
formulários. 

 Conselho de Classe participativo Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 
Comunidade 

Bimestral RAV 2 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

PROJETO MERCADINHO 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: 290 

Áreas de conhecimento: Educação para a diversidade/cidadania; educação para a sustentabilidade. 

Equipe responsável: Supervisão e Coordenação Pedagógica 

 
JUSTIFICATIVA 

Projeto Mercadinho surge da ideia de troca de experiências, em que se pretende trabalhar o significado prático da matemática e do 
raciocínio lógico de forma básica e contextualizada, vivenciando a experiência de comprar produtos, pagar e receber o troco. Além de conciliar 
as disciplinas de língua portuguesa e produção interativa, no trabalho de incentivo a interpretação de dados dos rótulos dos produtos que irão 
compor o mercado. Promovendo a sensibilização dos estudantes e orientando-os quanto às disciplinas do projeto que deverão ser 
compreendidas como um conhecimento dinâmico que possibilitará as crianças estabelecer relações, fazer comparações e construir 
representações nesse campo, de forma a atribuir significado e repassar os aprendizados nas esferas sociais. 

  

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Como desenvolver na criança a noção de compra e venda de produtos, noção de dinheiro e uso do mesmo de forma consciente? 
De forma lúdica e dinâmica, permitindo que a criança interaja com as embalagens dos produtos, com o dinheirinho e moedas de brinquedos 
vivenciando a experiência de comprar um produto e vendê-lo ou revendê-lo, fazendo relação com a vida e a realidade capitalista, de forma 
consciente: reconhecendo a importância e a necessidade de usar o dinheiro adequadamente, observando a variedade de produtos e o preço de 
cada um, adquirindo noções de compra consciente, troca e gastos exagerados. 
 

Objetivos 

GERAL 1. Apresentar aos alunos, conceitos referentes ao sistema monetário vigente, conscientização ambiental e 
consumo consciente, introdução à interpretação de dados e noção de trabalho concreto diante dos quatro 



   
 

  

pilares da educação: aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a ser e aprender a fazer. 
 

 
 

Específicos 
 
 

1. Montar a estrutura de um mercado no pátio coberto da escola com embalagens recicláveis; 
2. Desenvolver o cálculo mental; 
3. Reconhecer cédulas e moedas com seus respectivos valores; 
4. Calcular e planejar gastos por meio do cálculo mental e do raciocínio lógico; 
5. utilizar o processo aditivo e subtrativo de forma escrita e oral; 
6. Usar a calculadora para adições e subtrações; 
7. Classificar e selecionar produtos; 
8. Comparar valores monetários; 
9. Ler e interpretar os rótulos dos produtos; 
10. Elaborar situações problema a partir das compras; 
11. Promover reflexão consciente do ato de comprar; 
12. Explorar os conceitos de: consumismo, desconto, promoção, preço à vista e a prazo; 
13. Trabalhar as operações de adição e subtração. 

 

AVALIAÇÃO  

. Observações diárias 

. Livrinho da turma ou individual 

. Escuta atenta e sensível 

. Exploração da leitura. 

. Interpretação de gráficos 

REFERÊNCIAS 

Currículo em movimento da educação Básica 
MACEDO, Lino; SÍCOLI, Ana Lúcia; PASSOS, Norimar Christe. Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar. São Paulo: Artmed, 2009. 
RAMOS, Luzia F. Conversas sobre números, ações e operações: uma proposta criativa para o ensino da matemática nos primeiros anos. São 
Paulo: Ática, 2009. 
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-aprendizagem e Projeto Político Pedagógico. 11 Ed. São Paulo: Libertad, 

CONTEÚDOS 

Alfabetização/letramentos/ludicidade matemática 
Sistema monetário 
Gêneros textuais 
Educação ambiental 
Práticas sociais 



   
 

  

2002. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político Pedagógico: Uma construção possível. 17. Ed. Campinas: Papirus, 2004, v.1. 
https://profirleimiranda.blogspot.com/2015/09/projeto-interdisciplinar-mercadinho.html, data do acesso: 25/02/2020. 

 

 BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º ANO Total de estudantes envolvidos: 271 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade/Cidadania; Educação para a Sustentabilidade; Educação para e em Direitos Humanos 

Equipe responsável: Supervisão e Coordenação Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

O ato de brincar e os brinquedos exercem grande importância na aprendizagem e desenvolvimento na primeira infância, sendo ferramenta 
didática e recurso na organização do trabalho pedagógico. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 É possível promover o direito das crianças por meio da brincadeira? 

Objetivos 

GERAL Promover ações capazes de guiar e orientar o desenvolvimento das crianças. 

 
Específicos 

 
 

1. Instituir a Semana Distrital do Brincar no mês de maio. 
2. Conciliar a Semana Distrital do Brincar com a Semana de Educacão para a Vida; 
3. Promover o Brincar à Semana Distrital da Educação Infantil no mês de agosto. 
4. Incentivar o Brincar ao longo do ano letivo, com ações envolvendo as crianças e suas famílias. 
5. Estimular o uso de produtos recicláveis para confecção de brinquedos diversos.  

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Atividades a serem desenvolvidas Recursos didáticos 
Cronograma de 

trabalho 

1;4 

Roda de conversa sobre o trabalho, entrevista com trabalhadores ou 

parentes que fabricam brinquedos motorizados, recicláveis, artesanais 

e outros 

Links de vídeos com entrevistas, 

microfone de rolo de papel higiênico; 

Telefones fixos e/ou celulares, colheres 

Durante o mês de 

maio  

https://profirleimiranda.blogspot.com/2015/09/projeto-interdisciplinar-mercadinho.html


   
 

  

 

1;2 
Vídeo: “Direitos Humanos” - Canal da Charlotte 

https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA 

com bolinhas de plástico ou de papel, 

materiais recicláveis em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1;2 Música: "Toda criança tem direitos". 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 

4 
Propor gincanas de brincadeiras com a família, envolvendo os primos 

distantes, tios e avós 

4 
Resgatar as brincadeiras de rua, da época dos papais e avós 

Elaborar o alfabeto dos brinquedos; 

5 

Confecção de brinquedos diversos do cotidiano da criança e/ou das 

famílias, utilizando os materiais  recicláveis, adquiridos anteriormente 

pelas famílias na confecção de carrinhos com tampas de garrafas e 

vasilhame de margarina, cai não cai com garrafas pet, bilboquês, 

binóculos e outros. 

AVALIAÇÃO 

Observações diárias nas rodas de conversas 

REFERÊNCIAS  

Informações-  SEE/SUBEB - Doc. SEI/GDF 56082137; 

https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0 

Planejamento anual de atividades e projetos da EC12; 

https://www.revistaartesanato.com.br/brinquedos-reciclados-garrafa-pet/ 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/CadernoBrincar_SEEDF_21x297cm.pdf.  

https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0
https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA
https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0
https://www.revistaartesanato.com.br/brinquedos-reciclados-garrafa-pet/
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/CadernoBrincar_SEEDF_21x297cm.pdf


   
 

  

 

IX PLENARINHA: MUSICALIDADE DAS INFÂNCIAS: de lá, de cá, de todo 
lugar 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 
Etapas: Educação Infantil, 1º ANO Total de estudantes envolvidos: 271 
Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade/Cidadania; Educação para a Sustentabilidade; Educação para e em Direitos 
Humanos 
Equipe responsável: Supervisão e Coordenação Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

Diante da importância que a música representa na vida de nossos alunos, surge a motivação de promover a escuta atenta, sensível e 
intencional às crianças acerca de suas necessidades e interesses e, para que elas possam anunciar sua visão de educação e de mundo, 
expressando como compreendem a realidade que as envolve, de forma lúdica, prazerosa e dinâmica. Trabalhar as artes que envolvem 
a 
música é fundamental na primeira infância. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como desenvolver a escuta sensível e outros sentimentos da criança a partir da música? 

Objetivos 

Geral Incentivar o desenvolvimento da criança por meio de todas as representações musicais possíveis. 

 
Específico 

 
1. Proporcionar a criança momentos musicais por meio de dinâmicas e representações das letras; 
2. Aumentar o repertorio do vocabulário e estilos musicais (música folclórica, erudita, popular) dentre 
outras; 

3. Promover momentos de calma/agitação/reflexão; 
4. Utilizar diversas fontes sonoras na contação de histórias; 
5. Cantar de modo livre e direcionado, em variados momentos do cotidiano; 
6. Observar a maneira mais confortável de cantar, de acordo com cada voz (adequação do tom da música); 
7. Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis. 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Atividades a serem 
desenvolvidas 

Recursos 
didáticos 

Cronograma de 

trabalho 



   
 

  

 
2-3-4 

Oferecer variedades de músicas, explicar a diferença de uma e 

outra, proporcionar a escuta sensível para diferenciação dos ritmos 

 
CD, tv, DVD 

Abril a outubro 

    

1-5 Contação e escuta de histórias sonorizadas Livros infantis, vídeos, cd´s, 
pendrives, papeis variados, 
cartazes com poemas 

 
 

6-7 

 
Promover o momento do canto, da distração, experimentação da 

própria voz, cochichos, telefone sem fio, chamar o próprio nome e 

outros 

Microfones de brinquedo, 
copos de iogurtes, 
barbantes, Material para a 
produção de fantasias, 
espelho 

 
8 

Solicitar aos pais em reunião, que confeccionem com as crianças 

em casa algum instrumento musical ou pedir que enviem materiais 

recicláveis para confecção em sala 

materiais recicláveis em 

geral 

AVALIAÇÃO 

. Observações diárias 

. Livrinho da turma ou individual 

. Escuta atenta e sensível 

REFERÊNCIAS 

Currículo em movimento; 
Caderno Guia da VIII Plenarinha - http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/viii_plenarinha_12.05.2020.pdf 
Informativo - SEE/SUBEB - Doc. SEI/GDF 56082137; 
Livros literários escolhidos pelas crianças no processo. 

 

 

 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/viii_plenarinha_12.05.2020.pdf


   
 

  

PROJETO ALIMENTAÇÃO: mais que cuidar, educar, brincar e interagir 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, BIA, 4ºs e 5ºs anos  Total de estudantes envolvidos: 420 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade/Cidadania; Educação para a Sustentabilidade 

Equipe responsável: Supervisão e Coordenação Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

O projeto surge devido à necessidade de orientações sobre as práticas de autos servimento e hábitos de alimentação saudável, de higiene 
pessoal e coletiva. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

O ato de proporcionar às crianças a oportunidade de se tornarem mais ativas e seletivas no ato de alimentar-se, pode contribuir para o 
desenvolvimento da autonomia do estudante? 

OBJETIVOS 

GERAL Ressignificar as práticas que envolvem a alimentação escolar 
 

 
Específicos 

 
 

1. Ampliar a compreensão sobre a importância dos bons hábitos alimentares no contexto familiar e social 
das crianças; 

2. Realizar ações ao longo de todo o ano que provoquem reflexões acerca da prática da alimentação com 
as crianças e, também, que envolvam as famílias; 

3. Entender o nível de processamento dos Alimentos: Pirâmide X Classificação NOVA do Guia Alimentar; 
4. Conhecer o conceito da palavra comensalidade; 
5. incentivar a prática da palavra comensalidade; 
6. Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e a prática do lazer contribuem para a promoção  

da saúde. 
 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Atividades a serem desenvolvidas Recursos didáticos Cronograma de trabalho 

1,2 Roda de conversa para entender o contexto alimentar da família 
Frutas diversas de plástico, 

folhas de papel, lápis de 

escrever e de cor, 

Junho e julho  

 3, 4, 6 Compartilhar as informações sobre alimentação adequada e saudável 

disponíveis nos  guias e boletins da SEEDF, sugeridos nas referências 



   
 

  

abaixo dicionários,  recorte de 

frutas, tesouras, vídeos, 

receitas diversificadas de 

alimentos, links dos 

documentos oficiais 

disponibilizados pela 

SEEDF, cartilhas e outros 

 

3,4,5,6 Propor aos alunos pesquisas sobre os tipos de alimentos: 

industrializado/in natura, processado/ultraprocessado 

3, 4 

Fazer uso do dicionário para buscar palavras novas no campo da 

alimentação; propor ditados de palavras para busca de significados pelos 

estudantes, jogo do significado mais aproximado 

5,6 

Classificação dos alimentos saudáveis e dos não saudáveis, bem como o 

surgimento de doenças e mal estar causadas pela má alimentação, assim 

como o bem estar pela ingestão de bons alimentos. 

5 Elaboração da rotina de alimentação com horários e locais pré-fixados  

1,2,6 
Propor aos estudantes a produção de texto e desenhos sobre os 

desdobramentos do tema em questão 



   
 

  

 

AVALIAÇÃO  

Observações diárias nas rodas de conversas, mudança de hábitos, webfólio da alimentação, textos e desenhos coletivos 

REFERÊNCIAS 

 
Informativo-SEE/SUBEB - Doc. SEI/GDF 56082137; 
Sugestões da DIINF para a Semana Pedagógica enviado por email em 28fev/21; 
 

 _______________.Guia Alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Disponível em: 

https://www.svb.org.br/images/guia_da_crianca_2019.pdf acesso 25 de maio; 

 
 Ministério da Saúde. Guia Alimentar para a população Brasileira. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf  acesso 26 de maio; 
 

 _____________.Cartilha Como ter uma alimentação Saudável em casa. Disponível em: http://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/10/cartilha_alimentacao_saudavel_em_casa_vf.pdf  acesso 27 de maio; 

  
_____________. Boletins Informativos da Diretoria de Alimentação Escolar: http://www.educacao.df.gov.br/publicacoes-da-seedf/ acesso 27 de 
maio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.svb.org.br/images/guia_da_crianca_2019.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/cartilha_alimentacao_saudavel_em_casa_vf.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/cartilha_alimentacao_saudavel_em_casa_vf.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/publicacoes-da-seedf/


   
 

  

 

PROJETO CHOCOLATE LITERÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 
Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: todos 
Areas de conhecimento: Todas 

Equipe responsável: Direção e Coordenação Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão Pedagógica tem como uma de suas metas promover eventos culturais durante o ano, com exposição e apresentação de trabalhos  

para toda a comunidade escolar. Dessa forma surge a necessidade de criar um evento onde alunos e professores possam desenvolver e 

compartilhar suas criações e escritas para a comunidade, por meio da confecção de livros de autoria partindo da leitura e escuta de histórias 

de autores convidados, são eles: Alessandra Alexandria e Francisco 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 A presença do autor na escola contribui para a formação de leitores e escritores? 

OBJETIVOS 
GERAL Promover o contato dos alunos com os autores das histórias para despertar futuros escritores. 

 
ESPECÍFICOS 

1  Incentivar a escrita de recontos das histórias fornecidas pelos autores; 
2  Motivar os alunos a buscar dicas com os autores de como iniciar e concluir uma história; 
3  Oferecer ambiente acolhedor e estimulante para contação e escrita de histórias; 
4  Realizar um evento para expor as criações dos alunos em forma de livros de autoria; 
5  Aproximar a família na participação e incentivo à leitura. 

 
CONTEÚDOS 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / 

EDUCAÇÃO PARA  A SUSTENTABILIDADE 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 
1 

Incentivar os alunos a se prepararem para 
acolher os autores visitantes na nossa escola 

Direção, Equipe 
Pedagógica e 
Professores 

Livros: Mochila de histórias 
e outros 

 
 
 



   
 

  

 
2 

Realizar entrevistas com os autores Professores e 
alunos 

Papel e lápis  
 

Durante o 2º semestre 
 

 
3 

Preparar o ambiente para que o aluno produza, 
um cantinho com almofadas, tapetes, música 
para leitura 

 
Professores 

CD, cadernos, almofadas 

 
4 

Preparar o formato do livro individual ou 
coletivo para exposição no evento Chocolate 
literário 

Professores e 
alunos 

Papeis diversos, lápis de 
cor, de escrever, cartolina, 

 
5 

Enviar convite aos pais para apreciação das 
produções dos filhos 

 
Direção 

 

AVALIAÇÃO 

Procedimento: observação na mudança de postura e hábitos de leitura; 
Analise de portifólios; 
Correção e organização dos textos individuais e coletivos. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

PROJETO GRATIDÃO 

IDENTIFICAÇÃO 

 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: todos 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: Direção/Coordenação Pedagógica  
 

JUSTIFICATIVA 

A necessidade de cultivar valores é urgente em nossa sociedade e responsabilidade de todos. O desejo de favorecer o reconhecimento 
pela dádiva da vida, dos amigos, servidores, professores e crianças que é comemorado no mês de outubro, fez com que a Ec.12 pensasse em 
um projeto, em que os nossos alunos refletissem sobre a gratidão como ato de carinho e cuidado com o outro, de forma a promover a conexão 
real entre todos. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Como inverter o sentimento de obrigação em gratidão? 
 

OBJETIVOS 

GERAL 1. Promover o reconhecimento das boas atitudes e da amizade no ambiente escolar. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 

1. Valorizar a importância das datas comemorativas do mês de outubro, como referência aos atores 
escolares; 

2. Incentivar a escrita de bilhetes de agradecimento ou de desculpas; 
3. Promover o cultivo ao hábito de agradecer sempre; 
4. Fortalecer as relações de confiança entre alunos, professores e funcionários;  
5. Solicitar à comunidade nas reuniões de pais, que escrevam frases aos estudantes e funcionários da 

escola a respeito da palavra Gratidão; 
6. Realizar rodas de conversas, dinâmicas, jogos e leituras de textos sobre o tema. 

 
 

CONTEÚDOS 

Direitos Humanos, convivência social, gêneros textuais 
 

PLANO DE AÇÃO 



   
 

  

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

5 Solicitar à comunidade que envie os bilhetes nas agendas para 
serem partilhados pelos alunos 

Direção Bilhetes xerocados 6a10/12/2021 

2 - 3 - 4 – 6 Oficina de Sensibilização com os alunos, pelo que você é grato? 
Promover reflexões sobre o tema e solicitar que os alunos listem 10 
motivos pelos quais eles são gratos.  

Professores Audiovisual, 
papeis em geral 

13/12 

6 Leitura do texto: A gratidão faz com que nossos relacionamentos 
floresçam! 
Por Deborah Furtado 

Alunos e 
professores 

Audiovisual, cópia 
do texto 

14/12 

1 
 
 
 

Listagem das datas comemorativas do mês de outubro: dia da 
criança, do professor e do servidor público; confecção de cartazes 
ilustrando todas essas datas com motivos de gratidão para 
exposição nos murais. 

Alunos e 
professores 

Pinceis, cartolinas, 
E.V.A´s, tintas, 
tecidos e outros 

15 e16/12 

1-3-4 

Promover a culminância do projeto com um grande piquenique no 
bosque 

Alunos e 
professores por 
blocos (mesma 
divisão do recreio) 

Lanche coletivo, 
toalhas, TNT´s, 
mesas 

17/12 

AVALIAÇÃO  

A mudança de atitude nas relações interpessoais é o maior indício de êxito que se pode observar no cotidiano de cada sala, além da melhora 
na autoestima e no equilíbrio emocional dos participantes. 

REFERÊNCIAS 

Site: https://grupoodp.com.br/sete-beneficios-cientificos-da-gratidao/ acesso em 25/02/2020; 
http://www.colegioateneudoceara.com.br/projetos/3283-projeto-gratidao-na-escola acesso em 23/02/2020; 
Circular SEI-GDF n.º 216/2019 - SEE/SUBEB - de 19 de julho de 2019; 
Currículo em movimento 

 

 

 

https://grupoodp.com.br/sete-beneficios-cientificos-da-gratidao/
http://www.colegioateneudoceara.com.br/projetos/3283-projeto-gratidao-na-escola


   
 

  

 

 

INTERVENÇÃO COLETIVA NAS APRENDIZAGENS: REAGRUPAMENTOS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 
Etapas: 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: variável 

Áreas de conhecimento: Linguagem oral e escrita 
Equipe responsável: Direção e Equipe Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

o A Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais tem como uma de suas metas: atender ao recomendado no PDE (Metas 5 
e 7), alfabetizando as crianças na idade certa. Para isso é importante conhecer a estrutura do pensamento infantil sobre como se escreve. 
Desta maneira, a avaliação coletiva da hipótese de escrita permite que as estratégias de intervenção pedagógica sejam aplicadas de forma 
eficiente, promovendo avanços no processo de aquisição da leitura e da escrita. 

O Reagrupamento consiste em atividade de intervenção pedagógica coletiva que incentiva as práticas de leitura e escrita em diversos 
níveis, integrando alunos de anos e ciclos diferentes, mas com necessidades afins. 
o Esta estratégia desenvolve-se em várias configurações, conforme as necessidades mapeadas e demanda dos professores: Integração 

entre anos do mesmo ciclo; Integração entre alunos de anos diferentes dentro do mesmo ciclo; Integração de alunos de ciclos diferentes, 
mas com necessidades equivalentes. 

Os alunos da Educação Infantil participam do momento da apresentação da história tema, e realizam outro tipo de atividades, em 
função de necessidades diferenciadas dos alunos dos ciclos. 
o O Reagrupamento é feito uma vez por bimestre, durante uma semana: segunda-feira: apresentação da história tema do projeto; de terça-

feira à quinta-feira os alunos são remanejados para as salas em que serão atendidos durante duas horas seguindo os seguintes 
cronogramas: matutino – das 8:00 às 10:00, lanche às 10:10, recreio das 10:30 às 10:50; vespertino – das 13:30 às 15:30, lanche às 15:40, 
recreio das 16:00 à 16:20. Na sexta-feira, os alunos permanecem em suas turmas produzindo textos e 
participando de atividades lúdicas relacionadas ao projeto 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Como promover a aquisição da leitura, da escrita de das habilidades lógico-matemáticas de modo eficiente? 

OBJETIVOS 



   
 

  

 
GERAL 

Promover a alfabetização dos alunos a partir de intervenções específicas baseadas nas hipóteses de escrita e pensamento 
matemático apresentadas por eles. 

 
ESPECÍFICO

S 

1. Mapear as hipóteses de escrita dos alunos e as dificuldades ortográficas; 
2. Organizar reagrupamentos para intervenções pedagógicas visando a mudança nas hipóteses   de escrita 

apresentadas. 
3. Avaliar processo de alfabetização e planejamento. 
4. Alfabetizar todos os alunos. 
5. Estimular a leitura objetiva, inferencial e avaliativa; 
6. Intervir na hipótese de escrita e leitura. 
7. Formar plateia; 
8. Incentivar a colaboração entre os alunos. 
9. Integrar grupos diferentes de alunos. 
10. Desenvolver habilidades artísticas. 

CONTEÚDOS 
1. Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes e vogais. 
2. Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras. 
3. Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e escrita. 
4. Estruturas silábicas: cv, vc, ccv, cvc, cvv, v, ccvcc, cvcc e outras. 
5. Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas em: p b t d f v. 
6. Oposição surda / sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d; f/v. 
7. Correspondências regulares contextuais entre letras ou grupo de letras e seus sons: - c/qu (cadela/quilo)-/gu(garoto/guerra) - j (com as 

vogais a, o, u) - e ou i (perde, perdi) - o ou u (bambu, bambo) - z em início de palavra (zebra, zangado); - uso do r/rr - r (rua, barata, 
honra, porta), rr (carro); 

- Modos de nasalação - m e n no final de sílaba (bombom, ponte); nh (galinha); usando o til (maçã, anão); contiguidade (cama, 
dama). 

8. - Nasalação em final de verbos: viajaram / viajarão. 
9. - Uso do s/ss em palavras com som de s - s (sapo), ss (pássaro). 
10. Alguns casos de irregularidade (que dependem da consulta e memorização): - uso do x ou ch (xícara, chuva) - uso do s ou z (casa, 

azedo) - uso do s ou c (selva, cidade) - uso do g ou j 
11. (girafa, jiló) - uso do h inicial (hora, ora) - uso do l ou lh (julio, julho) - uso do u ou l (anel, céu). 
12. Redução de gerúndio: andano / andando. 
13. Observação e escrita de fonemas em final de verbos. Ex: r - vender, comprar, sentir; u (indicando pretérito) – vendeu, comprou, sentiu. 
14. Segmentação de palavras no texto considerando a hipo segmentação e a hipe rsegmentação. 
15. Parágrafos - para organizar ideias no texto. 



   
 

  

 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Aplicação de teste padronizado para avaliação da 
hipótese de escrita em cinco momentos durante o ano 
letivo: diagnóstico inicial, 1º, 2º, 3º e 4º avaliações 
bimestrais. 
Mapeamento das dificuldades ortográficas do 4º e 5º 
ano. 

Direção 
Equipe Pedagógica 

Material escrito, 
áudio ou visual 
como base de 
produção do 
teste. 
Lista de 
palavras, frases 
e tema para a 
produção de 
texto. 
Formulários 
próprios para 
coleta  de 
dados. 

Diagnóstico inicial, no início 
do 1º bimestre e avaliações 
bimestrais após os 
reagrupamentos. 

16. Pontuação – uso no texto para produzir sentido (! ? . _ ). 
17. Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero e número. Concordância verbal para aperfeiçoamento de textos: sujeito e verbo 



   
 

  

2 Levantamento de dados e organização de grupos com 
dificuldades afins para receberem atendimento 
direcionado por meio do reagrupamento. 
Produção de quatro reagrupamentos bimestrais com 
base nas necessidades detectadas e assuntos 
pertinentes a cada 
bimestre. 

Direção 
Equipe Pedagógica 

Formulário para 
registro de 
dados. 
Sugestões de 
atividades de 
intervenção. 

Uma vez por bimestre. 

3 Acompanhamento da evolução da escrita com 
avaliação 
das atividades subsequentes à intervenção coletiva. 

Direção 
Equipe Pedagógica 

Atividades 
diversificadas 

De acordo com 
planejamento coletivo. 

4,5,6  Leitura dos textos selecionados para as 

intervenções. 

 Realização das atividades específicas para cada 

Equipe Pedagógica Atividades 
elaboradas 

coletivamente 

Semana do Reagrupamento. 

 hipótese de escrita. 

 Vivência de situações conflitantes em relação à 
hipótese de escrita, promotoras de inferências 
e novas hipóteses. 

 Registro escrito das atividades propostas. 

Equipe Pedagógica Atividades 
elaboradas 

coletivamente 

Semana do Reagrupamento 

  Organização dos alunos  para ouvir,
 assistir e participar das histórias 
temas. 

Equipe Pedagógica História tema Semana do Reagrupamento 

  Organização de grupos de atividades; 

 Estabelecimento de parcerias produtivas; 
 Definição de regras para a realização de cada 

tipo de atividades. 

Equipe Pedagógica Atividades 
elaboradas 

coletivamente 

Semana do Reagrupamento 

  Participação em atividades lúdicas ligadas ao 
tema. 

 Produção de trabalhos artísticos ligados ao 
tema. 

Equipe Pedagógica Atividades 
elaboradas 

coletivamente 

Semana do Reagrupamento 

  Resolução de situações problemas ligados ao 
tema. 

 Análise de dados e informações, produção de 
tabelas e cálculos relacionados ao tema. 

Equipe Pedagógica Atividades 
elaboradas 

coletivamente 

Semana do Reagrupamento 

AVALIAÇÃO 



   
 

  

Procedimentos: Apresentação da história tema da sondagem; Discussão e interpretação da mesma; Realização de ditado de palavras e 
frases em quantidade e grau de complexidade adequados ao ano avaliado; Produção individual de texto com o tema trabalhado. Análise do 
material produzido para identificar a hipótese de escrita do aluno, bem como realizar o mapeamento ortográfico nos casos em que a hipótese 
de escrita permite. 
Instrumentos: Formulários próprios de aplicação do teste, adequados a cada ano e ciclo. Formulário de registro do mapeamento 
ortográfico. Listagem das palavras e frases, bem como texto utilizado para a sondagem. 
Períodos: No início do primeiro mês de aula, para sondagem inicial. Na metade de cada bimestre para planejamento das intervenções 
coletivas: Reagrupamentos e Projetos Interventivos. 
 
Procedimentos: O Reagrupamento é planejado após o levantamento de dados da sondagem coletiva das hipóteses de escrita dos alunos. 
De acordo com a demanda, uma história, poesia, conto, parlenda, cantiga, vídeo (entre outros), é selecionado pela Equipe Pedagógica. São 
preparadas três atividades para cada dia de intervenção, por hipótese de escrita, além de atividades lúdicas. A quantidade final de tarefas 
varia conforme o planejamento, em média são elaboradas trinta e sete atividades que compõem um encarte de uso do professor. Neste 
encarte são anexadas as  listas dos estudantes que serão atendidos e avaliados. A observação do desempenho dos alunos é fundamental 
para que as intervenções sejam feitas. Os resultados serão identificados na próxima sondagem coletiva das hipóteses de escrita que 
demonstrarão o crescimento dos alunos e indicarão as fragilidades a serem trabalhadas. 
Instrumentos: Bloco de atividades elaboradas coletivamente. 
Períodos: Uma vez por bimestre, durante uma semana, onde os alunos trocam de turma durante três dias consecutivos. 

REFERÊNCIAS 

Currículo em Movimento. Diretrizes Pedagógicas do BIA 
Os livros utilizados em cada período de avaliação são definidos no decorrer do ano letivo. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE LEITURA 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 
Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: 420 
Áreas de conhecimento: Todas 

Equipe responsável: Professoras Readaptadas que atuam na Sala de Leitura. 

JUSTIFICATIVA 



   
 

  

A Gestão Pedagógica tem como uma de suas metas garantir ao aluno o acesso e permanência na escola priorizando o sucesso da 
aprendizagem, valorizando todo e qualquer progresso do educando. Para tal, uma das estratégias é incentivar a leitura disponibilizando o 
acervo da sala de leitura, contação de história, empréstimo de materiais pedagógicos para reforço e recreação. 

As Professoras da Sala de Leitura também participam de atividades de apoio no desenvolvimento dos demais projetos da Escola. 
Desempenhando um papel importante na operacionalização das atividades ligadas a logística de eventos. 

Semanalmente, cada turma comparece a Sala de Leitura, acompanhado do Professor Regente, no horário pré-estabelecido no 
cronograma de uso do espaço, para escolher um livro de seu interesse. O aluno permanece uma semana com o livro, podendo lê-lo na 
escola e em casa. Não é exigida da criança nenhuma atividade específica em relação ao livro escolhido, apenas incentivado o gosto pela 
leitura e a prática de conservação do material emprestado. 

O espaço da Sala de Leitura também é utilizado para realização de contação de histórias de diversos tipos e que usam diferentes 
portadores: livros, fantoches, vídeos, músicas, etc. As histórias podem ser contadas por elas, pela Coordenação Pedagógica, Professor 
Regente, Direção, Serviços de Apoio, etc. É um espaço de uso coletivo. 

Diversos materiais pedagógicos estão disponíveis para uso dos Professores tanto em sua regência, quanto nos atendimentos 
individuais, atividades recreativas e de intervenção. Livros didáticos, para didáticos e de estudo também compõem o acervo de 
empréstimo para os funcionários da Escola. O público alvo para empréstimos de materiais são os Funcionários da Escola, no entanto, 
caso haja necessidade, pode haver empréstimo de material pedagógico para a Comunidade Escolar mediante autorização escrita da 
Direção e registro de termo de compromisso de reposição do material após o término do prazo do empréstimo. 

Outro apoio importante, é a musicalização do recreio, onde cuidam de ligar e desligar os aparelhos de som com o apoio de outros 
Professores também readaptados. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como democratizar o acesso à leitura e estimular o gosto pela pesquisa entre os alunos da Educação Infantil, 1º e 2º ciclo. 

  



   
 

  

OBJETIVOS 
GERAL Promover o acesso à leitura e estimular o gosto pela pesquisa nos alunos. 

 
ESPECÍFICOS 

1 Disponibilizar o acervo literário da Sala de Leitura para empréstimo aos alunos da Escola. 
2 Oferecer ambiente acolhedor e estimulante para contação de histórias. 
3 Realizar empréstimos de materiais pedagógicos para Professores em atividade de intervenção. E 

eventualmente, mediante autorização da Direção, para a Comunidade Escolar.  
4 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender com prazer e aprimorar-se como leitor e 

escritor proficiente.  
5 Lidar com textos variados para descobrir a diversidade estética presente na leitura. 

CONTEÚDOS 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Adoção de cronograma de uso do 
espaço da Sala de Leitura. 

Direção e
 Equipe 
Pedagógica 

Livros para empréstimo. 
Livro de registro de empréstimos. 

Semanal. 

2 Agendamento do espaço. Professores De acordo com a atividade a ser 
desenvolvida. 

De acordo com a 
necessidade. 

3 Disponibilização de materiais 
pedagógicos para empréstimo. 

Coordenação Catálogo de materiais de 
empréstimo. 
Livro de registro de empréstimos. 

De acordo com a 
necessidade. 

AVALIAÇÃO 

Procedimentos: A frequência dos empréstimos de livros para os alunos e a demonstração de interesse em estar frequentando o 
ambiente são indicadores do desenvolvimento dos objetivos propostos. 
Instrumentos: Livro de registro de empréstimos. 
Períodos: Bimestralmente. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
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LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

A realização deste projeto está condicionada à reforma completa no laboratório: aquisição de mobiliário 

apropriado, máquinas e acessórios. 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 
Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: todos 
Áreas de conhecimento: Linguagem 
Equipe responsável: Professor Readaptado para o Laboratório de Informática 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão Pedagógica tem como uma de suas metas garantir ao aluno o acesso e permanência na escola priorizando o sucesso 
da aprendizagem, valorizando todo e qualquer progresso do educando. Para tal, uma das estratégias é viabilizar o acesso à sala de 
informática, proporcionando ao aluno a inclusão digital. 

Esse acesso se dá por meio de uso do espaço seguindo cronograma pré-estabelecido, onde o Professor Regente conduz atividades 
de pesquisa ou direcionadas, ligadas aos conteúdos desenvolvidos em sala. 

O Laboratório de Informática conta com equipamentos eletrônicos e programas educacionais direcionados ao público atendido nesta 
Escola. Para que as atividades possam ser desenvolvidas com qualidade é necessário que o acesso à Internet não seja interrompido e 
que as máquinas recebam a manutenção e atualização dos sistemas regularmente. 

As condições atuais do espaço não favorecem integralmente o desenvolvimento das atividades a que se destina, estando 
subutilizado. O atendimento dessa demanda excede as possibilidades da escola, que tem gerenciado o problema mantendo as 
instâncias superiores cientes das necessidades e buscando apoio junto ao NTE para resolver as questões pendentes. 

Os cronogramas de uso do espaço também dispõem de horários para agendamentos extras, onde podem ser feitos atendimentos 
individuais de alunos ou retomadas atividades com toda a turma. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 Como favorecer a inclusão digital na escola? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Utilizar o Laboratório de Informática como ponto de apoio para a realização de atividades pedagógicas 
promotoras da inclusão digital. 

 
ESPECÍFICOS 

1. Utilizar o computador como ferramenta de aprendizagem. 
2. Oportunizar o acesso à Internet. 
3. Desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade. 
4. Estimular a pesquisa. 

CONTEÚDOS 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 



   
 

152  

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 3 Uso do computador para produção e restauração de textos, 
ditados de palavras e frases. 
Uso dos programas educacionais disponíveis para 
desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, criatividade, 
análise de dados e informação. 

Professor 
Regente, com o 
apoio 
operacional de 
Auxiliar de 
Educação 
readaptado 

Computador 
Internet 
Programas 
educacionais 
Editor de Texto 

Semanal 

2, 4 Realização de pesquisas educacionais. Professor 
Regente, com o 
apoio 
operacional de 
Auxiliar de 
Educação 
readaptado. 

Computador 
Internet 
Programas 
educacionais 
Editor de Texto 

Semanal 

AVALIAÇÃO 

Procedimentos: Frequência de uso do espaço pelos professores e feedback quanto aos reflexos em sala de aula. Destacando que o 
uso do espaço está condicionado ao funcionamento das máquinas e fornecimento dos serviços de internet sem interrupção. 
Instrumentos: Levantamento de dados no Conselho de Classe. 
Períodos: Bimestralmente. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento 
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PROJETO TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: 68 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: Direção, SOE 

 
JUSTIFICATIVA 

A necessidade de tranquilizar os pais e os estudantes com relação à passagem de ciclos precisa ser atendida mesmo que de forma 
remota 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Como realizar a transição entre as etapas e modalidades de ensino de forma natural e produtiva? 

OBJETIVOS 

GERAL 2. Promover a transição entre as etapas e modalidades de ensino de forma natural e produtiva. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 

1. Realizar diagnóstico sobre as expectativas dos alunos, familiares e professores quanto a transição. 
2. Realizar oficinas com os estudantes para troca de ideias sobre a transição e “tira dúvidas”. 
3. Conscientizar os pais sobre a importância da transição e discutir as dúvidas. 
4. Promover a semana de adaptação da Educação Infantil no final do ano letivo. 
5. Trocar informações sobre o funcionamento do CEF 16 (Escola Sequencial para o 6º ano) 
6. Estabelecer parceria com o SOE e Sala de Recursos da EC 12 e CEF 16. 

CONTEÚDOS 

Direitos Humanos, convivência social, segurança. 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

Todos  1. Diagnóstico destacando o olhar da família, alunos e 
professores. 

2. Reuniões de discussão com os professores, direção e SOE 
para definição de estratégias. 

3. Oficinas com os alunos do 5º ano e Educação Infantil. 
4. Reuniões com os pais dos alunos do 5º ano e Educação 

Infantil. 

 
Direção 
Soe 
Coordenação 
Pedagógica 

Formulário de 
entrevista 
Material 
audiovisual de 
apresentação 
da nova 
escola.  

 
Outubro e 
novembro 
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5. Troca de experiência com o orientador educacional do CEF 
16. 

6. Semana de adaptação das novas turmas de Educação 
Infantil, com modificação dos horários de aula e acesso aos 
pais. 
6.1 Reunião pedagógica entre os professores da Educação 

Infantil e 1º ano. 
6.2 Reunião pedagógica entre os professores do 5º ano e do 6º 

ano (CEF 16) para compartilhar experiências e expectativas 
em relação ao trâmite do ano. 

6.3 Reunião e oficinas com os pais dos alunos envolvidos. 
6.4 Intercâmbio entre os serviços: SOE e Sala de Recursos da 

EC 12 e do CEF 16. 
6.5 Importante destacar que os alunos do primeiro período da 

Educação Infantil vêm das turmas do Cantinho do Girassol e 
156. 

Os alunos do segundo período da Educação Infantil já são 
nossos alunos, sendo que a transição entre as etapas ocorre 
dentro da própria escola. 

a) Semana de adaptação da Educação Infantil 
b) Integração das crianças com alunos mais experientes no 

recreio. 
c) Participação de atividades coletivas extraclasse: contação 

de histórias, apreciação de filmes e músicas. 
d) Aula vivencial com as professoras do 1º ano, no caso do 2º 

período. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º quinzena do ano 
letivo (adaptação). 
4º bimestre 
(integração do 
recreio) 
Ao longo do ano 
(atividades 
coletivas) 

 AVALIAÇÃO   

Participação nas atividades propostas e ambientação adequada 

REFERÊNCIAS 

Currículo em movimento 



 


