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“Todo conhecimento comporta o risco do erro e da 

ilusão. A educação do futuro deve enfrentar o 

problema da dupla face do erro e da ilusão. O 

maior erro seria subestimar o problema do erro; a 

maior ilusão seria subestimar o problema da 

ilusão. O reconhecimento do erro e da ilusão é 

ainda mais difícil, porque o erro e a ilusão não se 

reconhecem como tal." 

Edgar Morin 

 

 

 

 

  



4 
 

SUMÁRIO 

 

1. Apresentação ................................................................................................  5 

2. Perfil Institucional ..........................................................................................  5 

          2.1. Missão ..............................................................................................  5 

          2.2. Histórico da EC 17 ...........................................................................  6 

          2.3. Caracterização Física da EC 17 .......................................................  9 

          2.4. Contextualização ............................................................................  13 

          2.5. Diagnóstico da Realidade Escolar ..................................................  13 

3. Função Social da Escola .............................................................................  17 

4. Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas .....................................  18 

4.1 Concepções Teóricas .....................................................................  22 

5. Objetivos e Estratégias Institucionais ..........................................................  23 

          5.1. Objetivos ........................................................................................  23 

          5.2. Estratégias e Metas PDE ...............................................................  24 

6. Organização do Trabalho Pedagógico - OTP ..............................................  26 

           6.1. Relação Escola/Comunidade ........................................................  27 

           6.2. Atuação das Equipes Especializadas e Outros Profissionais ......... 28 

7. Práticas e Estratégias de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem

......................................................................................................................... 33 

8. Acompanhamento e Avalição da Proposta Pedagógica ..............................  35 

9. Referências Bibliográficas ...........................................................................  37 

10. Apêndices .................................................................................................  39 

 

  



5 
 

1. Apresentação 

 

A construção do uma Projeto Político Pedagógico (PPP) não pode ser uma ação 

individualizada ou burocrática. Em essencial, é um produto da ação coletiva baseada nas 

necessidades concretas e objetivos, que podem ser traduzidos em desejos de uma 

comunidade. Nosso PPP foi escrito por várias mãos: contou com a participação dos 

profissionais de educação e um grupo significativo de pais, mães ou responsáveis. 

A discussão transcorreu de maneira dinâmica e, em alguns momentos, polêmica. 

Avançamos em pontos significativos. Definimos metas e objetivos para serem 

alcançados até o término de 2021. Uma boa reflexão sobre os processos avaliativos e a 

formatação de projetos educacionais em consonância com a perspectiva interdisciplinar, 

transversal com enfoque na Educação dos Direitos Humanos. 

A construção do PPP da Escola Classe 17 possibilitou um resgate de nossa 

história, da evolução de nossa escola no transcorrer do tempo, as personalidades que 

deixaram suas marcas e suas contribuições, tanto coletivas como individuais. Também 

redefinimos nossa Missão e nossa Função Social, adequadas às demandas atuais de 

nossa comunidade. 

Atualizamos nossas práticas e orientações pedagógicas de acordo com a 

legislação vigente e o Currículo em Movimento, para pautar nossas próximas ações. 

 

 

2. Perfil Institucional 

 

2.1  Missão  

 

A Escola Classe 17 de Ceilândia tem como missão: 

Oferecer a comunidade uma educação pública, gratuita, democrática com 

qualidade da Educação Infantil ao 5º ano, voltada à formação integral do indivíduo para 

que possa atuar como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando o acesso a escola e a permanência com êxito durante a vida escolar do 

educando.  
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2.2 Histórico da Instituição Educacional 

 

Conforme análises obtidas nos arquivos da Escola Classe 17 e nos relatos de 

memória dos profissionais veteranos, da comunidade, conseguimos resgatar o contexto 

histórico da escola desde sua inauguração até o presente momento. Embasados em tais 

informações foi possível perceber as transformações sociais ocorridas ao longo do 

tempo como: o perfil de nossa comunidade, de nossa clientela, o crescimento 

demográfico, econômico e cultural, bem como a importância deste documento para 

basilar a transformação de paradigmas e direcionamento dos novos rumos da da EC 17. 

A EC 17 foi fundada para atender uma demanda de estudantes que surgiu com 

o crescimento demográfico da região, após a criação, em Ceilândia, do bairro Setor O, 

iniciada em 1976.  

Neste processo de reconhecimento e apropriação histórica, iniciamos nosso 

relato numa retrospectiva. Podemos verificar que, em função de uma demanda social 

crescente, foi construída a Escola Classe 17 de Ceilândia, com inauguração solene em 

7 de novembro de 1978, pelo então Governador do Distrito Federal, Sr. Elmo Serejo 

Farias. 

 

 

 

Figura 01: Na ocasião, estiveram presentes o Secretário de Educação Wladimir do Amaral 
Murtinho e a Administradora de Ceilândia, Maria de Lourdes Abadia. 
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Por volta de 1979, a parceria entre os pais, escola e a Administração de 

Ceilândia rendeu a construção, aos finais de semana, de um Centro Comunitário que 

prestava serviço social às famílias dos alunos. Isso nos rememora a missão desta 

unidade escolar, que se compromete a ser um espaço de crescimento pessoal e social. 

A partir de 7 de julho de 1980, por determinação legal, todas as Escolas Públicas 

do Distrito Federal, através da Portaria Nº 07 da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, tiveram que executar mudanças na denominação. Portanto, a Escola D. Pedro 

I passou a denominar-se Escola Classe 17 de Ceilândia. Na época, a escola oferecia 

somente o Ensino Fundamental, antigo 1º Grau, até a 4ª série, somando um total de 297 

alunos, distribuídos em 15 turmas. 

A partir de 1982, a EC 17 passou a atender alunos da Pré–Escola. De 1985 a 

1990, por motivo da Expansão do Setor “O”, a escola passou a funcionar também com o 

turno intermediário. Em 1990, o atendimento foi ampliado, passando a atender a 

Figura 2: Esta Unidade Escolar recebeu, inicialmente, o nome de 
ESCOLA CLASSE D. PEDRO I. 

Figura 3: Esta Unidade Escolar recebeu inicialmente o nome de 
ESCOLA CLASSE D. PEDRO I 
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comunidade no turno noturno, sendo 04 turmas de Educação de Jovens e Adultos, antigo 

Supletivo. 

A EC 17 foi, ao longo dos anos, gerenciada por 20 diretores, a primeira foi Ester 

Lopes Rolin. Dos 20 gestores, 7 deles foram nomeados pelo Secretário de Educação; 2 

pelo voto direto da comunidade escolar; e 4 pela aprovação em processo seletivo e 

comunidade escolar, em conformidade com a Lei nº 4.036 (Gestão Compartilhada). A 

atual equipe gestora passou por todas as etapas da referida lei. Todos os profissionais 

que foram diretores, juntamente com suas equipes, acompanhados de representantes 

de cada segmento, contribuíram também para a construção da escola que temos hoje. 

Em 2008, a EC 17, atendendo ao Artigo 205 da Constituição Federal e o Artigo 

2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, abre suas portas para o atendimento 

integral, com jornada diária de 8 horas para os alunos com defasagem idade/série, 

representando um ganho na qualidade do ensino. 

Aqui buscamos reintegrar o estudante, de forma que desenvolva competências 

e habilidades para progredir no processo de escolarização, aumentando suas 

expectativas de formação acadêmica, numa abordagem lúdica e multidisciplinar, 

incluindo aspectos cognitivos necessários ao desenvolvimento do pensamento crítico, 

bem como desenvolvimento de hábitos e atitudes relevantes para o exercício da 

cidadania. 

Em 2011, em razão da fragilidade estrutural e de recursos humanos, a EC 17 

viu-se sem condições de continuar ofertando a Educação Integral, lamentando 

profundamente não poder atender eficazmente esta demanda crescente da sociedade. 

 

 

2.3 Caracterização Física da EC 17 

 

Hoje, apesar de atender Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(ANEE), a escola não apresenta estrutura física com condições ideais de acessibilidade, 

principalmente para alunos com Deficiências Físicas. As pequenas adaptações feitas 

para melhor atendimento da clientela foram realizadas com recursos próprios da EC 17 

de Ceilândia ou por meio de parcerias. Em 2009, a então equipe gestora conseguiu uma 

parceria que viabilizou a construção do banheiro para atendimento aos ANEE. 

A estrutura física da EC 17 ainda está distante da que se sonha para um 

ambiente que privilegie o conforto para o ensino e a aprendizagem. O prédio, nos últimos 

anos, passou por manutenções incompletas nas instalações elétricas, hidráulicas, no 

piso e forro, sendo assim, não atende na integralidade as necessidades de estruturação, 

apresentando ainda problemas como: vazamentos, piso danificado, inadequado para o 
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acesso seguro ao aluno, disjuntores que não comportam a demanda de aparelhos 

eletrônicos, apresentando constantes quedas e danos. 

Alguns reparos emergenciais são feitos com a promoção de eventos realizados 

pelo grupo de profissionais da unidade escolar. 

A cobertura da quadra de esporte foi uma conquista significativa da Gestão 

anterior, resolvendo uma necessidade urgente de espaço coberto para a prática da 

disciplina de Educação Física e outras atividades, entretanto, por falta de manutenção, 

não houve a reforma do piso da quadra. Utiliza-se a quadra como espaço para realização 

de atividades festivas, reuniões, formaturas. O pátio, apesar de coberto, não comporta 

atividades com grande número de pessoas. 

Segue figura do mapa de planta baixa: 

 

 

Atualmente, a estrutura física da EC 17 é a seguinte:  

 

Bloco A – Salas de 01 a 05   Bloco C – Salas de 11 a 15 

Bloco B – Salas de 06 a 10   Bloco D – Salas de 16 a 20 

 

Ambiente Total Ambiente Total Ambiente Total 

Sala de aula 01 Sala de Direção 01 Sala do AEE 01 

Sala de Leitura 01 Sala dos professores 01 Sala do SOE 01 

Sala de Informática 01 Sala da Mecanografia 01 Sala do SEAA 01 

Secretaria 01 
Sala dos auxiliares de 

educação 
01 

Área de recreação / 
Pátio 

01 

Almoxarifado 01 
Banheiro dos 
professores 

02 
Banheiros para os 

auxiliares 
02 
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Parque 01 Banheiro Infantil 02 
Depósito de materiais 

pedagógicos 
01 

Estacionamento 01 Cantina 01 
Sala de Reforço 

Escolar 
01 

Guarita 01 
Sala de 

Supervisão/Coordenação 
01 Copa 01 

Quadra 
Poliesportiva 

coberta 
01 

Depósito de gêneros 
alimentícios 

01   

 

Ressaltamos que os banheiros dos estudantes possuem adaptações apenas 

para a Educação Infantil, com vasos baixos. 

Em relação às áreas comuns ao redor da escola, na frente da EC 17 há uma 

área verde, murada, doada pelo GDF em 2008. Essa doação foi realizada após 

mobilização da comunidade escolar, através do Conselho Escolar, em audiência Pública 

com então Governador. No entanto, esta área continua em litígio judicial impossibilitando 

uma destinação imediata de seu uso, por isso, desde 2009, o espaço serve de 

estacionamento para os profissionais da escola. Tão logo a sentença seja homologada, 

e confirmada a doação do espaço para a escola, pretendemos construir um auditório, 

conforme sugestão de todos os segmentos e do Conselho Escolar. 

A EC 17 teve sua estrutura física melhorada com as seguintes reformas e/ou 

aquisições:  

 Em 2015, com o recurso oriundo da Festa Junina, o parque destinado à 

educação infantil, 1º e 2º anos, foi revitalizado. Substitui-se a areia por 

gramado sintético; manutenção dos brinquedos existentes e aquisição de 

outros. Também foi reestruturado o acesso dos alunos e profissionais da 

escola, por meio da construção de um alambrado, aprimorando também 

o espaço com área de convivência para os alunos e as famílias, 

resultando ainda maior segurança das crianças, tendo em vista que isola 

o estacionamento da entrada e do espaço de circulação. 

 Em 2016 ocorreu a reforma da cozinha escolar, piso do pátio interno e a 

colocação de forro de PVC, reparos na rede elétrica e a troca do quadro 

de energia. Em 2017 foi organizado um espaço para a sala de vídeo, onde 

foi instalado uma Smart TV e um DVD. Ainda nesse ano foi reformado 

todo o piso do pátio da escola e instalado um ar condicionado na sala de 

laboratório.  

 Em 2018 foi construído um alambrado para que os alunos pudessem 

aguardar seus responsáveis.  
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 No ano de 2019 foi realizada a reforma da área administrativa e de partes 

do piso da área interna e externa próximo a sala dos professores e 

secretaria; reparos na rede elétrica e troca do quadro de energia.  

 Em 2020 foi instalado uma smart TV em quase todas as salas com grade 

de proteção, sirene musical e foi reformado o piso da quadra com o 

recurso parlamentar disponibilizado para instituição.  

 A EC 17 em 2021 ainda conta com uma área verde extensa aos seus 

arredores, que necessita de capina constante e que não apresenta 

condições de uso, porém, há a perspectiva, até o final de 2021, de ser 

construído em parte dessa área um salão de múltiplas funções e na outra 

parte revitalizar com recursos parlamentares ou da NOVACAP, onde, a 

princípio, será construída uma área de convivência e lazer, destinada aos 

alunos e ampliação do sistema de câmeras. 

 

2.4 Contextualização 

 

Em observação às transformações sociais e econômicas da comunidade 

atendida, percebemos que, ao longo dos anos, o atendimento para a clientela foi se 

diversificando, resultando, não somente ao atendimento da clientela da vizinhança como 

Sol Nascente, mas também de alunos de outras cidades satélites, zona rural e do estado 

do Goiás, especificamente da cidade de Águas Lindas. Atendemos famílias que 

escolheram como critério para efetivação de matrícula de seus filhos a proximidade com 

o seu local de trabalho. Assim, atendemos alunos do setor de chácaras e novos 

condomínios de Ceilândia. Os estudantes de locais mais distantes utilizam, em sua 

maioria, o transporte oferecido pela Secretaria de Educação. 

A comunidade, na qual a EC 17 está inserida, apresenta um poder aquisitivo 

razoável, em sua maioria, e um nível de consciência cidadão, qualificando sua interação 

junto à instituição. Existe no Setor O um comércio consolidado na área de alimentação 

e atividade física (academias de musculação, artes marciais e escola de balé), além de 

contar com quadras poliesportivas. 

A inauguração da Vila Olímpica contribuiu para a prática esportiva de vários 

alunos. A comunidade tem acesso a bens culturais: mídias, jornal escrito, televisão e 

internet. A maioria dos domicílios possui computador, notebook ou tablet e celular. 

A comunidade tem boa participação nas atividades escolares, quando seus filhos 

estão envolvidos em apresentações culturais, e nas reuniões bimestrais de pais e 

professores. Outros momentos, em que é convidada a compartilhar com a escola, não 
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apresentam assiduidade satisfatória. Portanto, o envolvimento da família com a escola e 

os professores é um processo ainda em desenvolvimento, que gradativamente se 

pretende efetivar. Para assegurar uma melhor relação entre a Escola e Família, a escola 

pretende desenvolver encontros periódicos, considerados pela equipe escolar 

fundamental para o desenvolvimento do aluno.   

A EC 17 atende a 868 alunos, distribuídos em 40 turmas, divididas nos turnos 

matutino (7h15 às 12h15) e vespertino (13h às 18h): 

Educação Infantil Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

1º Período  2º Período  1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano Classe Especial  

06 turmas 06 turmas 06 
turmas 

05 
turmas 

06 
turmas 

04 
turmas 

05 
turmas 

02 turmas 

 

Há muitos anos, nossa escola tem em suas matrículas alunos portadores de 

necessidades especiais. Iniciamos o processo de inclusão no ano de 1998, por meio de 

turmas especiais. Esse processo ocorreu através de muito diálogo entre profissionais de 

educação, pais, alunos e comunidade escolar. Diante de muitos esforços, planejamento 

e desenvolvimento de ações pedagógicas, todos os ANEE estão inclusos em turmas 

regulares. Podemos nos identificar como uma Unidade Escolar Inclusiva, que atende o 

dispositivo contido no artigo 22 da Declaração de Viena que expressa “Deve-se dar 

atenção especial às pessoas portadoras de deficiência, visando assegurar-lhes um 

tratamento não discriminatório e equitativo no campo dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais, garantindo sua plena participação em todos os aspectos da sociedade”.  

Esse avanço significou o rompimento de um paradigma centrado na idéia de 

integração de pessoas com deficiência, que visa aproximá-las dos padrões de 

normalidade vigentes, em favor do outro, da inclusão, centrado na mudança radical de 

práticas sociais com respeito à diferença. Na perspectiva da inclusão, a EC 17 tem em 

seu calendário de ações, a realização da Semana da Inclusão, na qual são direcionadas 

atividades alusivas à temática. Neste contexto inclusivo, a escola possui turmas comuns 

inclusivas e integração inversa com a finalidade de atender essa demanda do Ensino 

Especial. 

 

2.5 Diagnóstico da Realidade Escolar 

 Excepcionalmente, desde março de 2020 a realidade da educação vive uma 

rotina sem precedentes, estudantes foram afastados do ambiente escolar por conta da 

pandemia de Covid-19. Nesse cenário, desafios e debates sobre o ensino remoto 

marcaram o ano de 2020 e início de 2021 no Distrito Federal. Não foi diferente na Escola 

Classe 17, as aulas passaram a ser assistidas em casa, tendo como ferramentas de 

ensino o que o bolso podia pagar ou o que doações conseguiram proporcionar: papel, 
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lápis e borracha ou um equipamento eletrônico – por vezes, dividido entre toda a família. 

Em meio ao turbilhão de novidades e desafios, pais de alunos se tornaram educadores 

e alguns deles tiveram que aprender para ensinar. Já os professores se reinventaram, 

para manter a missão de educar e contribuir para o futuro dos estudantes em um 

horizonte de incerteza. Parte dos alunos não têm equipamento eletrônico adequado para 

as aulas online.  Em alguns casos, até os professores também não possuem a conexão 

com a internet ideal. Para esses alunos a Escola Classe 17 mantem a entrega de material 

impresso na íntegra. Apesar dessas dificuldades a Escola Classe 17, possui 70% de 

alunos com acesso à plataforma, 15% realizam interação com o professor ora via 

whatsapp, ora via plataforma, 10% utilizam material impresso na íntegra, 3% 

acompanham o ensino remoto com pouca frequência via plataforma, whatsapp e material 

impresso na íntegra e 2% dos estudantes não estão acompanhando o ensino remoto. 

Os estudantes que não estão acompanhando o ensino remoto foram todos localizados, 

porém por motivos diversos os familiares mostram-se resistentes a modalidade de 

ensino, necessitando de interferência dos Serviços de Apoio a aprendizagem, Direção, 

Supervisão, Coordenação e Secretária Escolar. Em 2020 e esse ano também 

continuaremos estabelecendo um diálogo com as famílias e encaminhando os casos que 

não foi possível dialogar para o Conselho Tutelar.  

Entre os principais desafios encontrados no ensino remoto estão:  

-Estudantes que não possuem acesso à Internet, impossibilitando de assistir 

aula via Google Meet ao vivo e também de ter acesso as atividades disponibilizadas na 

Plataforma. 

-Insatisfação dos pais em relação ao aprendizado dos filhos e a mediação que 

esses têm que fazer, como, acompanhá-los no momento da realização das tarefas, 

relatando que em alguns momentos não tem conhecimento e habilidades suficiente para 

ensiná-los e também tempo disponível.  

-Dificuldade dos professores em avaliar seus estudantes. Remotamente o 

professor não tem acesso direto as dúvidas dos alunos durante a avaliação, não 

permitindo ao professor um diagnóstico exato. 

-Dificuldade e ou negligências dos pais ou responsáveis em ir à escola buscar o 

material impresso. Quando o aluno não tem acesso as tarefas da Plataforma. 

-Falta de concentração dos alunos no Ensino Remoto. O professor não tem como 

saber exatamente quem está atento à aula, pois muitos desligam a câmera. 

Em geral, os estudantes da EC 17, apresentam um bom desenvolvimento no 

processo de ensino e aprendizagem, sendo comprovado nas avaliações diagnósticas e 

avaliações para aprendizagens, realizadas pela unidade escolar, resultados 

apresentados em Conselhos de Classe pelos professores da Educação Infantil ao 5º ano 
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e pelo SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica). O SAEB é um 

conjunto de sistemas de avaliação do ensino brasileiro, desenvolvido e gerenciado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, sendo realizado de 2 em 2 

anos. 

Conforme os dados do IDEB, alcançamos metas acima do esperado em 2017, 

com nota 6.5, conforme resultados e metas abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao aplicar uma pesquisa ao final de 2020 para redefinir o perfil de nossa 

comunidade escolar, obtivemos a devolutiva de 433 questionários, os quais 

apresentaram os seguintes resultados, demonstrados em gráficos:  

GRÁFICO 1 

 

SIM: 81%              NÃO: 17%          AS VEZES: 2% 

 

 

Neste gráfico, a comunidade da Escola Classe 17 expressa as ações que a 

equipe gestora realiza para envolver os pais e responsáveis nos principais 

acontecimentos da instituição. Dos 433 entrevistados, 351 afirmaram que a direção 

consegue envolver a comunidade na resolução de problemas e participar das decisões 

SIM

NÃO
AS VEZES

A EQUIPE  GESTORA CONSEGUE ENVOLVER A 
COMUNIDADE ESCOLAR?
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importantes (81 %), enquanto 74 responderam que em alguns momentos (16%) e 8 

responderam que não (2%). 

 

               GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓTIMO: 41%              BOM: 57%          RUIM: 2% 

 

No gráfico 2, obtivemos o resultado positivo da comunidade quanto a 

organização administrativa e pedagógica. Dos entrevistados, 182 consideraram a 

organização da instituição ótima (42%), 246 pessoas consideraram boa (57%) e   8 

disseram que é ruim (2%). 

 

GRÁFICO 3 

 

SIM: 79%              NÃO: 21%           

Hoje, 90 membros da comunidade escolar desconhecem a existência do 

Conselho Escolar (21%) e 342 pessoas conhecem a existência do Conselho Escolar 

(79%), conforme a gráfico 3.  

ÓTIMO
41%

BOM
57%

RUIM
2%

COMO VOCÊ AVALIA A ORGANIZAÇÃO DA 
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Dos que conhecem o Conselho Escolar, menos de 37% acompanham as 

atividades e 42% não tem conhecimento das ações do Conselho. 

GRÁFICO 4 

 

 

SIM: 93%              NÃO: 2%          AS VEZES: 8% 

Dos entrevistados, 402 pais ou responsáveis afirmam que fazem 

acompanhamento escolar dos filhos (93%), 35 acompanham as vezes as atividades 

escolares (8%), enquanto 7 pessoas não acompanham (2%). 

 

GRÁFICO 5 
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Dos entrevistados, 329 avaliaram o trabalho docente que é bom (76%), 56 

disseram que é satisfatório (13%), 8 ruim (2%). 

 Quando solicitado aos pais e responsáveis sugestões de aprimoramentos da 

Gestão Democrática desta Unidade Escolar, mais de 40% abstiveram-se de sugerir. 

Foram feitos pedidos para que as reuniões ocorressem aos sábados, para aumentar a 

participação. 

Também solicitaram mais eventos festivos, feiras culturais e educativas, mais 

projetos educacionais; uma maior atuação do Conselho Escolar e melhora nos 

mecanismos de comunicação e o uso das redes sociais e e-mail como fonte de contato 

entre os pais e a escola. 

 

3. Função Social da Escola 

 

A Escola busca contribuir para a aprendizagem formando cidadãos críticos e 

reflexivos de forma coletiva, compartilhando o conhecimento sistematizado e produzido 

ao longo da historicidade, promovendo a cultura, interação e habilidades para o 

desenvolvimento do espírito crítico, independência, liberdade e consciência. Segundo 

Carlos Motta, a Escola é um espaço de difusão sociocultural; e também é um espaço no 

qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por 

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

de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade (p.18). 

Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, 

reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que 

se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola” (PPP 

Carlos Mota, p.20). 

A Unidade Escolar fundamenta-se em sua perspectiva crítica que concebe o 

estudante, em sua totalidade, sendo pautada na realidade, visando à transformação e 

compreensão que o conhecimento não é algo pronto e acabado. Sendo assim, é um 

espaço para a educação do cidadão, desenvolvendo relações democráticas no cotidiano 

escolar. “Educar, nessa perspectiva, é entender que Direitos Humanos e Cidadania 

significam prática de vida, em todas as instâncias de convívio social dos indivíduos.” 

(VEIGA, 2003, p. 50). 

A Escola Classe 17 tem criado, ao longo dos anos, estratégias com intuito de 

aproximar e fortalecer o vínculo escola e família. Diante da contínua necessidade de 

participação da família da vida escolar do educando, busca desenvolver seu papel com 

metodologias significativas e dinâmicas, respeitando as diferenças, ofertando um ensino 

de qualidade para todos, para que tenham condições de exercer sua cidadania, 
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cumprindo seus deveres e usufruindo de seus direitos, tudo em um trabalho de parceria 

escola/família. Portando, pretende alcançar objetivos que levem os alunos ao pleno 

desenvolvimento das competências e habilidades propostas. 

 

 

4. Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas 

 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 17 de Ceilândia apresenta uma 

abordagem norteadora a partir de práticas pedagógicas que enfatizam o fazer crítico e 

reflexivo, com decisões coletivas que atendam as novas exigências educacionais, 

pautadas na Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  

Nessa perspectiva, as ações e estratégias a serem desenvolvidas buscam 

desenvolver em nossos alunos competências e habilidades voltadas às expectativas de 

aprendizagem, partindo de metas previamente estabelecidas em cada ano, 

considerando a realidade concreta e as experiências de cada aluno, estreitando a 

relação entre os grupos de convivência (escola/família/comunidade). Sendo assim: 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua 

própria produção e a sua construção.” (Paulo Freire) 

Desejamos que o Projeto Político Pedagógico seja realmente um documento 

norteador da Organização do Trabalho Pedagógico (OTP), garantindo-se um espaço 

privilegiado de apropriação do conhecimento sistematizado com equidade, numa 

perspectiva de letramento e ludicidade, para a construção da cidadania a partir da 

superação das desigualdades sociais. O papel da escola que assume como tarefa a 

reflexão sobre a sua intencionalidade pedagógica deixa de ser aquele que ensina por 

meio da transmissão de informações e passa a criar situações mediadoras de 

aprendizagens, com conteúdos abordados de forma contextualizada, percebendo o 

aluno como construtor do próprio conhecimento. 

A prática docente pressupõe a compreensão de uma complexidade do processo 

ensino e aprendizagem, como afirma Veiga (1996, p. 79). O ensino é uma prática social 

concreta, dinâmica, multidimensional, interativa, sempre inédita e imprevisível. É um 

processo complexo que sofre influência de aspectos econômicos, psicológicos, técnicos, 

culturais, éticos, políticos, afetivos e estéticos. 

A prática pedagógica vigente na Escola Classe 17 de Ceilândia está em 

consonância com os propósitos do Currículo em Movimento do Distrito Federal (2018, 2ª 

edição), visando um trabalho interdisciplinar, relacionando as atividades desenvolvidas 

pela escola com os resultados pretendidos. A formação dos alunos não pode ser 



19 
 

pensada apenas como uma atividade intelectual, mas como um processo global e 

complexo, no qual conhecer e intervir no mundo real não estão dissociados. Os projetos 

pedagógicos interdisciplinares são modos de organizar o ato educativo que indica uma 

ação concreta, voluntária e consciente que é decidida tendo-se em vista a obtenção de 

algo formativo, determinado e preciso. É saber ultrapassar, na prática escolar, de uma 

situação-problema global dos fenômenos, da realidade fatual e não apenas da 

interpretação técnica já sistematizada nas disciplinas. 

O planejamento da atividade interdisciplinar, segundo Fazenda (2001), envolve 

a tríade: necessidade, intenção e cooperação, de modo que, o movimento gerado tenha 

como propósito a construção da cidadania e exercício da autonomia pessoal. A prática 

interdisciplinar constitui-se de um trabalho coletivo e solidário que exige a 

descentralização do poder e uma efetiva autonomia do sujeito, seu exercício envolve 

competências docente tais como: perceber-se interdisciplinar; contextualizar os 

conteúdos; valorizar o trabalho em parceria; desenvolver atitude de pesquisa; valorizar 

e dinamizar a comunicação; resgatar o sentido de humano e trabalhar com a Pedagogia 

de Projetos. 

A partir do delineamento dessas competências, define-se da Educação Infantil 

ao 5º ano o eixo integrador, que deve articular as várias disciplinas e projetos por 

bimestre, tendo em vista a aprendizagem significativa para o aluno. A realização da 

atividade planejada inclui: textos, seminários, visitas, entrevistas, estudo de caso, 

oportunizando ao aluno a problematização da realidade, construção do conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades para intervenção, apresentando os resultados em forma 

de produções escritas, seminários, simpósios, painéis e exposições. 

O raciocínio pedagógico interdisciplinar incita ao encantamento, ao desafio e ao 

enfrentamento de situações adversas e plurais, mas também, provoca desinteresse 

naqueles que resistem ao rompimento com os reducionismos e com a racionalidade 

técnica. 

Descobrir que a prática pedagógica é um espaço de reflexão e ações 

interdisciplinares é um passo rumo à percepção do homem como um ser inacabado; um 

peregrino na busca do inesgotável e do respeito à pluralidade, às contingências do 

contexto sócio-histórico e cultural, traduzidos nas relações consigo mesmo e com os 

outros. Neste sentido, a prática pedagógica de base positivista torna-se inadequada, pois 

não há lugar para a visão unilateral, linear e fragmentada de ensino e aprendizagem. 

Entende-se que o trabalho interdisciplinar requer mudança de atitude do 

professor frente às formas tradicionais de transmissão de conhecimento. É preciso 

refletir sobre a construção de conhecimento, linguagem simbólica e racional que se utiliza 

no fazer pedagógico. 
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Neste sentido, devem-se perceber as necessidades da dinâmica e 

aprendizagem criando novas alternativas de planejamento e desenvolvimento curricular, 

ressignificando a prática em sala de aula de forma a atender os desafios de 

aprendizagens apresentados. 

Para tanto, faz-se necessário a articulação e mudanças no contexto escolar, de 

modo a incorporar os resultados da análise obtida, que implica na atualização dos 

saberes e nas relações que definem o ideário pedagógico, político e social, 

comprometido com as mudanças do contexto em que a escola está inserida. Educar para 

a Cidadania implica também tratar da autonomia da escola, da questão da participação, 

da Educação para a Cidadania. Dentro desta categoria, pode-se discutir particularmente 

o significado da concepção de escola cidadã e de suas diferentes práticas. 

 

O projeto político pedagógico da EC 17 tem a interdisciplinaridade nos eixos 

norteadores de sua OTP, visando à formação de cidadãos capazes de interagir na 

sociedade. O PPP tem temas geradores definidos coletivamente. Sabemos que uma 

abordagem pedagógica dinâmica e significativa para o educando contribui para torná-lo 

sujeito do processo ensino-aprendizagem. Ser ativo em seu processo de aprendizagem 

favorece para o estudante o desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias ao convívio educacional, familiar e social. Neste contexto, pretendemos 

desenvolver em 2021 os conteúdos e projetos com base nos eixos transversais: (1) 

Educação para a Diversidade, (2) Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, 

(3) Educação para a Sustentabilidade. 

 

4.1 Concepções Teóricas 

 

O Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF) está fundamentado na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia 

Histórico-Crítica. Desse modo, o ser humano é compreendido como um ser que se 

desenvolve em meio às interações sociais. 

A aprendizagem é um processo em que as pessoas negociam significados, de 

maneira intersubjetiva, com a intenção de produzir conhecimentos que sejam de uso 

social. 

A perspectiva Histórico-Cultural de desenvolvimento humano, segundo Lev 

Vigotski, é instrumental por se referir à natureza mediada das funções psicológicas 

superiores. É histórica e cultural por propor a compreensão do ser humano inserido em 

uma cultura determinada, com suas ferramentas, inventadas e aperfeiçoadas no 

decorrer da história social da humanidade. 
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Dois fatores são importantes no processo de desenvolvimento e aprendizagem: 

a atividade do indivíduo e as interações que ele estabelece. O ser humano, por ser uma 

espécie social, constrói sua identidade nas relações com o outro. Dessa forma, “a escola 

é um espaço que mobiliza trocas intersubjetivas em que a subjetividade, o individual e 

social se interagem, promovendo transformações e orientando o processo de ensino-

aprendizagem” (Gonzáles Rey, 2005). 

A diversificação de estratégias pedagógicas e o planejamento coletivo 

contribuem para a integração das diferentes áreas do conhecimento. O processo de 

avaliação possui diversas funções, contudo a SEEDF entende que na avaliação 

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

e o que se aprende. Nesse contexto, o desafio é avaliar para incluir, incluir para aprender 

e aprender para desenvolver-se. 

Para que o processo avaliativo seja justo, o ato de avaliar necessita que a análise 

qualitativa se sobreponha àquelas puramente quantitativas e a prática pedagógica deve 

contemplar sempre uma reflexão e uma ação interdisciplinar. Cabe salientar, que essa 

prática pedagógica requer uma mudança de postura do educador frente às formas 

tradicionais de transmitir conhecimento. 

 

 

5. Objetivos e Estratégias Institucionais 

 

5.1 Objetivos 

 

Dimensão Objetivos 

Gestão 
Pedagógica 

 Diminuir a evasão e repetência escolar; 

 Desenvolver atividades de acordo com o interesse e necessidade do 

estudante; 

 Integrar a participação de todos os pro f issionai s  na proposta 

pedagógica. 

Gestão das 
Aprendizagens 

e dos 

Resultados 
Educacionais 

 Realizar atividades que envolvam as famílias, visando identificar as 
causas que interferem no processo de ensino; 
 Realizar ações preventivas contra a discriminação por motivo de 

convicções filosóficas, religiosas, ou qualquer forma de preconceitos 

sociais, étnicos, econômicos e de gênero; 

 Informar às famílias sobre o sistema de direitos e deveres da criança e do 
adolescente, através de estudos e palestras sobre o ECA; 
 Oportunizar meios para que os professores tenham acesso à Educação 

Continuada. 

 Estabelecer o recreio dirigido com atividades lúdicas, dinâmicas e 
desportivas com a participação dos profissionais da escola. 

Gestão 
Participativa 

 Fortalecer e divulgar as ações do Conselho Escolar; 
 Promover reuniões, eventos, projetos e palestras que envolvam a 
participação da comunidade; 
 Aprimorar os mecanismos de comunicação entre os profissionais; 
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 Fomentar ações de integração entre os profissionais, propiciando um 
ambiente social e um trabalho saudável. 

Gestão 
Financeira 

 Administrar todos os recursos financeiros de maneira coletiva e 
transparente;  
 Estabelecer um cronograma de prestação de contas para a  
comunidade escolar. 

Gestão 
Administrativa 

 Melhorar as condições físicas de  trabalho dos  porteiros na  entrada 
da escola; 
 Melhorar a qualidade do material de limpeza e otimizar sua utilização; 
 Aperfeiçoar a gestão da água da instituição (encanamentos, 
torneiras, caixa d' água) evitando o desperdício; 
 Aprimorar a gestão do lixo. 

 

 

5.2 Estratégias e Metas PDE 

Meta Nº ESTRATÉGIAS 2019 2020 2021 2022 

02 2.20 
Ampliar, nas práticas pedagógicas cotidianas, 
ações que visem ao enfrentamento da violência, a 
inclusão e o respeito; 

X X X X 

02 2.29 

Criar sistema de avaliação qualitativa do 
desempenho escolar, que possibilite acompanhar, 
de maneira democrática, o desenvolvimento do 
estudante no Ensino Fundamental. 

X X X X 

02 2.55 
Realizar pesquisa de campo e reuniões periódicas 
com a comunidade e servidores para elaboração, 
acompanhamento e avaliação da PP da EC 17;  

X X X X 

05 5.1 

Estruturar os processos pedagógicos de 
alfabetização, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, articulando-os com as estratégias 
desenvolvidas na Educação Infantil, com 
qualificação e valorização dos professores 
alfabetizadores e com apoio pedagógico 
específico, a fim de garantir a alfabetização plena 
de todas as crianças; 

X X X X 

05 5.3 

Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 
educacionais e de práticas pedagógicas 
inovadoras, que assegurem a alfabetização, 
favoreça a melhoria do fluxo escolar,  a 
aprendizagem dos estudantes, consideradas as 
diversas abordagens metodológicas e sua 
efetividade; 

X X X X 

05 5.11 
Assegurar o pleno funcionamento da Sala de 
Leitura;  

X X X X 

05 5.10 

Assegurar a implementação, a manutenção e o 
pleno funcionamento de espaços de leitura de sala 
de aula, em todas as salas de aula de todas as 
etapas e modalidades de ensino; 

X X X X 

07 7.7 

Garantir políticas de combate à violência na escola, 
inclusive pelo desenvolvimento de ações 
destinadas à formação dos profissionais de 
educação para detecção dos sinais de suas 
causas, como a violência doméstica e sexual, 
favorecendo a adoção das providências 
adequadas para promover a construção da cultura 
de paz e um ambiente escolar dotado de segurança 
para a comunidade; 

X X X X 

07 7.21 
Participar das avaliações externas e utilizar esses 

dados para reorganizer, redirecionar a prática 
X X X X 
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pedagógica e aumentar os índices das avaliações 

externas – IDEB, com ações articuladas entre as 

etapas/anos do Ensino Fundamental; 

07 7.22 

Articular nossas estratégias e instrumentos 

avaliativos com os indicadores de avaliação 

institucional e com o SAEB; 

X X X X 

16 16.1 

Promover ações que garantam o fortalecimento da 

coordenação pedagógica em uma perspectiva de 

formação continuada em serviço; 

X X X X 

02 2.12 

Aumentar o índice de aprovação, no mínimo em 

10% e, consequentemente, reduzir o índice de 

reprovação escolar; 

X X X X 

05 5.11 

Redimensionar o espaço físico escolar para 

atender as necessidades estruturais, lúdicas, 

recreativas e pedagógicas. 
X X X X 

01 1.11 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento 

do acesso e da permanência das crianças na 

educação infantil, preferencialmente os 

beneficiários de programas de transferência de 

renda, em colaboração com as famílias e com os 

órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância. 

X X X X 
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6. Organização do Trabalho Pedagógico - OTP 

 

Atualmente o ensino está sendo  mediado por tecnologias e abrange uma série 

de ferramentas, plataformas, e aplicativos, assim como: atendimentos individuais via 

Google Meet, aulas coletivas via Google Meet, Google Sala de Aula, onde são postadas 

atividades, vídeos produzidos pelo professor(a) utilizando vários aplicativos, vídeos 

chamada via Whatssap, caso a criança não tenha acesso à Plataforma, atendimento 

individualizado via Whatssap para pais ou responsáveis para tirar dúvidas, grupo de pais 

ou alunos no aplicativo Whatssap para informes gerais.  

Os planejamentos coletivos, divisão dos objetivos de aprendizagem, material 

impresso, reagrupamento e reforço escolar são realizados de forma coletiva nas 

reuniões setorizadas de 15 em 15 dias. Da Educação Infantil ao 2º ano todos os alunos 

recebem material impresso, kits pedagógicos diversos e apropriados para o 1º ciclo e 2º 

ciclo – 1º bloco. Os estudantes do 3º ao 5º ano recebem atividades impressas 

complementares, se as mesmas constarem no planejamento. Os materiais impressos 

ficam disponíveis em caixas separadas por segmentos e turmas na entrada da escola.  

Os professores dos Anos Iniciais fazem encontros coletivos quatro dias da 

semana via Meet, postando atividades na plataforma todos os dias, vídeos de correção 

de atividades, quando necessário, toda semana. Na quarta-feira os estudantes são 

atendidos em grupos menores via whatsapp e meet para sanar dúvidas.  

Os professores em geral realizam gravação das aulas, principalmente na 

Educação Infantil e postam no canal da escola no you tube, na plataforma e no whatsapp 

se for necessário, produzidos e planejadas antecipadamente. Também são postados 

vídeos complementares e auxiliares aos do professor. Todos os dias são realizadas aula 

ao vivo via Google Meet nos anos iniciais com duração mínima de 2h e máxima de 4h 

nos Anos Iniciais e duas vezes por semana na Educação Infantil com duração mínima  

de 30 minutos e máxima de 1h. 

Os projetos são realizados por cada segmento obedecendo seus critérios e 

foram adaptados para o Ensino Remoto dentro das aulas on-line via Google Meet. 

Conforme o artigo 38 do Regimento Interno das Escolas Públicas: “a Educação 

Básica tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento integral do estudante, promover 

e assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer 

os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.  

A Organização do Tarabalho Pedagógico adotada pela EC 17 está em 

consonância com o Currículo em Movimento da SEEDF que considera que a ação 
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didática e pedagógica deve ser sustentada pelos eixos transversais: (1) Educação para 

a Diversidade, (2) Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, (3) Educação 

para a Sustentabilidade. Esses eixos transversais devem se articular com os eixos 

integradores do currículo, promovendo a interdisciplinaridade e a reflexão da prática 

pedagógica para além da sala de aula. 

Os Ciclos para a Aprendizagem como forma de organização escolar é uma 

alternativa para garantir um tempo maior de aprendizagem e amenizar a descontinuidade 

dos processos formativos atuais. Os Ciclos representam outra forma de organização dos 

tempos e dos espaços escolares, pois consideram a lógica do processo, a utilização de 

uma pedagogia diferenciada, o trabalho coletivo e a avaliação formativa, visando 

promover a progressão dos estudantes sem prejuízo da qualidade. Essa política 

educacional busca ressignificar a Coordenação Pedagógica como espaço de formação 

continuada permanente e o conselho de classe como instância de convergência de todas 

as avaliações praticadas na escola. Os ciclos estão assim organizados: 

 

1º Ciclo é representado pelas turmas da Educação Infantil (4 e 5 anos): 

A Educação Infantil é considerada uma das mais importantes etapas da 

formação das crianças, pois é onde elas começam a existir fora do convívio familiar, o 

que envolve lidar com diferenças, o desenvolvimento da personalidade e da autonomia, 

a criação de laços de amizade e as descobertas em diferentes áreas do conhecimento. 

Ela funciona como uma base para as demais etapas da educação formal, e o correto 

aproveitamento desta etapa permite que os pequenos cresçam com mais autonomia e 

tenham mais sucesso em sua vida escolar e individual. 

 Por esse motivo, faz-se necessário estabelecer metas e objetivos, para direcionar 

o trabalho pedagógico do docente, perpassando por todos os campos de experiência 

estabelecidos pelo Currículo em Movimento, de forma homogênea, alcançado os 

objetivos de aprendizagem sugeridos para essa fase. 

Metas – 1º Período 

 Reconhecer, quantificar e escrever os números de 0 a 10; 

 Identificar a associar as formas geométricas (círculo, quadrado, triângulo e 

retângulo) com figuras e objetos do cotidiano; 

 Reconhecer e nomear letras do alfabeto, escrevendo as mesmas paulatinamente; 

 Identificar a escrita do próprio nome, escrevendo o prenome sem auxílio da ficha; 

 Identificar as cores primárias e secundárias; 

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/noticias/vida-escolar-contribui-para-o-autocontrole-das-criancas
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 Possuir noções espaciais (dentro e fora, alto e baixo, perto e longe, frente e 

costas, aberto e fechado, em cima e embaixo, igual e diferente, maior e menor 

grande e pequeno, cheio e vazio, curto e comprido, dentre outros); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 Compreender o temas trabalhados, de acordo com o calendário escolar (trânsito, 

alimentação, patrimônio cultural, datas comemorativas, diversidade cultural, 

dentre outros). 

Objetivos de aprendizagem – 1º Período  

De acordo com os campos de experiência do Currículo em Movimento 

O eu, o outro e nós: 

 Demonstrar empatia pelos outros; 

 Agir de maneira independente, reconhecendo suas conquistas e limitações; 

 Ampliar relações interpessoais, desenvolvendo afeto e atitudes de cooperação; 

 Demostrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (cor dos olhos, cabelo, pele); 

 Compreender que as regras são passíveis de questionamentos, discussão e 

reformulação entre grupos; 

 Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, ganhar, aceitar opinião dos 

outros); 

 Reconhecer as transformações no corpo; 

 Reconhecer bons hábitos alimentares; 

 Diferenciar alimentos e alimentar-se- de modo independente; 

 Vivenciar rotinas; 

 Reconhecer as diferenças culturais; 

 Participar de celebrações de datas comemorativas; 

 Reconhecer a importância de diferentes profissões; 

 Distinguir diferentes tipos de moradias; 

 Reconhecer e discutir acerca da história de Brasília; 

 Identificar a evolução dos meios de transporte, sinais de trânsito e discutir sobre 

as regras de trânsito em culturas diversas. 

Corpo, gestos e movimentos: 

 Demostrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos; 
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 Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência; 

 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado e seus interesses 

e necessidades em situações diversas; 

 Reconhecimento progressivo de seu corpo em brincadeiras, jogos  e demais 

atividades, assim como interação com os outros; 

 Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades de danças; 

 Reconhecer e nomear as sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) por 

meio de movimentos corporais associados  a diferentes sons; 

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como patrimônio 

imaterial; 

 Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais  como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais; 

 Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com materiais 

alternativos; 

 Participar, em diferentes espaços, de situações com obstáculos, por baixo e por 

cima de diferentes objetos, em caminhos marcados no chão, escalando, 

equilibrando com um ou dois pés; 

 Realizar circuitos de locomoção; 

 Participar de atividades de relaxamento, pelo controle da respiração e escuta de 

variados sons; 

 Criar brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, formas, texturas e pesos; 

 Realizar atividades com materiais diversos e de variados tamanhos para 

desenvolver a coordenação motora fina que envolva ações de alinhavar, traçar, 

contar vários tipos de papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, colar, pintar, 

modelar com massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos diversos, 

etc. 

 Criar e participar de atividades de locomoção; 

 Reconhecer sua dominância lateral em ações habituais de brincadeiras 

 

Traços, sons, cores e formas: 

 Expressar-se livremente, por meios de desenhos e pinturas, varbalizando o 

significado de sua produção; 
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 Manipular e experimentar materiais diversos em diferentes planos, texturas e 

espaços; 

 Reconhecer as cores primárias e secundárias; 

 Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções, 

cantigas e brincadeiras cantadas (corpo, natureza, objetos do cotidiano, dentre 

outros); 

 Cantar, de modo livre e direcionado, em variados momentos do cotidiano; 

 Perceber a pulsação rítmica; 

 Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis; 

 Cantar música e acompanha-las com instrumentos convencionais ou 

confeccionados; 

 Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, 

pinturas, objetos, esculturas, gravuras e obras literárias; 

 Criar livremente figuras humanas,  animais, objetos, cenas por meio de desenhos, 

pinturas, colagens e modelagens, contextualizando intencionalmente; 

 Desenhar, de maneira a ativar a imagem mental de objetos e imagens  reais, 

desenvolvendo memória, observação e imaginação; 

 Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais de outras crianças, adultos e 

animais em brincadeiras, contação de história e dramatização 

 Confeccionar brinquedos alternativos; 

 Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas como cirandas, rodas e outras 

possibilidades de cultura popular; 

 Reconhecer as características dos diferentes papéis sociais e realizar 

brincadeiras de faz de conta. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: 

 Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações, 

acompanhando a narrativa; 

 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor 

como escriba; 

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de letras 

por meio de escrita espontânea (2º P); 

 Expressar-se por meio de palavras de forma clara e organizada; 
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 Expor ideias e fatos com e sem auxílio de adultos e utilização de recursos como 

ilustrações, objetos, etc. 

 Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo como o dos colegas; 

 Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o nome dos 

colegas; 

 Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber suas 

funções e diferenças; 

 Realizar leitura por meio de gravuras, imagens e etc. 

 Compartilhar informações de que livros e outros impressos têm autor, ilustrador e 

capa; 

 Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita espontânea), as histórias ouvidas; 

 Reconhecer a evolução dos meios de comunicação; 

 Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diversos povos; 

 Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e outros sinais gráficos; 

 Identificar e registrar as letras que compõem o próprio nome em diferentes 

situações, reconhecer a sua importância e sua utilidade como elemento de 

identificação pessoal; 

 Registrar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente quando associado a um 

nome familiar; 

 Perceber a importância da utilização das letras do alfabeto para a escrita das 

palavras.  

 Desenvolver maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, 

visando ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do 

aprendizado futuro da escrita.  

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: 

 Identificar relações espaciais; 

 Relatar fatos a partir da utilização de conceitos básicos do tempo (agora, antes, 

durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar...); 

 Relacionar números (1 a 10) às suas respectivas quantidades e identificar o 

antecessor e sucessor; 

 Identificar formas geométricas em apreciação de obras de arte, desenhos, 

pinturas, colagens, etc. 

 Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas: mais/menos, 

começo/meio/fim, antes/agora/depois, cedo/tarde, etc. 
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 Conhecer a história do dinheiro e sua evolução.  

 Identificar, nomear e registrar números (1 a 10) em atividades lúdicas.  

 Identificar os componentes que formam determinadas paisagens do meio 

ambiente; 

 Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável; 

 Realizar sua higiene pessoal com autonomia; 

 Compreender a necessidade vitais dos seres vivos, discutindo a importância da 

preservação do meio ambiente; 

 Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo sobre higiene, 

escolha e consumo de alimentos saudáveis; 

 Reconhecer e identificar, por meio dos sentidos, as características dos elementos 

naturais, dos materiais e dos ambientes: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino, 

doce, salgado, amargo, azedo, forte, fraco, etc. 

 Observar e discutir questões sobre a vegetação nativa e as transformações que 

ocorrem a partir de construções na cidade ou no campo. 

 

Metas – 2º Período 

 Reconhecer, quantificar e escrever os números de 0 a 20; 

 Identificar a associar as formas geométricas (círculo, quadrado, triângulo e 

retângulo) com figuras e objetos do cotidiano; 

 Reconhecer, nomear  e tracejar as letras do alfabeto,  

 Escrever o  próprio nome de forma autônoma e independente; 

 Identificar as cores primárias  e secundárias; 

 Possuir noções espaciais (dentro e fora, alto e baixo, perto e longe, frente e 

costas, aberto e fechado, em cima e embaixo, igual e diferente, maior e menor 

grande e pequeno, cheio e vazio, curto e comprido, dentre outros); 

 Possuir habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, 

folhear, entre outros. 

 Compreender o temas trabalhados, de acordo com o calendário escolar (trânsito, 

alimentação, patrimônio cultural, datas comemorativas, diversidade cultural, 

dentre outros). 

 Conhecer as famílias silábicas, incentivando a leitura e escrita de palavras 

simples. 
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Objetivos de aprendizagem – 2º Período  

De acordo com os campos de experiência do Currículo em Movimento 

O eu, o outro e nós: 

 Demonstrar empatia pelos outros; 

 Agir de maneira independente, reconhecendo suas conquistas e limitações; 

 Ampliar relações interpessoais, desenvolvendo afeto e atitudes de cooperação; 

 Demostrar valorização das características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (cor dos olhos, cabelo, pele); 

 Compreender que as regras são passíveis de questionamentos, discussão e 

reformulação entre grupos; 

 Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, ganhar, aceitar opinião dos 

outros); 

 Reconhecer as transformações no corpo; 

 Reconhecer bons hábitos alimentares; 

 Diferenciar alimentos e alimentar-se- de modo independente; 

 Vivenciar rotinas; 

 Reconhecer as diferenças culturais; 

 Participar de celebrações de datas comemorativas; 

 Reconhecer a importância de diferentes profissões; 

 Distinguir diferentes tipos de moradias; 

 Reconhecer e discutir acerca da história de Brasília; 

 Identificar a evolução dos meios de transporte, sinais de trânsito e discutir sobre 

as regras de trânsito em culturas diversas. 

Corpo, gestos e movimentos: 

 Demostrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos; 

 Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e aparência; 

 Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado e seus interesses 

e necessidades em situações diversas; 

 Reconhecimento progressivo de seu corpo em brincadeiras, jogos e demais 

atividades, assim como interação com os outros; 

 Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades de danças; 
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 Reconhecer e nomear as sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) por 

meio de movimentos corporais associados a diferentes sons; 

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como patrimônio 

imaterial; 

 Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais como 

brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais; 

 Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com materiais 

alternativos; 

 Participar, em diferentes espaços, de situações com obstáculos, por baixo e por 

cima de diferentes objetos, em caminhos marcados no chão, escalando, 

equilibrando com um ou dois pés; 

 Realizar circuitos de locomoção; 

 Participar de atividades de relaxamento, pelo controle da respiração e escuta de 

variados sons; 

 Criar brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, formas, texturas e pesos; 

 Realizar atividades com materiais diversos e de variados tamanhos para 

desenvolver a coordenação motora fina que envolva ações de alinhavar, traçar, 

contar vários tipos de papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, colar, pintar, 

modelar com massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos diversos, 

etc. 

 Criar e participar de atividades de locomoção; 

 Reconhecer sua dominância lateral em ações habituais de brincadeiras 

 

Traços, sons, cores e formas: 

 Expressar-se livremente, por meios de desenhos e pinturas, varbalizando o 

significado de sua produção; 

 Manipular e experimentar materiais diversos em diferentes planos, texturas e 

espaços; 

 Reconhecer as cores primárias e secundárias; 

 Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções, 

cantigas e brincadeiras cantadas (corpo, natureza, objetos do cotidiano, dentre 

outros); 

 Cantar, de modo livre e direcionado, em variados momentos do cotidiano; 

 Perceber a pulsação rítmica; 
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 Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis; 

 Cantar música e acompanha-las com instrumentos convencionais ou 

confeccionados; 

 Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, 

pinturas, objetos, esculturas, gravuras e obras literárias; 

 Criar livremente figuras humanas, animais, objetos, cenas por meio de desenhos, 

pinturas, colagens e modelagens, contextualizando intencionalmente; 

 Desenhar, de maneira a ativar a imagem mental de objetos e imagens reais, 

desenvolvendo memória, observação e imaginação; 

 Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais de outras crianças, adultos e 

animais em brincadeiras, contação de história e dramatização 

 Confeccionar brinquedos alternativos; 

 Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas como cirandas, rodas e outras 

possibilidades de cultura popular; 

 Reconhecer as características dos diferentes papéis sociais e realizar 

brincadeiras de faz de conta. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: 

 Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações, 

acompanhando a narrativa; 

 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor 

como escriba; 

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de letras 

por meio de escrita espontânea; 

 Expressar-se por meio de palavras de forma clara e organizada; 

 Expor ideias e fatos com e sem auxílio de adultos e utilização de recursos como 

ilustrações, objetos, etc. 

 Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo como o dos colegas; 

 Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o nome dos 

colegas; 

 Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber suas 

funções e diferenças; 

 Realizar leitura por meio de gravuras, imagens e etc. 

 Compartilhar informações de que livros e outros impressos têm autor, ilustrador e 

capa; 
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 Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita espontânea), as histórias ouvidas; 

 Reconhecer a evolução dos meios de comunicação; 

 Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diversos povos; 

 Recitar parlendas, adivinhas, canções, poemas e trava-línguas;  

 Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e outros sinais gráficos; 

 Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como 

elemento de identificação pessoal;  

 Reconhecer e registrar o alfabeto, principalmente quando associado a um nome 

familiar;  

 Perceber a importância da utilização das letras do alfabeto para a escrita das 

palavras.  

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: 

 Identificar relações espaciais; 

 Relatar fatos a partir da utilização de conceitos básicos do tempo (agora, antes, 

durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar...); 

 Relacionar números (1 a 20) às suas respectivas quantidades e identificar o 

antecessor e sucessor.  

 Identificar formas geométricas em apreciação de obras de arte, desenhos, 

pinturas, colagens, etc. 

 Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas: mais/menos, 

começo/meio/fim, antes/agora/depois, cedo/tarde, etc. 

 Conhecer a história do dinheiro e sua evolução.  

 Identificar, nomear e registrar números (1 a 20) em atividades lúdicas.  

 Identificar os componentes que formam determinadas paisagens do meio 

ambiente; 

 Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável; 

 Realizar sua higiene pessoal com autonomia; 

 Compreender a necessidade vitais dos seres vivos, discutindo a importância da 

preservação do meio ambiente; 

 Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo sobre higiene, 

escolha e consumo de alimentos saudáveis; 

 Reconhecer e identificar, por meio dos sentidos, as características dos elementos 

naturais, dos materiais e dos ambientes: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino, 

doce, salgado, amargo, azedo, forte, fraco, etc. 
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 Observar e discutir questões sobre a vegetação nativa e as transformações que 

ocorrem a partir de construções na cidade ou no campo. 

 2º Ciclo é distribuído em dois blocos: 

 1º - Bloco Inicial de Alfabetização (BIA): 1º, 2º e 3º anos; 

 Objetivo primordial é o reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do “Nós”. Existe um 

incremento na escala e na percepção, mas o objeto, a priori, é o conhecimento de 

si, da família, da noção de comunidade e da vida em sociedade. 

 A utilização de estratégias didático-pedagógicas deve ser desafiadora e 

provocativa, levando em conta a construção dos estudantes, suas hipóteses e 

estratégias na resolução de problemas apresentados (ATIVIDADES 

CONFLITANTES). 

1º ANO – o verbo central é o introduzir. Levar o aluno a se familiarizar com conteúdos e 

conhecimentos, ou retomar, eventualmente, quando se tratar de conceitos ou 

capacidades já dominadas ou consolidadas em períodos anteriores a criança necessita 

compreender os sons das letras do alfabeto relacionando letras/sons. 

Ao término do 1°ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em língua portuguesa, o 

aluno deverá compreender o funcionamento do sistema de leitura e da escrita alfabética 

para ler e escrever palavras e pequenos textos significativos que possuam 

encadeamento de ideias e com complexidades ortográficas. 

 Utilizar a linguagem oral para conversar, brincar, comunicar, expressar desejos e 

opiniões, e relatar vivências. 

 Recontar oralmente histórias conhecidas com aproximações às características da 

história original 

 Reconhecer o nome dos amigos e das atividades da rotina. Participar de situações 

de leitura, ainda que não façam de maneira convencional, buscando indícios para 

leitura, relacionando a fala à pauta gráfica. 

 Desenvolver a prática de escrita de próprio punho, utilizando os conhecimentos 

que dispõe.  

 Avançar na compreensão do sistema alfabético. 

Ao término do 1º ano dos anos iniciais do ensino fundamental em matemática, o aluno 
deverá realizar uma leitura de mundo utilizando os números (até 99) para contagem, 
resolver problemas de adição (sem reagrupamento com dois algarismos) e subtração 
(sem desagrupamento com dois algarismos), multiplicação (a soma de parcelas iguais), 
compreender o sistema de numeração decimal, valor posicional. Figuras geométricas 
planas e sólidos geométricos. Reconhecer e realizar trocas monetárias até 99. 
Reconhecer a função social das medidas e grandezas e sua aplicabilidade no cotidiano. 
 

 Identificar os números em diferentes situações, reconhecendo-os enquanto 
representação de quantidades e como código. 

 Aprimorar o movimento correto na grafia de números. 
 Recitar e refletir sobre a sequência numérica, compreendendo a ordem dos 

números. 
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 Desenvolver estratégias para resolução de problemas envolvendo noções 
matemáticas de números e operações, geometria, grandezas e medidas e 
tratamento das informações utilizando material concreto e explicitando ideias. 
 

2º ANO – o verbo central é aprofundar. Trabalhar sistematicamente para favorecer o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

Ao termino do 2° ano do Ensino Fundamental em língua portuguesa, o aluno deverá 

compreender e conhecer o uso da escrita com diferentes funções, valorizando-a como 

pratica de interação social. Deverá produzir textos escritos de diferentes gêneros, 

adequados aos objetivos do destinatário e ao contexto, com ênfase na estruturação do 

texto (parágrafos e pontuação inicial). Inferir regras de uso da língua a partir da análise 

de regularidades e aplicá-las em produções escritas, revisões e leituras. Ler com 

desenvoltura diversos textos, adequando as estratégias de leitura aos objetivos da 

própria leitura. 

 Utilizar-se da linguagem oral em situações onde haja diferentes interlocutores, 

participando de diálogos, debates e entrevistas sem fugir do assunto tratado 

expondo opiniões e ideias; 

 Ler, com ajuda do professor, textos para localizar informações em diferentes 

portadores e gêneros textuais; 

 Utilizar o conhecimento já construído sobre o sistema de escrita; 

 Reescrever textos, considerando as ideias principais do texto fonte e algumas 

características da linguagem escrita; 

 Refletir sobre o sistema notacional, incluindo os pares mínimos: p/b, t/d, f/v, c/g. 

Ao término do 2º ano do Ensino Fundamental em matemática, o aluno deverá resolver 

problemas de adição com e sem agrupamento, subtração com e sem desagrupamento, 

multiplicação e divisão. Determinar o dobro de uma quantidade; ler horas em relógio 

digital e analógico; comparar e ordenar dimensões de dimensões de comprimento e 

espessuras; reconhecer o conjunto de figuras geométricas utilizadas para compor um 

desenho; realizar trocas monetárias para representar um mesmo valor. Identificar 

informações em gráficos e tabelas.   

 Registrar uma sequência numérica comparando e ordenando números; 

 Produzir escritas numéricas identificando regularidades e regras do sistema 

de numeração decimal; 

 Reconhecer o sistema de numeração decimal como nosso sistema usual 

(como agrupamentos de 10 em 10 com unidades formando dezenas e 

dezenas formando centenas); 

 Identificar a posição ocupada pelos algarismos que compõem a sua escrita 

numérica; 

 Compreender adições e subtrações pelo modo convencional; 

 Comparar grandezas como tempo (calendário); 

 Utilizar estratégias pessoais, não convencionais, para resolver problemas, 

envolvendo adição e subtração. 
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3º ANO – o verbo central é consolidar, que visa sedimentar os avanços em seus 

conhecimentos e habilidades. 

Ao final do 3° ano do Ensino Fundamental, o aluno deverá em língua portuguesa produzir 

textos escritos, com coesão e coerência, organizando-o em parágrafos, empregando 

regras de pontuação e ortográficas aproximando-se das convenções gráficas; ler 

diversos gêneros textuais, com fluência e compreensão. 

 Produzir textos dos gêneros estudados, utilizando os elementos que os compõem; 

 Aprimorar a leitura, exercitando-a a partir de orientações sobre pontuação, 

entonação e ênfase; 

 Ler, compreender e interpretar texto com linguagem verbal e não verbal; 

 Classificar, em ordem alfabética, um grupo de palavras de um texto; 

 Classificar, em ordem alfabética, um grupo de palavras de um texto; 

 Identificar e classificar os substantivos (próprio, comum), reconhecendo sua 

função no texto; 

 Identificar e localizar palavras-guias e verbetes de dicionários e suas utilizações; 

 Associar uma mesma letra aos diferentes sons por ela representados; 

 Identificar a classificação das palavras de acordo com número de sílabas; 

 Empregar, gradativamente os recursos de ortografia, nos textos produzidos. 

Ao final do 3º ano dos Anos Iniciais, o aluno deverá em matemática, resolver problemas 

de adição com e sem reagrupamento, subtração com e sem desagrupamento, 

multiplicação em situações que envolvam ideia de adição de parcelas iguais, 

representação retangular, divisão (ideias de divisão, divisões exatas e noção de divisões 

não exatas) e determinar a metade de uma quantidade; identificar trocas monetárias para 

representar um mesmo valor e diferentes formas de representar o mesmo valor;  

Organizar e identificar informações em tabelas e gráficos; realizar a leitura de horas 

exatas em relógios analógicos e digitais; reconhecer e manipular as figuras geométricas 

planas e sólidos geométricos a partir de sua observação e comparação, extraindo suas 

próprias conclusões levando em consideração o seu contexto de vivência. Contagem, 

escrita por extenso e valor posicional dos números até 9.999. Compreender o sistema 

de numeração decimal. 

 Identificar instrumentos de medidas e suas funções; 

 Realizar estimativas e contagens até 9.999; 

 Resolver situações-problema envolvendo as quatro operações por meio do 

algoritmo convencional; 

 Compreender o sistema de numeração decimal, lendo, escrevendo e ordenando 

números através da interpretação do valor das ordens e classes; 

 Identificar números pares e ímpares; 

 Reconhecer e identificar as figuras geométricas planas e sólidos geométricos em 

objetos no mundo físico de acordo com suas semelhanças e diferenças. 
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 2º - Bloco: 4º e 5º anos. 

 

No 4º ano, promover até o término do ano letivo, ações para o letramento linguagem oral 

e escrita. Resolução de cálculos mentais, operações matemáticas com todos os graus 

de dificuldades e expressões numéricas simples. Capacidade de desenvolver o 

raciocínio lógico matemático dos estudantes. Produzir textos observando a coesão e 

coerência, utilizando sinais de pontuação e parágrafos. Observar o contexto social com 

a perspectiva de adquirirem os pré-requisitos pedagógicos para ano/série seguinte. 

 Desenvolver o habito de leitura e interpretação de diferentes gêneros textuais; 

 Ler com fluência e compreensão diversos gêneros textuais; 

 Utilizar a linguagem oral em diferentes situações;  

 Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um ou mais 

aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando for o caso), sequência 

lógica de ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita correta das palavras etc; 

 Usar a variedade linguística apropriada à situação de produção de texto, fazendo 

escolhas adequadas quanto a vocabulário e gramática; 

 Compreender e aplicar as quatro operações matemática;  

 Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, multiplicação e divisão 

dos números naturais, por meio de situações-problema; 

   Resolver e elaborar situações problema com números naturais envolvendo 

adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental 

e algoritmos diversos, além de fazer estimativas do resultado; 

 Interpretar textos em que constem informações que envolvam medidas; 

 Resolver situações-problema envolvendo transformações entre as principais 

unidades de tempo: dia/mês; dia/semana; mês/ano; horas/dias; 

 Desenvolver capacidade argumentativa referente ao contexto social; 

 Promover discussões para a autonomia protagonismo dos estudantes; 

 Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no 

espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do 

tempo; 

 Reconhecer o Distrito Federal a partir de sua história, seus símbolos, seu sistema 

administrativo, percebendo a diversidade cultural, a biodiversidade, as atividades 

econômicas e suas relações com a qualidade de vida e sustentabilidade; 
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 Conhecer obras de arte sobre a diversidade cultural presente no Distrito Federal. 

 

No 5º ano, promover até o término do ano letivo, ações para o letramento linguagem oral 

e escrita, cálculos mentais, raciocínio logico matemático dos estudantes, observando o 

contexto social com a perspectiva de adquirirem os pré-requisitos pedagógicos para o 

ano/série seguinte.  

 Ler com fluência e compreensão diversos gêneros textuais. 

 Utilizar conhecimentos prévios e buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais 

para ler nas entrelinhas (fazer interferências de informações implícitas no texto), 

ampliando a compreensão 

 Produzir textos escritos em diferentes gêneros, adequados a objetivos/finalidade, 

destinatários/interlo cutores e o contexto de circulação. 

 Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de escrever 

(compreender aspectos notacionais e discursivos) considerando a diversidade de 

gêneros que circulam em sociedade. 

 Demonstrar autonomia para revisar o próprio texto durante e depois do processo 

de escrita. 

 Produzir, revisar e reescrever textos considerando sua estrutura: paragrafação, 

marginação e título procurando demonstrar clareza e coerência nas informações 

registradas, observando sinais de pontuação e sua relação com o sentido 

produzido no texto. 

 Compreender regularidades e irregularidades ortográficas aplicadas em produção 

de texto. 

 Ler textos em diferentes gêneros para perceber modos (tipos) textuais que 

compõem sua organização interna – narração, descrição, argumentação, relatos, 

exposição e instrução. 

 Aplicar conhecimentos morfossintáticos na leitura e escrita. 

 Reconhecer outros sistemas de numeração em contexto da História da 

Matemática para a compreensão da importância do número para a civilização 

atual. 

 Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, multiplicação e divisão 

dos números naturais, por meio de situações problema. 
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 Construir e utilizar os principais instrumentos de medidas presentes no contexto 

sociocultural. 

 Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, 

área, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos 

socioculturais. 

 Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos 

no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas 

geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas 

cartesianas. 

 Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados 

coletados por meio da construção de tabelas, gráficos de colunas, barras, setores, 

pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto 

escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. 

 Identificar frações equivalentes. Comparar e ordenar números racionais positivos 

(representações fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na reta 

numérica. 

 Refletir sobre os próprios hábitos alimentares e de vida, considerando sua 

importância para a manutenção da saúde. 

 Propor estratégias e tecnologias para minimizar o impacto das atividades 

humanas na qualidade da água e apresentar ações para o consumo consciente e 

diminuição do desperdício de água na escola 

 Associar a noção de cidadania aos princípios de respeito à diversidade, à 

pluralidade e aos direitos humanos 

 Compreender os papéis dos povos indígenas, das diversas sociedades africanas 

e dos povos europeus na sociedade brasileira e suas implicações sociais na 

atualidade 

 Reconhecer o papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos 

transportes na configuração de paisagens urbanas e rurais e na estruturação da 

vida em sociedade. 

 Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, multiplicação e divisão 

dos números naturais para contextos envolvendo os números decimais, por meio 

de situações problema. 

 Elaborar e resolver situações problema simples, envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade. 
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 Reconhecer os diversos tipos de poluição, discutindo atitudes para a preservação 

ambiental e soluções para superar a degradação ambiental. 

 

O ano letivo tem 200 dias, distribuídos em quatro bimestres, de 50 dias cada um 

e carga horária total de 1000 horas, com processo de avaliação formativa. Na Educação 

Infantil o ano letivo é composto de 200 dias, divididos em 2 semestres, totalizando uma 

carga horária de 1000 horas. 

 

 

 

 

6.1 Relação Escola/Comunidade 

 

As ações voltadas para o desenvolvimento da relação escola/comunidades são 

realizadas através de: 

 Revisão do PPP (no início do ano letivo); 

 Reuniões bimestrais de pais e mestres;  

 Semana da Educação para a vida; 

 Semana Distrital da Educação Infantil;  

 Projeto Plenarinha (Educação Infantil); 

 Conscientização do uso Sustentável da Água;  

 Dia Nacional da Consciência Negra; 

 Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência; 

 Festa Cultural Temática (Festa Junina e outros);  

 Palestras e debates (promovidos pela Equipe Gestora, Orientação 

Educacional e Equipe Pedagógica); sugestões de temas a serem trabalhados: 

higiene, bullying, drogas, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos e 

Deveres, papel dos pais na educação dos filhos; 

 Feira Literária virtual (contação de histórias e exposição dos 

trabalhos realizados em sala de aula ao longo do ano); 

 Exposições de fotos de maquetes pelos alunos do 5º ano; 

 Avaliação diagnóstica da Aprendizagem até o final do 2º bimestre; 

 Avaliação do processo de aprendizagem até o início do 4º bimestre; 

 Projeto de Leitura virtual; 

 Formatura (Educação Infantil e 5º ano); 

 Aulas Culturais (teatro, cinema, Fazendinha, Solar Caetano, Instituto 

Geográfico e Histórico do DF, passeios turísticos em geral), quando o ensino 

presencial voltar ao normal; 

 Recreio dirigido quando o ensino presencial voltar ao normal; 

 Dia do Brincar, em comemoração ao Dia da Criança; 
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 Projetos Interventivos;  

 Reagrupamento intraclasse. 

 

6.2 Atuação das Equipes Especializadas e Outros Profissionais 

 

 Equipe de Apoio 

De acordo com o Regimento Escolar da Rede Púbica de Ensino do Distrito 

Federal, em seu Art. 122, entende-se por “Equipe de Apoio a integração dos três 

Serviços de Apoio aos estudantes na unidade escolar: Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento Educacional Especializado/Sala 

de Recursos, que atuarão de forma integrada e fundamentados teórico-

metodologicamente na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural.” 

 

 Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, intitulada EEAA, é 

multidisciplinar, composta de profissionais com formação em Pedagogia e em Psicologia, 

que tem como objetivo principal contribuir para a superação das dificuldades presentes 

no processo de ensino e aprendizagem por meio de uma atuação institucional. 

A atuação da EEAA pauta-se em ações que ocorrem nos espaços e tempos do 

contexto escolar, tais como o mapeamento institucional, o suporte ao trabalho da gestão 

escolar, a assessoria ao processo de ensino-aprendizagem, desenvolvida por meio de 

intervenções nas dificuldades de escolarização. 

São atribuições da EEAA: 

 Participar, efetivamente, da reelaboração e implementação da PP da EC 17; 

 Elaborar o Plano de Ação Anual a ser integrado à PP da EC 17; 

 Contribuir para o desenvolvimento do trabalho articulado entre todos os 

profissionais da EC 17 e Salas de Apoio à Aprendizagem - SAA; 

 Participar da elaboração e implementação das ações de formação 

continuada, com vistas à ressignificação das práticas pedagógicas; 

 Participar das Coordenações Pedagógicas locais, intermediárias e central; 

 Participar, efetivamente, dos Conselhos de Classe, promovendo reflexões 

sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes; 

 Cooperar com a elaboração de instrumentos e procedimentos nas 

intervenções didático-metodológicas que auxiliem no processo de ensino e de 

aprendizagem; 
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 Realizar o acompanhamento sistemático, individual ou em pequenos grupos, 

dos estudantes que apresentam dificuldades mais acentuadas no processo de 

aprendizagem; 

 Orientar e acompanhar a prática pedagógica dos professores que buscam 

suporte para o desenvolvimento do trabalho com os estudantes que apresentam 

dificuldades de aprendizagem; 

 Realizar processos avaliativos e interventivos na perspectiva da avaliação 

formativa com vistas à enturmação adequada e/ou atendimentos complementares; 

 Realizar estudos de casos, com a participação da Equipe de Apoio, quando 

houver previsão de mudanças no tipo de enturmação e ou para casos omissos; 

 Elaborar Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional, Pareceres e 

outros documentos pertinentes; 

 Desenvolver ações junto às famílias, em parceria com os demais 

profissionais da EC 17, com vistas à corresponsabilização do processo de aprendizagem 

dos estudantes. 

 

  Orientação Educacional 

A Orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado pelo 

Pedagogo-Orientador Educacional, para o acompanhamento e o apoio dos profissionais 

da educação, dos estudantes, seus familiares e articulação da comunidade escolar e da 

rede externa (rede social ou rede de apoio), quanto ao processo de ensino e 

aprendizagem e das relações humanas que os cercam. 

A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação 

coletiva, contextualizada, integrada, ao 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. 

São atribuições do Pedagogo-Orientador Educacional, conforme Regimento 

Escolar da Rede Púbica de Ensino do Distrito Federal, artigo 128: 

 Participar do processo de (re)elaboração; do PPP da EC 17; 

 Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação 

Educacional na EC 17; 

 Participar das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar 

visando à organização do trabalho pedagógico; 
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 Planejar, implantar e implementar as ações da Orientação Educacional na 

EC 17; 

 Realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos 

Transversais do Currículo; 

 Discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e 

aprendizagem ante a realidade socioeconômica do estudante; 

 Contribuir para as melhorias do processo de ensino e de aprendizagem na 

EC 17; 

 Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, 

política e econômica do contexto escolar; 

 Fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo em movimento do 

Distrito Federal, 2ª edição 2018; 

 Contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos 

fatores que interferem no processo de ensino e de aprendizagem; 

 Supervisionar estágio na área de Orientação Educacional; 

 Participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que 

apresentem dificuldades no processo de ensino e de aprendizagem; 

 Apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, bem como 

Associações de Pais e Mestres e outros, ou parcerias que necessitem de ação articulada 

com a Orientação Educacional; 

 Articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da 

SEEDF; 

 Participar de programas de formação continuada com o objetivo de fomentar 

a práxis educativa; 

 Elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos resultados 

das ações da Orientação Educacional; 

 Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência;  

 Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, 

identificando suas potencialidades, seus interesses e suas necessidades;  

 Articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma 

educação inclusiva, a fim de contribuir para a superação de dificuldades de 

aprendizagem; 

 Desenvolver ações de mediação em conflitos, em parceria com a equipe 

gestora e a equipe pedagógica. 
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Conforme ainda o Regimento Escolar da Rede Púbica de Ensino do Distrito 

Federal, artigo 129: “O Pedagogo-Orientador Educacional trabalhará, coletivamente, 

com a equipe gestora e a pedagógica em casos de omissão e violação dos direitos da 

criança e do adolescente, junto aos órgãos de proteção”. 

 

 Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos 

De acordo com o artigo 130, do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, o Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza-se 

como: 

 Serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que 

suplementa, no caso de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, e 

complementa, no caso de estudantes com deficiência e Transtorno Global do 

Desenvolvimento - TGD, o atendimento educacional realizado em classes comuns em 

todas as etapas e modalidades da Educação Básica; 

 O Atendimento Educacional Especializado, intitulado por AEE, tem como 

função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de ensino 

e de aprendizagem, considerando suas necessidades específicas; 

 O Plano de Ação do AEE deve integrar a PP da EC 17, envolver a 

participação da família, deve ser realizado em articulação com o Serviço de Orientação 

Educacional e demais serviços da Unidade Escolar; 

 O AEE é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos da própria EC 17 

ou em outra, preferencialmente no turno inverso ao da aula, não sendo substitutivo às 

classes comuns, podendo ser realizado também nos Centros de Ensino Especial; 

 O professor que atua na Sala de Recursos deverá oferecer orientação e 

apoio pedagógico aos professores das classes comuns em que os estudantes atendidos 

estejam regularmente matriculados. 

Os planos de ação de cada área de atuação das equipes estão nos apêndices. 

 

7. Práticas e Estratégias de Avaliação do Processo de Ensino e de Aprendizagem 

 

A EC 17 considera a avaliação como um processo formativo, dinâmico e 

abrangente da aprendizagem, com ênfase na retomada de estratégias no processo de 

ensino. Assim, busca-se nos instrumentos de avaliação, os indicadores da necessidade 

de redimensionar a prática pedagógica. 
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Entender que as variedades de instrumentos de avaliação podem servir de 

referencial do conhecimento que o educador detém sobre o estágio de desenvolvimento 

de cada aluno, da trajetória desse processo de desenvolvimento e subsidiar sobre as 

mudanças necessárias à prática pedagógica no processo de aprendizagem de cada 

educando, não somente para identificar alunos com dificuldades de aprendizagem, mas 

também para acompanhar a aprendizagem de todos e observar possibilidades de 

intervenção, para o crescimento contínuo de superação de si mesmo.   

O aluno será avaliado mediante a concepção formativa, em quaisquer situações 

que envolvam aprendizagem, numa observação contínua do seu desempenho. Neste 

contexto, a avaliação deve orientar a aprendizagem nos seguintes aspectos: avaliação 

das aprendizagens para a aprendizagem; rever as estratégias de aprendizagem 

(aprendizagem significativa); construir conhecimento e aprendizagem em diferentes 

linguagens. Assim, todos os índices indicadores das dificuldades e de aprendizagem 

servirão para rever o planejamento pedagógico, promovendo ajustes nas ações 

interventivas e de acompanhamento do desenvolvimento em todas as suas dimensões. 

O registro do processo avaliativo será documentado em relatórios bimestrais, 

semestrais e processuais, sendo o Relatório de Avaliação do aluno o instrumento oficial 

da rede. Os relatórios de registros processuais podem ser: portfólios, memoriais ou 

cadernos de registro. A Avaliação Institucional se torna fundamental para conhecermos 

as expectativas e necessidades da comunidade atendida. Nela, o PPP pode ser revisto 

toda a proposta administrativa e pedagógica, mediante a participação de todos os 

segmentos, através de enquetes e reuniões. 

 

 Processo de Avaliação – Educação Infantil 

O currículo da Educação Infantil propõe que “a avaliação se dá também de 

maneira contínua onde a sistematização dá lugar à ludicidade, empirismo, fantasia. A 

construção de valores, hábitos e atitudes de solidariedade, voluntarismo, 

espontaneidade, criatividade e boas maneiras Aprendizagens significativas e 

contextualizadas de acordo com as necessidades e expectativas condizentes com a 

faixa etária”. Seguindo essa orientação, a avaliação se dará a partir de registros / 

portfólios bimestrais, fotos de atividades postadas na plataforma, da participação nas 

apresentações mesmo em ambiente virtual, com gravação de vídeos e áudios. 

 

 Processo de Avaliação – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
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Avaliar a aprendizagem é uma etapa importante e desafiadora no Ensino 

Remoto, portanto, a Escola Classe 17 acredita que a diversificação dos instrumentos 

avaliativos favorece uma avaliação coerente, justa e adequada, e achou importante 

considerar a utilização de instrumentos variados para essa checagem, incluindo práticas, 

quantitativas e qualitativas, por exemplo: 

- Avaliação objetiva via Google Meet ao vivo; 

-Avaliação discursiva via Google Meet ao vivo; 

-Formulário na Plataforma; 

-Vídeos gravados pelos alunos e enviados ao professor; 

-Cumprimento de tarefas em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA); 

-Apresentações orais; 

-Desenvolvimentos de projetos colaborativos on-line, entre outros. 

Durante o processo de ensino e de aprendizagem, avalia-se os alunos de forma 

contínua e diária, por meio não só de atividades de registros escritos, mas também por 

observação de hábitos e atitudes. E, para buscar também uma educação que atenda as 

expectativas da comunidade, quanto ao acompanhamento da OTP, a supervisão 

pedagógica, coordenação e professores deverão elaborar, nos encontros de estudos 

setorizados, um roteiro de atividades, a serem estudadas pelos alunos, para o início de 

cada bimestre. A coordenação fará a verificação das atividades avaliativas e roteiros de 

atividades, juntamente com a supervisão pedagógica, antes de serem encaminhadas 

para a mecanografia. Algumas atividades poderão se estender aos demais bimestres. 

Bimestralmente, o Conselho de Classe Via Meet, composto pelo Diretor e/ou 

Vice-Diretor, Supervisora Pedagógica, coordenadoras, professora da Sala de Recursos, 

Orientadora Educacional, Pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, 

professores regentes de cada ano, membro da Secretaria Escolar, professor que auxilia 

no Projeto Interventivo estarão realizando a avaliação por anos/turma, abordando 

dificuldades, frequência dos alunos, estratégias, ações desenvolvidas naquele período e 

avanços na aprendizagem de cada aluno, em seguida serão feitos os encaminhamentos. 

A partir desta análise, estratégias e projetos interventivos serão redimensionados de 

maneira a garantir o aprendizado de todos os estudantes. 

 A avaliação acontece de forma processual e contínua. Dá-se inicialmente 

através do teste da psicogênese/ avaliação diagnóstica. Tal avaliação tem como objetivo 

identificar o nível de aprendizagem no processo de alfabetização nos anos iniciais e, com 

isto, identificar a melhor estratégia de intervenção em cada estágio de desenvolvimento. 

O reagrupamento intraclasse e projeto interventivo também é realizado de acordo com a 
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necessidade de cada turma no ambiente virtual de forma coletiva ou individual. Seja ele 

intra, inter ou extraclasse com apoio da coordenação pedagógica e da equipe gestora, 

estendendo-se também até o 5º ano do Ensino Fundamental. O reagrupamento 

acontecerá em caráter temporário e com objetivos específicos.  

O trabalho diversificado torna-se uma exigência e uma das estratégias neste 

processo de avaliação contínua, já que consideramos que o respeito à individualidade 

se inicia principalmente no reconhecimento da capacidade de cada aluno na construção 

do conhecimento e que esta construção acontece em tempos diferenciados no contexto 

individual da sala de aula. 

 

 

8. Acompanhamento e Avaliação do Projeto Político Pedagógico da EC 17 

 

O acompanhamento do PPP se dará em todos os momentos de planejamento 

das ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de cada ano letivo 

deverá ser elaborado um Plano de ação, definindo as ações a serem executadas ao 

longo do ano letivo.  

Cabe à Direção e à Supervisão Pedagógica da EC 17 a responsabilidade de 

articular e proporcionar momentos de reflexão e implementação deste PPP, seja nos 

encontros específicos com professores ou nos momentos que exigem a participação de 

toda a comunidade escolar. 

A avaliação deve acontecer ao final da realização de cada ação, envolvendo 

estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção da escola. No início de cada 

ano letivo, deve acontecer uma avaliação sistemática com a participação de toda a 

comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram alcançados no 

ano anterior e apresentar propostas para a realimentação e execução do PPP no ano 

em curso. 
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10. Apêndices  

 

10.1 - Plano de Ação para o Desenvolvimento da Projeto Político Pedagógico – 2021 

 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das Ações Responsáveis Cronograma 

Gestão 
Pedagógica 

Criar sistema de avaliação 

qualitativa do desempenho 

escolar que possibilite 

acompanhar de maneira 

democrática o 

desenvolvimento de todos 

os estudantes do anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Avaliação diagnóstica por 

segmento para verificar o 

avanço na dimensão global 

do trabalho da escola. 

Análise de gráficos construídos 

a partir de dados coletados nas 

avaliações, ficha do teste da 

psicogênese e mapeamento 

ortográfico. 

Direção, 

Coordenação, 

Professores e  

Equipe de apoio a 

aprendizagem. 

2021 

Gestão das 
Aprendizagens 

Promover mecanismos em 

que todos os estudantes 

da Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental sejam 

coautores de uso de 

metodologias mais 

atrativas e ativas, em que 

os alunos sejam 

protagonistas. Valorizar os 

conhecimentos que as 

crianças já trazem consigo. 

Planejar e implementar 

uma aprendizagem 

contemporânea. 

Propor e valorizar 

atividades educativas que 

gerem interação, 

Aplicar avaliações 
diagnóstica e formativa. 

Realizar projetos. Buscar 
aperfeiçoamento do corpo 

docente por meio da 
formação continuada. 

Promover discussões com 
os professores nas reuniões 

setorizadas e coletivas. 

Através de exposição de 
trabalhos, análise de 

desempenho nas avaliações 
diagnóstica e formativa, diálogo 
com os alunos e conselho de 

classe 

Direção, 
Coordenação, 
Professores e 

Equipe de apoio a 
aprendizagem. 

2021 
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colaboração e criação 

entre os estudantes. 

Formar indivíduos como 

um ser humano integrado, 

relacionando as 

possibilidades de gestão 

com a aprendizagem e o 

desenvolvimento do sujeito 

social, orgânico, corporal, 

emocional, psicológico, 

entre outras percepções 

de indivíduo. 

Gestão das 
Aprendizagens 

Fomentar para todos os 

estudantes da Educação 

Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental o 

desenvolvimento de 

tecnologias educacionais 

e de práticas 

pedagógicas que 

assegurem a 

alfabetização e favoreçam 

a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem 

dos estudantes, 

consideradas as diversas 

abordagens 

metodológicas e 

sua efetividade. 

Aprimorar e estabelecer 

uma rotina do uso do 

laboratório de informática; 

Desenvolver um projeto 

para a elaboração de blog 

educativo para acesso dos 

alunos e pais. 

Acompanhamento sistemático. 

Direção, 

Coordenação, 

Professores e 

Equipe de apoio a 

aprendizagem. 

2021 

Gestão das 
Aprendizagens 

Incentivar ações de 

incentive leitura, recursos 

humanos e recursos 

materiais, nos termos da 

Lei nº 12.244 de 24 de 

Maio de 2010, 

Projeto de estímulo à leitura; 

Projeto literário; 
Acompanhamento sistemático. 

Direção, 
Coordenação, 
Professores e 

Equipe de apoio a 
aprendizagem. 

2021 
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assegurando-se, 

igualmente, a 

implementação do Eixo1 

– Democratização do 

Acesso, do Plano 

Nacional do Livro e da 

Leitura. 

Gestão das 
Aprendizagens 

Assegurar a 

implementação, a 

manutenção e o pleno 

funcionamento de 

espaços de leitura virtual, 

em todas as salas de 

aula de todas as etapas 

e modalidades de 

ensino. 

Criar os cantinhos da leitura 

na sala de aula/sala virtual 

em todas as turmas. 

Acompanhamento sistemático. 

Direção, 

Coordenação, 

Professores e 

Equipe de apoio a 

aprendizagem. 

2021 

Gestão das 
Aprendizagens 

Garantir, para todos os 

alunos desta instituição, 

a p l i c a ç ã o  d o  

c u r r í c u l o  d o s  

conteúdos sobre a 

História e as Culturas 

Afro- Brasileira e 

Indígenas e programar 

ações educacionais, nos 

termos da Lei nº 10.639, 

de 9 de janeiro de 

2003, e da Lei nº 

11.645, de 10 de março 

de 2008, assegurando a 

implementação das 

respectivas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, 

por meio de ações 

colaborativas com fóruns 

Projeto Consciência Negra; 

ações temáticas por ano 

escolar; 

Acompanhamento sistemático. 

Direção, 

Coordenação, 

Professores e  

Equipe de apoio a 

aprendizagem. 

2021 
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de educação para a 

diversidade étnico-racial, 

conselhos escolares, 

equipes pedagógicas e 

a sociedade civil. 

Gestão das 
Aprendizagens 

Assegurar que a 

Educação das Relações 

Étnico- Raciais, a 

Educação em Gênero e 

Sexualidade e a 

Educação Patrimonial 

sejam contempladas 

para todos os alunos 

desta instuição 

conforme estabelecem 

(o artigo 26 A da LDB 

(Leis 10.639/03  e 

11.645/08), Parecer  

02/2004 CNE/CP, as 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a 

Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e 

Cultura Afro- Brasileira e 

Africana, Parecer nº 

03/2004 CNE/CP, a  

 

Resolução 01/2012 

CEDF, art.  19, VI, a 

4920/2012 – CLDF e o 

Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania 

e Direitos Humanos 

LGBT. 

Projeto consciência negra; 

ações temáticas por ano 

escolar; 

Acompanhamento sistemático. 

Direção, 
Coordenação, 
Professores e 
Equipe de apoio a 
aprendizagem. 

2021 
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Gestão 
Democrática 

Desenvolver 

mecanismos 

democráticos para 

elaboração, 

acompanhamento e 

avaliação dos Projetos 

Políticos Pedagógicos 

das unidades escolares. 

Reunir a comunidade 

escolar anualmente para 

realizar a atualização 

Através da assembleia escolar. 
Toda comunidade 

escolar coordenada 
pela direção. 

2021 
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Plano de Ação do Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos 

Ano letivo:      2021   Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia Professor (a):Lília Batista Felix da Silva  

Justificativa:   

    A Escola Classe 17 de Ceilândia, situado na região de zona urbano de Ceilândia, possui atualmente 865 alunos matriculados. 

Deste total, 268 alunos estão distribuídos nas turmas Educação Infantil e 594 de anos iniciais do Ensino Fundamento de Nove anos, 

03 alunos em classe especiais de TEA/TGD, tendo nesse rol, 23 discentes inclusos em classe comum, sendo 09 com diagnóstico 

de deficiência intelectual e 08 com diagnóstico de deficiência física e 06 TGD/TEA. Neste caso, para este público é garantido o 

Atendimento Educacional Especializado, conforme preceitua o art. 208, III da CF/88, bem como a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), regulamentada de acordo com a Resolução CNE/CEB 4/2009. Diário 

Oficial da União, Brasília, 5 de outubro de 2009, Seção 1, p. 17. 

    Assim, a sala de recursos da Escola Classe 17 assume o desafio contemporâneo de gerar ações que possibilitem uma educação 

inclusiva de qualidade aos estudantes com necessidades educacionais especiais visando o sucesso nos diversos processos de 

letramentos, utilizando, para isso, os recursos materiais e humanos existentes na escola e fora dela. Reconhece-se ainda a 

importância da inclusão digital para ampliar as possibilidades de avanço no processo de ensino-aprendizagem e para combater, em 

parte, à exclusão social. Verifica-se também, a necessidade de estreitar os vínculos entre a Proposta Pedagógica da Escola com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, reestruturadas nos objetivos propostos para as série para a Educação Infantil 

e anos iniciais do Ensino Fundamental das Diretrizes Pedagógicas da SEEDF.    

    Oferecer Atendimento da Sala de Recursos de forma virtual (neste momento pandêmico) quando houver o retorno presencial o 

atendimento será no espaço físico da Sala de Recursos, de forma alternativa, lúdica, complementar e de apoio, no qual visa trabalhar 

o desenvolvimento do educando com deficiência, com a busca de estudos, de métodos e técnicas que estimulem seu 

desenvolvimento global. Para tanto serão consideradas as potencialidades e as limitações do estudante, priorizando as adequações 

curriculares necessárias à sua progressão na escola e à plena inserção na sociedade, fortalecendo a perspectiva de inclusão escolar 

e buscando parcerias e apoio da família. 

 

Objetivo geral:  
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AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2021 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS E/OU 

INTERLOCUTORES 

- Construir o Plano 

do AEE de acordo 

com contexto 

histórico e social dos 

estudantes. 

-Fornecer 
atendimento 
adequado ao 
estudante com 
deficiência na Sala de 
Recursos/via google 
meet, plataforma, 
WhatsApp, Vídeo 
chamada ou 
atividades impressas 
complementares ou 

1.Conhecer e 
reconhecer os 
ENEE’s e suas 
expectativas. 

 

 

 

 

 

 

- Participar da 
Estratégia de 
Matrícula visando o 
melhor 
atendimento dos 
ENEE’s.* 

-Consultar 
documentos 
presentes na 
secretaria e na S.R 
da escola a 
respeito da 
trajetória escolar do 
aluno; conversar 
com professores, 
coordenadores, 
orientadoras 

- No início do ano 

letivo verificar junto 

à Secretaria a 

inclusão dos 

estudantes nas 

turmas regulares. 

 

- Participação dos 

estudantes nas 

atividades 

propostas.  

- Fevereiro/Março 

 

* Outubro/2021 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Escolar 

Coordenadores; 

Professores; 

Orientador Educacional; 

Supervisão Pedagógica e 

Direção. 

Professores da Sala de 

Recursos. 

Promover ações que agreguem práticas inclusivas de letramentos, seja, matemático, na linguagem oral e escrita, na formação de 

valores e atitudes, numa perspectiva lúdica e desafiadora em que os Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais se 

apropriem das tecnologias da informação e comunicação e utilizem os diversos códigos para expressar-se, relacionarem-se e 

posicionar-se reflexivamente frente ao mundo e sua realidade social. 
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de forma presencial  e 
ao  estudante  com 
ENEE.  

-Subsidiar as ações 
dos professores das 
classes inclusivas.  

-Participar das 

reuniões promovidas 
pelas CREC e demais 
instituições 
pertinentes ao A.E.E. 

- Viabilizar aos alunos 
e professores 
atividades de 
Inclusão na Semana 
Distrital de 
Conscientização e 
Promover a 
Educação Inclusiva 
(Lei Distrital nº 
5.714/2016). 

-Viabilizar as 
comemorações do 
Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com 
Deficiência. 
- Participar dos 
Estudos de Caso. 

- Oportunizar a 

discussão a respeito 

da relação escola 

 

 

 

 

 

- Sensibilizar e 
orientar os 
professores 
regentes, e demais 
segmentos da 
comunidade 
escolar quanto a 
inclusão dos 
estudantes NEE’s. 

 
Promover espaço 
alternativo, 
complementar, 
lúdico e de apoio, 
no qual visa 
trabalhar o 
desenvolvimento do 
educando com 
deficiência; 

 Implantar estudos, 
métodos e técnicas 
que estimulem o 
desenvolvimento 

escolar e outros 
segmentos que 
tiveram algum 
vínculo ou 
atendimento no 
ano anterior. 

-Realizar dinâmicas 
de apresentação 
dos alunos para 
detectar suas 
expectativas; 

*Apresentar o 
serviço do AEE; 
Mostrar a foto e o 
perfil de cada aluno 
com necessidade 
educacional e dicas 
de como trabalhar 
com cada tipo de 
necessidade 
especial. (Há 
muitos professores 
novos e contratos 
temporários na 
escola). 

-Promover oficinas 
e estudos nas 
coordenações 
coletivas, e por 
área. 

- Utilizar 
filmes/vídeos 
voltados à inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durante o ano 

letivo.  



 

60 
 

inclusiva X família X 

ENEE. 

- Manter a sintonia 

temática entre o 

Plano de ação da 

Sala de Recursos e a 

Proposta Pedagógica 

da EC 17, 

especialmente 

porque a escola 

aderiu a organização 

em ciclos I e II do 

Ensino Fundamental 

a partir de 2016. 

- Conhecer as 

expectativas de cada 

aluno em relação a 

vida, a escola, a sala 

de recursos, a fim de 

construir os projetos 

de atendimento 

individual; 

do estudante, 
considerando suas 
potencialidades e 
limitações, 
priorizando as 
adaptações 
curriculares 
necessárias à sua 
progressão na 
escola e plena 
inserção na 
sociedade. 
 

Orientar os 
professores da 
Classes 
Especiais   de 
TEA para o 
preenchimento do 
PIBI 
(planejamento 
Individual, 
Bimestral). 

 

 

 

 

 

Circuito de jogos 
realizados pelos 
alunos na/da sala 
de recursos. 
**Realizar a 
Semana de 
Educação para 
vida, conforme Lei 
nº 11.988/2009. 
 
-Realizar atividades 
que estimulem o 
desenvolvimento 
dos processos 
psicológicos 
básicos como 
atenção, 
percepção, 
memória, 
raciocínio, 
imaginação, 
criatividade e 
linguagem. 
 
Atender ao 
estudante em   
contra turno, 
individualmente ou 
em grupos. Essas 
intervenções /aulas 
e atendimentos 
ocorrerão em 
plataforma Google 
meet, chamadas de 
vídeo, material 
impresso 
disponibilizado na 
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- Orientar sobre as 

diversas deficiências 

e quanto à forma de 

se proceder em cada 

caso; 

- Responsabilizar-se 

junto aos professores 

pela garantia da 

realização das 

adequações 

curriculares; 

- Adequar os 

materiais didáticos 

pedagógicos de 

acordo com as 

necessidades dos 

estudantes; 

- Desenvolver 

atividades e jogos 

para aperfeiçoar as 

funções psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

escola ou via 
WhatsApp devido à 
pandemia de Covid 
19. Quando houver 
o retorno presencial 
na escola, 
acontecerão no 
espaço físico da 
sala de recursos. 
 
- Realizar palestras 
e oficinas com os 
professores da 
Escola Classe 17, 
com vistas a 
esclarecer dúvidas 
sobre as 
adequações 
curriculares, 
atribuições do AEE 
e as deficiências 
atendidas pelo 
AEE.  
 
- Realizar momento 
de reflexão, com os 
estudantes e 
professores sobre a 
Semana Distrital 
através de 
conversas, 
debates, vídeos, 
músicas e filmes. 
- Proporcionar 
momento de 
reflexão, sobre a 
pessoa com 
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básicas e superiores 

dos Estudantes; 

- Proporcionar 

interação dos 

ENEE’s em diversos 

ambientes sociais, 

tais como cinemas, 

teatros, shoppings... 

- Despertar o 

interesse e 

desenvolver 

habilidades 

relacionadas à 

musicalização. 

- Planejar e realizar 

atendimentos 

individuais ou em 

grupo, realizando 

assim um 

acompanhamento do 

desempenho 

acadêmico; 

deficiência, da 
comunidade 
escolar na Semana 
Nacional de Luta da 
Pessoa com 
Deficiência em 
comemoração ao 
dia Nacional de 
Luta da Pessoa 
com Deficiência 
conforme a Lei 
Federal de nº 
11.133, de 14 de 
julho de 2005 
 
- Participar de 
cursos, palestras, 
seminários e 
congressos para o 
aperfeiçoamento do 
professor regente 
da Sala de 
Recursos. 
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- Realizar atividades 

que permitam ao 

ENEE adquirir 

autonomia dentro da 

escola, e em outros 

contextos, 

principalmente no 

tocante a tomar 

decisões, fazer 

escolhas, ter 

iniciativa e opinar 

motivado pela sua 

real necessidade e 

objetivos; 

- Ofertar suporte 

pedagógico aos 

estudantes, 

facilitando-lhes o 

acesso a conteúdos 

ministrados em 

classe comum. 
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- Inserir os recursos 

tecnológicos de 

informação e 

comunicação, e 

Tecnologias 

Assistivas nas 

atividades propostas 

na sala de recurso e 

classe comum. 
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ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

( x   ) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO;   

(  x  ) ANOS INICIAIS - II CICLO;   

(    ) ANOS FINAIS - III CICLO;  

(    ) ENSINO MÉDIO  

MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

(    ) EJA ;  

(   x ) ENSINO ESPECIAL 

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR  

(  x  ) MATUTINO - QUANTITATIVO:  430 

(   x ) VESPERTINO - QUANTITATIVO:  438 

(    ) NOTURNO* QUANTITATIVO:______ 

SERVIÇOS DE APOIO: 

(  x  ) SALA DE RECURSOS  

(   x ) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

(  x  ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM  

(    ) OUTRO: __________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 

Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

Ano letivo:   

2021     

Unidade Escolar: EC17 DE CEILÂNDIA Pedagoga: KELLI CRISTINA ROBERTO DE SOUZA          
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Eixo: Observação no Contexto Escolar 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Realização de entrevista 
objetivando compreender 
as concepções dos 
gestores acerca do 
desenvolvimento humano 
e aprendizagem. 
 
Análise do Projeto 
Pedagógico e dos demais 
projetos coletivos 
desenvolvidos na 
Instituição. 
 
Levantamento dos 
estudantes encaminhados 
em anos anteriores para 
acompanhamento da 
EEAA e OE. 
 
Elaboração do 
mapeamento institucional. 

Identificar 
potencialidades e 
dificuldades da 
Instituição Escolar e de 
seus atores. 
 
Compreender as reais 
necessidades da 
Instituição. 

Entrevista; 
 
Análise 
Documental ; 
 
Observação. 

 
 
 

● 1º Bimestre 

          EEAA 
Gestão 

Docentes  
AEE 

             OE 
Coordenação 

 
 
 
 
 

Decorrer do ano letivo 2021. 
 
 
 
 

. 

Preenchimento da Ficha 
Perfil das Turmas. 
 
Entrevista individual com 
os docentes que possuem 
estudantes com 
dificuldade no processo 
de ensino e aprendizagem 
(leitura, escrita, raciocínio 
lógico). 
 
Observação dos 
estudantes indicados no 
conselho de classe que 
apresentam queixa 
escolar. Leitura dos 
documentos que constam 
no dossiê da secretaria, 
reunião com os 
responsáveis, orientações 
aos docentes no trato com 

Conhecer a demanda geral de 
cada turma. 
 
Conhecer as demandas 
específicas dos estudantes 
indicados com queixas 
escolares. 
 
Conhecer o desempenho do 
estudante, suas fragilidades e 
potencialidades, no contexto 
escolar. 
 
 

Entrevista com 
os docentes; 
 
Reunião com os 
responsáveis; 
 
Análise 
documental; 
 
Observação. 

● 1º semestre 
EEAA/OE/AEE 

Docentes. 
Decorrer ano letivo 2021. 
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o estudante e quanto às 
adequações no 
planejamento pedagógico 
e nas atividades 
realizadas. 

Acompanhamento 
sistematizado dos 
Conselhos de Classe. 

Verificar o desempenho de 
cada aluno durante o bimestre;  
 
Propor intervenções 
pedagógicas para os alunos 
com queixas escolares. 
 
Contribuir com reflexões 
acerca do desenvolvimento, 
aprendizagem e das demandas 
de queixas escolares. 

Escuta 
Pedagógica; 
 
 
Análise 
Documental. 

       Bimestralmente 
EEAA/ 

OE 
Decorrer ano letivo 2021. 

Eixo:  Coordenação Coletiva 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Acompanhamento em 
Coordenações Coletivas. 

 
 

Instrumentalizar a equipe escolar 
e, principalmente, o corpo 
docente para o estudo, 
planejamento, operacionalização 
e avaliação de ações de ensino 
intencionalmente planejadas, por 
meio de um assessoramento 
continuado em serviço, no que 
compete ao conhecimento 
pedagógico. 
 
Estimular o fazer pedagógico 
voltado para a real necessidade 
do estudante e ao sucesso 
escolar. 

Participação, em 
conjunto com os 
demais profissionais 
da instituição 
educacional, nas 
atividades de 
planejamento e de 
avaliação do trabalho:  
. 

Semanalmente nas 
coordenações 
coletivas e nas 
setorizadas. 

 

EEAA/OE No decorrer de todo ano.  
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Eixo:  Formação Continuada 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 
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Eixo: ESTUDO DE CASO 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Participação no 
processo de estudo 
de caso anual dos 
estudantes com 

deficiência e com 
transtornos 
funcionais. 

Elaboração do RAIE 
dos estudantes 
avaliados e/ou 
reavaliados. 

Assegurar estratégias 
adequadas às necessidades 
dos estudantes e que gerem 

aprendizagem.  
 

Subsidiar o trabalho 
pedagógico do professor 

regente e demais 
profissionais da escola que 
irão atender o estudante. 

Reuniões via 
Meet. 

Estudo detalhado 
das 

documentações 
do dossiê do 
estudante.   

No decorrer 
do segundo 
semestre.  

EEAA, OE, gestores, 
coordenadores, AEE, 
supervisora 
pedagógica e 
docentes. 

 

Ao término das ações. 
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Eixo: CONSELHOS DE CLASSE 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 

garantir o acesso e a 
permanência exitosa de 

todos estudantes da  
escola, aprendendo 

continuamente em um 
processo formativo, voltado 
ao desenvolvimento integral 
e ao protagonismo , com o 
auxílio de todos os atores 

do processo educativo 

verificar quais as 
evidências de 

aprendizagem o 
estudante 
alcançou. 
discutir as 

metodologias e 
as formas de 

encaminhamento
s no modelo 
remoto com 

reorganização 
curricular 

bimestral 
todos os atores da 
unidade de ensino. 

A escola precisa ser 
mediadora e intervir com 

intencionalidade no 
processo  de ensino-

aprendizagem , repensando 
nossos espaço , e 

remodelando o Conselho de 
Classe. 
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Eixo: AÇÕES VOLTADAS À RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

Orientar as famílias 
sobre o 
acompanhamento 
para o adequado  
desenvolvimento 
escolar. 
 
Orientar sobre os 
encaminhamentos 
dos estudantes que 
necessitam de 
avaliação 
complementar e 
atendimentos 
especializados 
(psicólogo, 
fonoaudiólogo…)  

 
Possibilitar maior interação 

da escola e família no 
processo de ensino 

aprendizagem 
 
 
 
 
 

Sensibilizar as famílias 
sobre a importância de 

oferecer um 
acompanhamento 

complementar adequado às 
necessidades do estudante. 

 
 
 

Reuniões via 
meet, lives, rodas 

de conversa, 
troca de 

vivências. 
 
 
 

Segundo 
semestre  

letivo. 
EEAA/SOE 

 
 
 

Por meio da participação 
efetiva nas atividades 

diárias promovidas pela 
escola. 

 
 

 
Por meio das devolutivas 

realizadas aos outros 
profissionais e pela própria 

família. 

Eixo: PLANEJAMENTO EEAA 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos 
Cronogram

a 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 
 
 

 semanal   
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Eixo: REUNIÃO EEAA/SAA 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos Cronograma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 
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TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 
  

  

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

  

  

EIXO DE AÇÃO 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

 

Ed. 
Cidadania 

DH 

Ed. 
Diversid

ade 

Ed. 
Sustent
abilidad

e 

ESTRUTURAÇÃO  X X X 
Apresentação da Equipe de Apoio: 

SOE,EEAA,SAA e SR em reunião 

coletiva. 

Ação da 

Orientação 

educacional 

AAMAAAAAção juntoAaAAaaaa 

AçãoPri 

A 

Eixo: REUNIÃO COM A GESTÃO 

Ações/Demandas Objetivos Procedimentos 
Cronogra

ma 
Profissionais 
envolvidos 

Avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 

, .  

 
quinzenal 
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - SOE   

Ano letivo:      2021   Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia SOE   

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: KARLA ANDRÉIA DE HOLANDA BONIFÁCIO Turno: MAT.\ VESP. 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: KENIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS Turno: MAT.\VESP. 

Justificativa:    

          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) 

CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

          O trabalho da Orientação Educacional deve estar articulado às demais instâncias da unidade escolar, bem como à família e à comunidade, 

estabelecendo uma rede social e institucional de proteção e garantia aos direitos do estudante e de melhoria da qualidade da educação. 

          O  Pedagogo(a) - Orientador(a) educacional desenvolverá seu trabalho, tendo em vista sua capacidade de dialogar com o corpo escolar, o currículo 

e o processo ensino-aprendizagem diante da realidade socioeconômica do estudante, além de: 

[...] analisar com a equipe as contradições da 
escola e as diferentes relações que exerçam 
influência na aprendizagem; contribuir para 
as melhorias do ensino e das condições de 



 

75 
 

aprendizagem na escola; estruturar o seu 
trabalho a partir da análise crítica da realidade 
social, política e econômica do país; fundamentar 
cientificamente sua ação, buscando novas teorias 
a partir de sua prática” (GRISPUN, 1998 apud 
Porto, 2009, p. 73). 

Desse modo, o trabalho da Orientação Educacional deve: 

 […] partir do princípio da ação coletiva, 
contextualizada, integrada ao Projeto Pedagógico 
da Unidade Escolar, visando à aprendizagem e ao 
desenvolvimento integral do estudante como ser 
autônomo, crítico, participativo, criativo e capaz 
de interagir no meio social e escolar e de exercer 
sua cidadania com responsabilidade (DISTRITO 
FEDERAL, 2015, P. 31). 
 

Objetivo geral:  

         Atuar como mediador entre aluno e professor, além de contribuir significativamente no processo de planejamento da escola, auxiliar os 
professores no exercício da função e fazer a mediação entre escola, família e comunidade. 

METAS: 
1- ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL; 

2- PROMOÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS JUNTO AOS PROFESSORES; 

3-DIMINUIÇÃO DOS ÍNDICES DE EVASÃO ESCOLAR; 

4-AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NA PLATAFORMA; 

5- AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO ENSINO REMOTO; 

6- PARTICIPAÇÃO NAS COLETIVAS E CONSELHOS DE CLASSE; 

7- FORTALECIMENTO DO TRABALHO ARTICULADO NA UNIDADE DE ENSINO; 
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E IMPLANTAÇÃO 

DA OE  

 

 

 

 

Inclusão do SOE nas salas de aula 

na plataforma Google. 

 Ação da Orientação Educacional Primeiro 

Bimestre 

Elaboração de instrumentos de 

registros. 

Ação da Orientação Educacional  Primeiro 

Bimestre 

Apresentação do SOE em reunião 

de pais. 

A Ação junto aos professores e famílias Primeiro 

Bimestre 

 Autoestima 

Saúde 

 

  

   X 
Apresentação de vídeo de 

acolhimento aos docentes da UE. 

Ação junto aos professores Primeiro 

Bimestre 

Oficina da psicogênese e 

apresentação do vídeo de Diogo 

Almeida: Benefício do Bom Humor 

Ação junto aos professores Primeiro 

Bimestre 

     

     

8-INTEGRAÇÃO DO TRABALHO ENTRE A FAMÍLIA E A ESCOLA; 

9-ARTICULAÇÃO DO TRABALHO COM AS REDES DE APOIO.  
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Integração 

Família/ Escola 

 X   X   

Apresentação de vídeo de 

acolhimento aos pais da UE. 

Ação junto às famílias  Primeiro 

Bimestre 

Reunião de pais para 

sensibilização da parceria Escola e 

Família 

Ação junto às famílias  Primeiro 

Bimestre 

Dia Letivo Temático: Participação 

Familiar na Vida do Estudante. 

Ação junto às famílias  Primeiro 

Bimestre 

     

             

       

 

Cultura da paz 

 

 

 

 

 X X Semana de Educação para Vida: 

Produção de vídeos com os temas:  

Saúde Emocional; Declaração 

Universal dos Direitos Humanos; 

Convivência Escolar e Cultura de 

Paz 

Ação junto às famílias e aos 

estudantes 

Primeiro 

Bimestre 
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Ensino\ 

Aprendizagem 

Integração família\ 

escola 

X        X X Acompanhamento das reuniões 

setorizadas com os segmentos 

da escola via Google Meet; 

Acompanhamento do pré-

conselho; 

Acompanhamento dos 

Conselhos de Classe via Google 

Meet, 

 Atendimento e 

acompanhamento dos 

estudantes, via Google 

Meet\celular, que não estão na 

plataforma classroom ou que 

não estão entregando as 

atividades; e Atendimento 

Acompanhamento dos 

estudantes que necessitam de 

atendimento individualizado, 

realizado via Google 

Meet\celular. 

Encaminhamento de estudantes, 

quando necessário, à rede de 

proteção social; 

Ação junto aos professores e às 

famílias 

No decorrer do 

ano letivo 
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 Postagem na plataforma e nos 

grupos de WhatsApp dos pais, 

vídeos sobre Hábitos de Estudo; 

Reunião bimestral de pais; 

Participação semanal nas 

coletivas da UE; 

Escuta sensível de 

estudante\professor\ família; 

 

 

 

Prevenção e 

enfrentamento ao 

uso indevido de 

drogas 

  X Postagem de vídeo na plataforma 

sobre Prevenção e uso indevido 

de drogas; 

Palestra, via Google Meet, com o 

delegado Fernando Fernandes; 

Ação junto aos estudantes Terceiro 

Bimestre 

Transição X XXX X Projeto Transição: 

Roda de Conversa entre os 

alunos dos quintos anos e um 

diretor de CEF, via Google Meet; 

Ação junto aos estudantes e às famílias Quarto Bimestre 
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Vídeo com exibição de imagens, 

orientações sobre a dinâmica 

dos CEFs; 

Reunião de pais dos alunos do 

segundo período da Educação 

Infantil 

Desenvolvimento de 

Competências 

Socioemocionais 

X  X Oficinas Trabalhando as 

Emoções: 

Escuta sensível dos estudantes; 

Contação de histórias; 

Apresentação de filmes; 

Postagem de vídeos na 

plataforma; 

 

 

Ação junto aos estudantes Segundo e 

terceiro bimestre 

Saúde X  X Campanha Maio Laranja 

Postagem de vídeos na 

plataforma sobre prevenção ao 

abuso sexual infantil e palestra 

para os alunos, via Google Meet. 

Palestra para os pais, via Google 

Meet, sobre Prevenção ao abuso 

 

Ação junto aos Estudantes 

 

 

 

Ação junto às famílias 

 

Segundo 

Bimestre 
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sexual infantil. Projeto “ Eu me 

protejo”. 

 

Palestra sobre o tema: Violência 

Doméstica 

 

 

 

 

 

Ação junto aos professores 

 

 

 

 

Segundo 

Bimestre 

Cidadania X   Postagem de vídeo na 

plataforma sobre o dia da 

Consciência Negra. 

Postagem de vídeo na 

plataforma sobre a Lei Maria da 

Penha; 

Ação Social: Tema: Solidariedade 

Ação junto aos Estudantes 

 

 

 

Ação junto às famílias  

 

 

Quarto 

Bimestre 

 

 

      

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 
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Estabelecer a avaliação por cada meta apontada 

  

Levantamento da participação dos estudantes a partir de instrumento diagnóstico 

1-AUTO AVALIAÇÃO PERIÓDICA  

2- RODA DE CONVERSA 

3-ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CORPO DOCENTE 

4-FORMULÁRIO GOOGLE 

5-REUNIÕES SETORIZADAS POR SEGMENTOS 

6-LEVANTAMENTO DE DESEMPENHO; 

7-AVALIAÇÃO COLETIVA EQUIPE GESTORA \SERVIÇOS 

8-DEVOLUTIVAS DO CORPO DOCENTE\ PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA (FORMULÁRIO DE FREQUENCIA) 

9-AVALIAÇÃO DAS AÇÕES ARTICULADAS COM A REDE DE APOIO POR MEIO FORMULÁRIOS. 
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Plano de Ação da Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) 

Ano letivo:     

2021    

Unidade Polo: EC 17 DE CEILÂNDIA 

Unidades Escolares Atendidas: EC16/ EC17/ 

EC31/ EC33/ EC56/ CAIC-AT/ CEF30 

 

Professora: Estamos sem profissional até o momento 

Justificativa: Os Transtornos Funcionais Específicos (TFE) possuem características biológicas, psicológicas e sociais que geram dificuldades no 
processamento auditivo, linguagem oral, leitura, escrita, raciocínio lógico, habilidades matemáticas, motoras e relacionais interferindo significativamente 
no desenvolvimento individual e no desempenho acadêmico de diversos estudantes.  
              Diante da constatação da existência na rede pública de ensino do Distrito Federal de um número significativo de estudantes com TFE e a 
necessidade de atendimento especializado para essa clientela foi criada a Sala de Apoio à Aprendizagem – SAA, a partir da Portaria nº 39 de 09/03/2012, 
atualmente regida pela Portaria 27 e 28 de 18 de fevereiro de 2016. A SAA é constituída por profissionais qualificados que realizam intervenções 
pedagógicas de acordo com as queixas escolares envolvendo os estudantes com TFE.  
             Cumprem-se assim os preceitos da Constituição Federal de 1988 de que todo cidadão têm direito a uma educação de qualidade que considere 
as individualidades e especificidades estabelecendo paradigmas contrários às atitudes discriminatórias que resultam na segregação escolar e social.  

Ressalta-se que a lei nº 5.310, de 18 de fevereiro de 2014 assegura a oferta de apoio especializado aos estudantes com TFE a fim de potencializar os 

processos de ensino e aprendizagem e promover o sucesso escolar. 

 

Eixo de Atuação 

PDEMetas 

(Lei 5.499, de 
14/07/2015) 

Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

Atendimento de 

acompanhamento 

mediado. 

Implantar estratégia de 
acompanhamento dos 
estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais, transitórias 
ou não, segundo a 
Resolução CNE/CEB 
n° 2, de 2001, nas 
salas de apoio à 
aprendizagem, 
garantindo a presença 
de profissional 
responsável. 

Criar mecanismos 
para o 

Apresentar o 
serviço da Sala de 
Apoio à 
Aprendizagem para 
a comunidade 
escolar. 

Apresentar o 
serviço da Sala de 
Apoio à 
Aprendizagem às 
Equipes 
Especializadas de 
Apoio à 
Aprendizagem da 
Ceilândia. 

Realizar reunião 
com as Equipes 
Especializadas de 
Apoio à 
Aprendizagem das 
unidades escolares 
atendidas para 
informar as 
atribuições da SAA. 
Receber as listas 
de prioridade e 
relatórios dos 
estudantes 
encaminhados. (1ª 
ação) 

Professor do SAA, 

pais e/ou 

responsáveis e 

estudantes que 

compõem o 

atendimento.  

 
 
 
  
As demais ações 
acontecerão no 
decorrer dos 
atendimentos em 
cada semestre. 
 
 
  
 
 
 
 
 

Promover reflexões 

sobre as atividades 

e intervenções 

realizadas a fim de 

incentivar a 

transposição das 

competências 

desenvolvidas em 

outros espaços dos 

quais o estudante 

participa: escola, 



 

84 
 

acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma a 
garantir a qualidade do 
atendimento. 
Universalizar o 
atendimento 
educacional aos 
estudantes com 
deficiência, transtorno 
global do desenvolvi-
mento, altas 
habilidades ou 
superdotação, com 
transtorno do déficit de 
atenção e 
hiperatividade – 
TDAH, dislexia, 
discalculia, 
disortografia, disgrafia, 
dislalia, transtorno de 
conduta, distúrbio do 
processamento 
auditivo central – 
DPA(C) ou qualquer 
outro transtorno de 
aprendizagem, 
independentemente da 
idade, garantindo a 
inclusão na rede 
regular de ensino ou 
conveniada e o 
atendimento 

Receber as listas 
de prioridade e 
relatórios dos 
estudantes 
encaminhados à 
SAA. 

Organizar o 
acompanhamento 
da SAA. 

Estimular a 
utilização das 
regras de convívio 
social. 

Estimular a atenção 
seletiva e o controle 
inibitório. 

Desenvolver 
habilidades de 
atenção, 
flexibilidade 
cognitiva e 
memória 
operacional. 

Promover o 
desenvolvimento 
da consciência 
fonológica. 

Desenvolver a 
compreensão e 
produção verbal, 
atenção, memória e 

Participar da 1ª 
Semana de 
Formação 
Continuada do 
Serviço 
Especializado de 
Apoio à 
Aprendizagem de 
Ceilândia. (2ª Ação) 

Organização do 
Atendimento. 
Convocar os 
responsáveis para 
assinatura do termo 
de compromisso e 
orientações gerais. 
Montar os grupos, 
planejar e organizar 
o 
acompanhamento 
da SAA. (3ª ação) 

Início dos 
atendimentos. (4ª 
ação) 

Realizar coletiva na 
unidade escolar 
para apresentar o 
serviço da SAA em 
articulação com a 
Equipe 
Especializada de 
Apoio à 
Aprendizagem e 
SOE. (5ª Ação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

família e 

sociedade. 

Promover com os 

estudantes 

avaliação pessoal 

dos objetivos da 

SAA ao longo 

daquele período 

ressaltando 

expectativas, 

interesse e 

avanços 

pedagógicos. 

A avaliação dos 

estudantes por 

parte do 

profissional da SAA 

será processual e 

contínua 

observando o  

desenvolvimento 

individual e 

coletivo. 
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complementar ou 
exclusivo, quando 
necessário, nas 
unidades de ensino 
especializadas. 

 

flexibilidade 
cognitiva. 

Desenvolver as 
habilidades de 
atenção visual e 
auditiva, 
flexibilidade 
cognitiva, viso 
construção 
espacial. 

Estimular o 
desenvolvimento 
da linguagem: 
leitura e escrita. 

Propiciar a 
ampliação do léxico 
ortográfico. 

Favorecer o 
desenvolvimento 
do raciocínio lógico. 

   

Participar da 
Semana Distrital da 
Conscientização e 
promoção da 
Educação Inclusiva 
aos alunos com 
necessidades 
Educacionais 
Especiais (Lei 
Distrital nº 
5714/2016). (6ª 
Ação). 

Entrega dos Planos 
Interventivos. (7ª 
Ação). 

Encerramento/1º 
Semestre (8ª Ação) 

Início do 

atendimento/ 2º 
Semestre. (9ª 

ação) 

Encerramento/2º 
Semestre. Entrega 
de Parecer. 
Reunião de pais. 
(10ª Ação). 

Proporcionar, por 
meio de jogos de 
tabuleiro, o 
desenvolvimento 
da compreensão da 
importância do 
cumprimento de 
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regras já pré-
estabelecidas e 
trazer a reflexão 
para a importância 
das regras na 
sociedade. 

Realizar 
brincadeiras e 
jogos que 
favorecem o 
movimento e 
controle do próprio 
corpo, como: 
Morto/vivo, 
Terra/mar, 
Sinal/movimento, 
Estátua, Siga o 
mestre, Siga o 
mestre, Bate 
cartas. 

Reproduzir 
imagens utilizando 
figuras geométricas 
(Tangram). 

Achar os erros que 
compõem as 
figuras 
determinadas 
(Jogo dos erros). 

Encontrar o 
caminho adequado 
para ligar um ponto 
ao outro. 
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Ligar os pontos em 
uma determinada 
sequência, letras 
e/ou números 
diretos ou 
intercalados, que 
sigam uma regra 
específica 
(números primos, 
pares, ímpares, 
etc). 

Achar a figura 
correspondente ao 
par que se deseja 
formar. 

Montar figura 
apresentada 
através do encaixe 
de partes 
específicas 
(Quebra-cabeça). 

Achar a figura 
correspondente a 
formação do par 
correto. 

Favorecer o 
desenvolvimento 
das habilidades e 
funções executivas 
por meio dos jogos: 
A hora do rush, 
Gênius, Cilada, 
Charada e Lincy. 
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Promover o 
desenvolvimento 
da consciência 
fonológica por meio 
dos jogos: Batalha 
de palavras, 
Palavra dentro de 
palavras, 
Boogleslam, Mais 
uma, Bingo dos 
sons inicial, Trinca 
mágica e Caça – 
rimas, Ficha 
conflito. 

Arrumar as figuras 
seguindo uma 
ordem lógica e em 
seguida criar a 
história criada 
(História em 
sequência). 

Encontrar uma 
série de palavras 
entre letras 
distratoras (Caça – 
palavras) 

Ler, interpretar e 
produzir  diferentes 
gêneros  textuais. 

Atividades para 
desenvolver a 
compreensão, 
organização do 
pensamento e 
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habilidades 
verbais. 
Favorecer a 
ampliação dos 
conhecimentos 
linguísticos a partir 
dos jogos: 
Soletrando, troca 
letras, Anagramix e 
Palavra secreta. 

Jogos e atividades 

que explorem o 

raciocínio lógico-

matemático, como: 

Cubra o anterior, 

Pintando o Sete, O 

que mudou, 

Viagem à lua, 

consórcio, Nunca 

dez, travessia do 

rio, Cubra a 

diferença, entre 

outros.  
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10.2 Organização Curricular 

 
A organização curricular definida neste PPP está em concordância com os 

princípios da Educação Integral em que busca desenvolver ações com vista ao 

desenvolvimento de um espaço excepcional para se repensar a função da educação 

no contexto atual, pois envolve debater o significado de integralidade. Ela deve ser 

concebida a partir da formação integral de crianças, almejando oferecer a atenção 

necessária para todas as dimensões humanas, portanto, equilibrando os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar 

que a aprendizagem se dá ao longo da vida, por meio de práticas educacionais 

integradas a vários campos do conhecimento, como cultura, artes, esporte, lazer, 

informática, entre outras, visando ao completo desenvolvimento das potencialidades 

humanas. 

Neste contexto, nossa organização curricular tem na transversalidade um 

caminho para o desenvolvimento de uma concepção interdisciplinar de conhecimento, 

vinculando a aprendizagem e as dificuldades concretas dos alunos e da comunidade. 

Assim, nossa escola progride em busca de uma qualidade da educação real e a partir 

do dialogo com a comunidade escolar. Logo, este PPP fomenta a reflexão da escola 

como um centro de estímulo de intensas interações culturais e de formação e 

fortalecimento de identidades sociais dos diferentes grupos presentes na comunidade 

escolar. Nesta lógica, a escola apropria-se do espaço urbano como um espaço de 

aprendizagem integrado ao espaço escolar. A educação, nesta perspectiva, se 

organiza em formato de rede, em que a gestão participativa e a corresponsabilização 

são essenciais para o processo educativo. 

Na organização em rede, todos devem trabalhar coletivamente, realizando 

trocas de experiências e informações, criando oportunidades de aprendizagem para 

todas as crianças. A organização curricular que se fundamenta na perspectiva da 

educação integral tem como referencial teórico a Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico–Cultural. A partir desta referência, nossa organização curricular 

escolar coloca no centro de sua prática o contexto social, econômico e cultural de 

nossos alunos. Destarte, o contexto social adentra a escola. 

O currículo tem a necessidade de abarcar as temáticas transversais como a 

diversidade cultural, questões do feminino, do negro, dos índios, bullying, 

preconceitos, racismo, entre outros. Outras temáticas não implícitas no currículo 
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como a consolidação da democracia, a preservação do meio ambiente e o Estado de 

Direito contextualizados à realidade da comunidade escolar da EC 17. 

O Currículo em Movimento, nesta perspectiva, privilegia em seus eixos 

transversais a (1) Educação para Diversidade, (2) Cidadania e Educação em e para 

os Direitos Humanos, (3) Educação para a sustentabilidade. Deste modo, nossa 

organização curricular tende, a partir dos eixos transversais, a se articular de maneira 

integrada e focada em temas atuais e urgentes, alguns anteriormente deixados à 

parte do conjunto dos conteúdos. 

Os temas transversais, em sua dimensão interdisciplinar ou multidisciplinar, 

só podem atingir suas potencialidades se refletirem a ação conjunta dos profissionais 

da educação. Essa organização curricular permite novos referenciais e novas 

reflexões de mundo. Logo, tudo o que se faz na escola, não apenas o que se aprende, 

mas a forma como se aprende, como se é avaliado e como se é tratado. Assim, todos 

os temas tradicionalmente escolares e os temas da vida atual são importantes e 

compõem o currículo escolar, sem hierarquia entre eles. 

Os temas definidos na organização curricular como eixos interagem entre si, 

exigem a confecção de estratégias pedagógicas para aproximar-se do caráter mais 

integrador possível, fazendo com que os alunos apreendam as múltiplas relações que 

todos os acontecimentos acomodam e exercem entre si. Neste contexto, 

desenvolveremos projetos que contemplem estes temas transversais, a saber: 

Semana da Consciência Negra, Projeto de Leitura, Festa Junina, Projeto Bullying, 

Semana da Inclusão e Semana de Valorização da Vida. 

 



 

92 
 

 

Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto de Reagrupamento Interclasse 

Etapas: BIA - Anos Iniciais (BIA) Total de estudantes envolvidos: 272 estudantes 

Áreas de conhecimento: Alfabetização e Letramento. 
Equipe responsável:  Direção, Supervisor, Coordenação, Docentes e Serviços de Apoio a 

aprendizagem. 

Justificativa 

           Em todas as turmas do BIA (1º ao 3º ano), há alunos que apresentam os mais 

variados níveis na leitura e escrita. São turmas organizadas a partir do critério etário até 

o final do 3º ano, devido à progressão continuada adotada pelo governo do DF. Em cada 

turma é possível encontrar alunos alfabetizados e também alunos que se encontram do 

nível pré-silábico ao alfabético, não deixando de necessitar de um trabalho diversificado. 

O 3º ano é a última etapa do Projeto BIA(Bloco Inicial de  Alfabetização), onde  deve-se  

consolidar o que foi  trabalhado no 1º e 2º ano. Alguns estudantes da escola, de outras 

escolas do DF e de outros estados  que vem para a EC17 de Ceilândia, encontram-se 

nos variados variados níveis. De acordo com as dificuldades encontradas no nível de 

aprendizagem dos alunos, percebeu-se a necessidade de desenvolver atividades de 

enriquecimento, objetivando aproximar os diferentes níveis da leitura e escrita, utilizando 

os testes e parâmetros da psicogênese. O reagrupamento é realizado dentro de cada 

ano (1º , 2º e 3º ano). É um princípio do BIA que se efetiva como uma estratégia de 

trabalho em grupo que atende a todos os estudantes, permite o avanço contínuo das 

aprendizagens e contempla as possibilidades e necessidades de cada estudante. O 

trabalho em grupo permite ao docente dar atenção diferenciada e individualizada, o que 

favorece a participação efetiva dos estudantes com diferentes necessidades, diminui o 

índice de retenção afinal do 3º ano e os docentes nessa etapa conseguem consolidar a 

alfabetização. As vezes a difuldade da  criança não é sanada com regrupamanto, 

necessitando  participar do Projeto Interventivo e de outras estratégias realizadas pelos 

Serviços de Apoio a Aprendizagem, como atendimento aos estudantes, reunião com a 

família dos mesmos e atendimento aos professors da UE. 

Problematização 

 Por que  todas as turmas do BIA, do 1º ao 3º ano, há alunos que apresentam os 

mais variados níveis na leitura e escrita, sendo que as turmas são  organizadas a 

partir do critério etário até o final do 3º ano, devido à progressão continuada 

adotada pelo governo do DF? 

 Como possibilitar aprendizagem às turmas com níveis discrepantes de 

aprendizagem? 

 Como o reagrupamento dá condições de atendimento a alunos que se encontram 

extremamente distantes em relação aos níveis de aprendizagem?  

 As estratégias mencionadas são adequadas para a produção de aprendizagens?  

 Quantas vezes na semana serão necessárias para o desmembramento se 

caracterizar como rotina que produz aprendizagem?  

 Como o professor reage ao verificar que outro profissional não atendeu 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: PROJETO INTERVENTIVO 

Etapas: BIA - Anos Iniciais Total de estudantes envolvidos: 32 estudantes 

Áreas de conhecimento: Alfabetização e Letramento. 
Equipe responsável:  Supervisor, Coordenação, Docentes e Serviços de Apoio a 

aprendizagem. 

Justificativa 

      Diante de um diagnóstico feito na escola e após realizar o reagrupamento intraclasse 
e interclasse, observamos algumas dificuldades nos alunos do 1º ao 3º ano, dentre elas: 
leitura, escrita, interpretação de textos e produção de texto, fez-se necessário a 
elaboração desse projeto que visa desenvolver uma maior aprendizagem na 
alfabetização e no letramento de maneira significativa e lúdica. Serão trabalhadas 
atividades com a participação dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, com 
métodos lúdicos e recursos audiovisuais para que o ensino se torne mais eficaz.O 
letramento que compreende o domínio da leitura e da escrita como contato com o mundo, 
é o foco central desse projeto. 

Problematização 

 Por que alguns de nossos alunos passam pela Educação Infantil e vão do 1º ao 

3º ano sem aprender a ler e escrever? 

 De que forma a leitura, a escrita e produção de textos terá significado para o 

aluno? 

 Como intervir no processo ensino-aprendizagem? 

 Que estratégias fará o aluno ler, escrever e produzir um texto satisfatoriamente? 

Objetivos 

Geral 

 Contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos 

através de atividades lúdicas, que alimentem o imaginário infantil e 

contribuam para o desenvolvimento da leitura e escrita. 

Específicos 

 Desenvolver o habito de leitura, reconhecendo as dificuldades presentes 

para buscar a otimização do aprendizado; 

 Praticar a escrita corrigindo a postura caligráfica, forma de pinçar as 

ferramentas de escrita e buscar o habito de leitura e escrita, 

reconhecendo as diversas regras ortográficas e caligráficas; 

 Reconhecer por meio de jogos e brincadeira, as diferentes formas de se 

alcançar os resultados, mediante as diversas operações matemáticas; 

 Dar aos alunos oportunidade e formas diferenciadas de aprendizagem. 

CRONOGRAMA 

 Duração de 7 meses ou até que todas as etapas sejam concluídas com êxito, 

seguindo as seguintes etapa: 

 Primeira etapa: Diagnóstico dos alunos; 
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 Segunda etapa: preparação de material didático (jogos, atividades, 

cartazes, textos, etc.); 

 Terceira etapa: reagrupamento dos alunos; 

 Quarta etapa: execução do projeto de intervenção. 

Conteúdos 

 Ler, em voz alta, reconhecendo globalmente as palavras e observando a relação 

entre a sonoridade e a escri‐ ta (sílabas, rimas, terminações de palavras e 

fonemas), com progressão na fluência e entonação; 

 Ler com fluência e compreensão, adequar procedimentos de leitura;  

 Ler e escrever com compreensão os diversos gêneros textuais; 

 Localizar informações explícitas em um texto; 

 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato; 

 Estabelecer relações lógica-discursivas presentes no texto; 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão; 

 Compreender a função social da leitura e escrita. 

Avaliação 

 A avaliação será diagnóstica e processual, para que o professor possa 

rearticular sua prática de acordo com as necessidades da turma. Serão 

observados os seguintes aspectos: participação, interesse, desempenho, 

engajamento e colaboração. 

Recursos 

 

 Livros literários e informativos, fantoches, cantinho virtual de histórias, vídeos, 
áudios, álbuns de figurinhas, cartazes, desenhos, filmes, folders, gráficos, revistas 
de histórias em quadrinhos, ilustrações, jornais, revistas, vários gêneros textuais, 
varal didático, alfabeto móvel e jogos diversos. 

Referências 

 

 DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Raquel; Bezerra; Maria Auxiliadora (org.). 

Gêneros textuais e ensino. Ensino de Língua Portuguesa e contextos teórico-

metodológico. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. p. 42. 

 DISTRITO FEDERAL. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

ANOS INICIAIS. BRASÍLIA: SEEDF, 2ª EDIÇÃO, 2018.  

 FERREIRO, Emília & TEBEROSKY, Ana. A psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: 

Artmed, 1999. 

 TEBEROSKY, Ana. Psicopedagogia da Linguagem Escrita. São Paulo, 

Unicamp/Trajetória Cultural, TEBEROSKY, Ana, GALLART, Marta & colaboradores. 

Contextos de Alfabetização Inicial. Ed. Artmed. Porto Alegre. 2004. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: A arte de ouvir e contar histórias 

Etapas: Educação Infantil 
Total de estudantes envolvidos: Todos os alunos 

da educação Infantil 

Áreas de conhecimento:  Campos de experiências, de acordo com o currículo em movimento 

do Distrito Federal: O eu, o outro e nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e 

formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações 

Equipe responsável: Supervisão Pedagógica, Coordenação, Professores da Educação Infantil 

e Classe Especial. 

Justificativa 

A história é uma arte de suma importância nas nossas vidas, através delas conhecemos 

fatos, adquirimos experiências e nos despertamos para hábitos de leitura. 

Segundo Busatto (2006, p 74): 

“A intenção de inserir a história no contexto escolar é de propiciar, cultura, conhecimento, 

princípios, valores, educação, ética, além de contribuir para uma boa construção de 

relacionamentos afetivos saudáveis, como: carinho e afeto bons tratos, cuidados pessoais, 

reeducação alimentar, autoestima, onde as crianças têm prazer em ouvir e desta forma 

alcançando seus objetivos. 

Através das histórias o educador na educação infantil pode estimular as crianças e 

despertar o gosto pela leitura, pois como diz Villardi, 1997, “não basta ensinar a ler, é preciso 

ensinar a gostar de ler, com prazer isto é possível, e mais fácil do que parece, autoconhecimento 

e convivência social, isto tudo é possível com uma história contada com muita arte, que será 

fundamental para uma vida feliz e saudável, e para o fortalecimento das crianças na sociedade, 

inibindo a violência, contribuindo diretamente para a formação do caráter e da personalidade e 

indiretamente para a sobrevivência do homem”. 

 Através das histórias, podemos levar as crianças viajarem no tempo e reproduzirem as 

mesmas, contribuindo assim para o seu desenvolvimento. Na educação infantil, a arte de contar 

história deve se fazer presente, pois pode fazer com que as crianças desenvolvam a fala, 

contribui para a interação e socialização de todos. 

 A contação de histórias propicia a criança inúmeras possibilidades de se desenvolver, 

ela promove a interação, instiga a imaginação e também é a oportunidade que muitas crianças 

tem de ter contatos com livros. 

 Abramovich (1989, p. 16) salienta que “é importante para a formação de qualquer 

criança ouvir muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor é ter um 

caminho absolutamente infinito de descobertas e de compreensão do mundo”.  

Entendemos que quando um educador utiliza a história na sala de aula, ele está 

praticando uma aprendizagem mais significativa. 

Desta forma, o presente projeto se justifica pela necessidade de reavivarmos a arte de 

contar histórias dentro do contexto escolar, utilizando a história como um excelente recurso 

pedagógico para o desenvolvimento pleno da criança. 

 

 

Problematização 



 

96 
 

 

 Quais estratégias são usadas para despertar o gosto pela leitura nos alunos da 

educação infantil? 

 Quais os benefícios que a contação de história traz para a vida acadêmica de um 

futuro leitor? 

 É possível trabalhar a interdisciplinaridade nas histórias infantis? 

 

Objetivos 

Geral 

 

 Resgatar a arte de contar histórias, incentivando o hábito da leitura e 

despertando a imaginação; 

 

 Praticadas na educação e na formação de crianças, as histórias podem 

ser utilizadas para ajudá-las a entender o mundo à sua volta. Elas 

transmitem valores morais, estimulam suas emoções, desenvolvem a 

linguagem e a socialização, além de desenvolver na vida futura o 

interesse pelos livros e o hábito pela leitura. 

 

 

Específicos 

 Desenvolver a linguagem oral; 

 Estimular o gosto pela leitura; 

 Desenvolver raciocínio lógico; 

 Envolver as crianças num mundo de fantasias e imaginação; 

 Melhorar a interação e comunicação das crianças. 

 Escolher e folhear livros, procurando se orientar por temas e ilustrações, 

acompanhando a narrativa; 

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em 

situações com função social significativa; 

 Narrar fatos em sequência temporal e causal; 

 Expor ideias e fatos com e sem auxílio de adultos e utilização de recursos 

como ilustrações, objetos etc; 

 Descrever as características de objetos, personagens, cenas de histórias 

e situações cotidianas. Demonstrar interesse em situações individuais e 

coletivas de leitura, como forma de vivência estética;  

 Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc.; 

 Compartilhar informações de  livros e outros impressos, identificar autor, 

ilustrador e capa; 

 Realizar procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, 

apoiando-se em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma 

convencional; 

 Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita espontânea), as histórias 

ouvidas; 

 Perceber a existência da leitura/escrita; 

 Perceber a leitura/escrita como uma prática para mudança de ação 

(placas de sinalização, avisos, instruções, cartazes de rua etc.).  

 Vivencia, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos; 

 Ouvir a recitação de parlendas, adivinhas, canções, poemas e trava-

línguas. 

 



 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participar da recitação de parlendas, adivinhas, canções, poemas e trava-

línguas; 

 Perceber a importância da utilização das letras do alfabeto para a escrita 

de palavras. Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e outros 

sinais gráficos. 

Conteúdos 

 Linguagem oral e escrita favorecendo a ampliação do vocabulário; 

 Interpretação de textos verbais e  não verbais; 

 Reconto de histórias; 

 Desenvolvimento do senso crítico e interação social; 

 Aprimoramento da coordenação motora fina, através das atividades propostas; 

 Compreensão de temas trabalhados nas histórias como: valores sociais, família, 

tradições brasileiras, alimentação saudável, musicalidade, patrimônio cultural, datas 

comemorativas, história de Brasília, inclusão, bullying, dentre outros. 

Avaliação 

A avaliação será feita através da participação, observação das crianças e envolvimento nas 

atividades propostas, tendo o objetivo de analisar o trabalho, verificar se houve aprendizado e 

ao mesmo tempo verificar se a metodologia foi satisfatória. 

Referências 

BRAMOVICH, Fanny. Literatura infantil: Gostosuras e bobices. São Paulo: Scipione, 1989.  

BUSATTO, Cléo. A Arte de Contar Histórias no século XXI. Rio de Janeiro, Editora Vozes, 

2006 

PRIETO, Heloísa.  Quer ouvir uma história: Lendas e mitos no mundo da criança. São Paulo: 

Angra, 1999. Col. Jovem Século XXI. 

VILLARDI, Raquel. Ensinando a gostar de ler: formando leitores para a vida inteira. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 1997. 

SEEDF. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em Movimento do Distrito Federal. 
2018. Disponível em: http:// http://www.educacao.df.gov.br/pedagogico-curriculo-em-
movimento/. Acesso em: 25 junho. 2021. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto:  VIII PLENARINHA / MUSICALIDADE DAS INFÂNCIAS: DE LÁ, DE CÁ, DE 

TODO LUGAR. (ENSINO REMOTO) 

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais  
Total de estudantes envolvidos: Todos os 

alunos da Educação Infantil e 1º ano 

Áreas de conhecimento:  Cuidado Consigo e com Outro, Linguagem Corporal, Linguagem 

Oral e Escrita, Linguagem Matemática, Linguagem Artística, Interações com a Natureza e 

com a Sociedade e Linguagem Digital. 

Equipe responsável: Supervisão Pedagógica, Coordenação, Professores da Educação 

Infanil, 1º ano e Classes Especias. 

Justificativa 

A Música é uma linguagem tão rica em todos os aspectos, que desperta libertação na 

vida do ser humano, na liberdade de expressão, comunicação e socialização. Na Educação 

Infantil e 1º ano a música tem o forte papel de favorecer descobertas e possibilitar vivências 

na aprendizagem, proporcionando facilidade no desenvolvimento e no processo de educação.  

Ela possui um papel importante na educação das crianças, pois contribui para o 

desenvolvimento psicomotor, sócioafetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do 

processo de aprendizagem. 

Nesse momento atípico de Pandemia, faz se necessário estimular a autoestima, 

trabalhar o autocontrole, e a saúde mental dos estudandes. A música mais uma vez contribuirá 

no sentido de propiciar momentos de descontração, diversão e relaxamento. 

Problematização 

 Como despertar nos alunos o gosto pela música  nesse período remoto? 

 Quais as estratégias que poderão ser usadas para demonstrar aos estudadantes 

a importância da música na vida e no cotidiano das pessoas? 

 Quais os benefícios que a música proporciona?  

Objetivos 

Geral 

 Levar educação musical para dentro das escolas de uma forma lúdica e 

divertida, trabalhando também conceitos de sustentabilidade, meio 

ambiente, coletivismo e responsabilidade social. 

Específicos 

 Desenvolver a sensibilidade na audição; 

 Desenvolver a linguagem oral e ampliar o vocabulário; 

 Explorar, conhecer e reproduzir sons vocais e não vocais, com o corpo e 

com os instrumentos; 

 Conhecer o esquema corporal, a lateralidade e os órgãos de sentidos; 

 Brincar com a voz e trabalhar as possibilidades de sons que 

podemos emitir;  

 Explorar diferentes materiais instrumentais; 

 Ouvir e cantar músicas de gêneros e ritmos; 

 Observar alguns instrumentos musicais, reconhecendo o som de alguns 

deles; 

 Visitar a casa da cultura; 

 Pesquisar e reconhecer alguns músicos famosos; 

 Confeccionar instrumentos musicais; 

 Ampliar o repertório de músicas infantis e cantigas de roda.   
 Interpretar a mensagem musical, amplicando conhecimentos e senso 

crítico. 
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 Conhecer a cultura brasileira através das músicas. 
  
 

Conteúdos 

 

 Desenvolver a linguagem oral, favorecendo a ampliação do vocabulário; 

 Reproduzir sons vocais e não vocais, com o corpo e com os instrumentos; 

 Identificar o esquema corporal e os órgãos do sentido; 

 Desenvolver coordenação motora, criatividade, raciocínio, sensibilidade, atenção 

e ritmo; 

 Comunicar-se de maneira clara, expressando seus desejos, vontades e 

sentimentos;  

 Distinguir cada som produzido no ambiente; 

 Gostar e ter prazer de escutar músicas; 

 Organizar a pulsação rítmica para acompanhar músicas cantadas, utilizando 

instrumentos musicais  convencionais ou instrumentos confeccionados com materiais 

reaproveitáveis; 

 Participar de datas comemorativas; 

 Conhecer a cultura e as tradições brasileiras. 

 

 

Avaliação 

 A Avaliação, neste período de Ensino Remoto, excepcionalmente, será continua através 

da observação de vídeos gravados pelos estudantes e atividades postadas na 

plataforma, verificando o desempenho dos alunos, as etapas vivenciadas e as 

dificuldades encontradas, tomando como referência o processo por eles vividos nas 

diferentes e múltiplas etapas propostas ao longo do projeto. 

Referências 

 
 DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Anos Iniciais. 

Brasília: SEEDF, 2ª edição, 2018.  

 DISTRITO FEDERAL.Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Caderno 

da VII Plenarinha da Educação Infantil – Brincando e Encantando com Histórias. 

Brasília: SEEDF, 2019. 

 http:// portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-importancia-da-musica-na-

educacao-infantil. Acesso em 22 de Abril de 2020 

 DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. 

Brasília: SEEDF, 2ª edição, 2018.  
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto:  Projeto de Transição entre Etapas da Educação Básica 

Etapas: BIA – Educação Infantil e Anos 

Iniciais  

Total de estudantes envolvidos: Todos os 

estudantes do 2º período e do 5º ano. 

Áreas de conhecimento:  

Equipe responsável:  Orientadoras - Karla Andreia H. Bonifácio e Kênia Pereira da Cruz 

Santos. 

Introdução/Justificativa 

           A Educação Brasileira, garantida na Constituição de 1988, é assegurada como um direito 

social e fundamental, devendo ser pública, obrigatória e gratuita. Neste cenário, o Ensino 

Fundamental constitui-se como eixo central para a discussão voltada a assegurar esse direito 

básico. A promoção da qualidade social se consolida à medida que se garante o acesso, 

permanência e aprendizagens dos estudantes para que se insiram no meio social, econômico e 

político com dignidade.  

Nesse sentido, a promoção de reflexões e o fomento de ações que integrem as diferentes 

etapas da Educação Básica faz-se necessária e de importância fundamental. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013) contemplam diversos objetivos para o Ensino 

Fundamental, como “Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humano e Educação para a Sustentabilidade” e 

“Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitudes éticas, 

críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva do protagonismo 

infanto-juvenil”. Estes objetivos encontram-se fundamentalmente imbricados ao processo de 

transição entre etapas e modalidades da Educação Básica.  

Outro documento importante e norteador, o Currículo em Movimento da Educação Básica 

do Distrito Federal, traz em suas concepções teóricas o eixo transversal “Educação para 

Diversidade”, o qual oportuniza a abordagem interdisciplinar dos conteúdos e saberes curriculares, 

focalizando temáticas sociais mais amplas. Dessa forma, promove-se um processo democrático e 

inclusivo, tendo em vista que se oportuniza as trocas e discussões de ideias e interesse, bem como 

se respeita a diversidade, dando às pessoas o direito de opinar, falar e participar de todos os 

processos de decisão, independentemente de sua idade, etnia, origem, orientação sexual ou classe 

social. 

A progressão dos estudantes pelas diversas etapas da Educação Básica é de fundamental 

importância para a sua formação na perspectiva da Educação Integral. Em cada etapa percebe-se 

as especificidades e as particularidades que demandam olhar cuidadoso e escuta ativa para o 

processo de transição, uma vez que o estudante deve ser visto enquanto sujeito integral. Essa 

transição traz em seu bojo momentos decisivos para as aprendizagens dos estudantes, uma vez que 

são transformações que os sujeitos enfrentam como seres humanos, tanto em nível físico, 

emocional e social, ao serem inseridos a um ambiente escolar diferente daquele a que estavam 

habituados. Segundo a DCN (2013, p. 20), “há de se cuidar da fluência da transição da fase dos 

anos iniciais para a fase dos anos finais, quando a criança passa a ter diversos docentes, que 

conduzem diferentes componentes e atividades, tornando-se mais complexas a sistemática de 

estudos e a relação com os professores”. 

As crianças da Educação Infantil, que passam pelo momento de transição para o 1º Ano do 

Ensino fundamental, vivenciam grandes mudanças em sua rotina como: novos colegas, mais 

cobrança cognitiva e rigidez na rotina, sala de aula com carteiras individuais, menos tempo para o 

lúdico, entre outras. 

Com todas essas mudanças na rotina, é comum que as crianças e suas famílias se sintam 

inseguras, com medo, e apresentem dificuldades em se adaptar à nova rotina. 
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O mesmo acontece na transição dos alunos do 5º Ano para o 6º Ano do Ensino 

Fundamental, onde o sentimento que prevalece inicialmente é o medo. Eles apresentam 

dificuldade para se adaptar à nova escola, aos novos professores, para organizar o material 

didático, se sentem inseguros para se abrir e relatar seus problemas, em terminar as atividades em 

horários tão curtos, etc. 

Neste sentido, o projeto transição vem com o objetivo de criar ações, dentro da escola, em 

parceria com as famílias e o corpo pedagógico, que amenizem os transtornos gerados com essas 

mudanças, assegurando aos educandos a continuidade de seus processos peculiares de 

aprendizagem e desenvolvimento. 
 

 Como instigar o estudante do 5º ano e prepará-los para o ingresso ao 6º dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental? 

 Quando é necessário exclarecer as dúvidas dos pais e estudantes do 2° período da Educação 

Infantil e do 5º ano dos Anos Iniciais para as etapas seguintes? 

Objetivos 

Geral 

 Favorecer a continuidade do processo educacional e das aprendizagens dos 

estudantes do 2º período e do 5º ano do Ensino Fundamental para a próxima 

etapa da Educação Básica. 

 

Específicos 

 Instigar a reflexão dos estudantes a respeito das expectativas sobre a etapa 

subsequente do Ensino Fundamental; 

 Esclarecer dúvidas sobre a rotina e os desafios da escola sequencial; 

 Oportunizar a vivência e a experimentação de um ambiente que reproduza a 

dinâmica da sala de aula da etapa subsequente; 

 Promover momentos para que os estudantes expressem suas emoções a respeito da 

próxima etapa de ensino. 

 

 

CRONOGRAMA 

 Apresentação do projeto e do cronograma aos professores da escola de origem; 

 Apresentação do projeto aos estudantes do 5º ano; 

 Roda de conversa e entrega  da  caixa de dúvidas;  

 Recolhimento da caixa; 

 Roda de conversa com os estudantes e o representante do CEF 12 via meet; 

 Conversa com os estudantes da escola de origem; 

 Visita dos estudantes ao CEF 12 virtualmente; 

 Reprodução da rotina da escola sequencial  matutino; 

 Reprodução da rotina da escola sequencial vespertino; 

 Reunião com os pais dos alunos  do 2º período da educação infantile; 

 Avaliação do projeto com os estudantes\ professors. 

PROCEDIMENTOS 

       Para materializar e trazer à ação este projeto de transição, foram pensadas as seguintes ações: 

1. Apresentar e discutir a proposta do projeto com os professores regentes do 5º ano; 
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2. Os serviços de apoio junto à coordenação e ao professor regente entrarão nas salas e conversarão 

com os estudantes a respeito da transição. Nesta ocasião será deixada uma caixa para serem 

colocadas as dúvidas dos estudantes.  

3. Verificar a possibilidade dos alunos fazerem uma visita guiada junto à escola sequencial e lá terem 

a oportunidade de sanarem suas dúvidas. Verificar se um dos estudantes da escola sequencial pode 

conversar com os estudantes da escola de origem. Caso são seja possível a visita guiada à outra 

escola, solicitar eu um representante daquela escola faça uma palestra e tire dúvida dos estudantes 

em seu próprio ambiente escolar; 

4. Realizar um dia da dinâmica da escola sequencial na escola de origem, dividindo os professores 

em 3 disciplinas: português, matemática e ciências. Para a divisão dos horários dessas três 

disciplinas pensou-se nessa proposta:  

 Realizar a dramatização do processo de transição ao longo do primeiro horário de aula (45 

minutos cada aula), conforme horários abaixo: 

MATUTINO VESPERTINO 

Horário Sala 18 Sala 19 Sala 20 Horário Sala 18 Sala 19  

7h30 Português Matemática Ciências 13h00 Português Matemática  

8h15 Português Matemática Ciências 13h45 Português Matemática  

    9h00 Matemática Ciências Português 14h30 Matemática Ciências  

    9h45 Matemática Ciências Português 15h15 Matemática Ciências  

10h30 Lanche 16h00 Lanche 

10h45 Recreio 16h15 Recreio 

11h00 Ciências Português Matemática 16h30 
Aula normal na sala de origem 

11h45 Ciências Português Matemática 17h15 

12h30 Término da aula 18h00 Término da aula 

5. Realizar uma avaliação junto aos estudantes sobre como foi a Vicência de experimentar a rotina da 

escola sequencial. Solicitar que expressem o que sentiram através da expressão artística (desenho, 

pintura, mosaico, xilogravura, redação, poesia, conto, etc.). Posteriormente, será confeccionado um 

mural com as produções dos estudantes. 

6. Propiciar um ambiente para que os estudantes experienciem uma dinâmica de uma escola 

sequencial para a próxima etapa da série seguinte. (recreio, lanche, momento de entrar na sala de 

aula, momento de ir embora, adequação da grade horária das aulas, mudanças de sala, etc). 

Avaliação 

A avaliação deste projeto será realizada por meio de uma reunião junto ao grupo de professores 

que participaram deste para verificar se o projeto contemplou aquilo que se propôs. 

Referências 

 

 DISTRITO FEDERAL. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

ANOS INICIAIS E EDUCAÇÃO INFANTIL. BRASÍLIA: SEEDF, 2ª EDIÇÃO, 2018.  

 Portal Secretaria de Educação, Governo do Estado do Paraná, Dia a dia da Educação, disponível 

em:<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/

2014_unicentro_ped_artigo_oivete_de_lucia_chioqueta_mesomo.pdf>. Acesso em 08 de 

setembro de2017. 

 Currículo em Movimento da Educação Básica, Pressupostos Teóricos. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto : Arraiá Solidário da EC 17 

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Totalde estudantes envolvidos: Todos 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, História, Geografia  e Artes. 

Equipe responsável: Direçao, supervisão, coordeenação e professores. 

Justificativa 

Atividades pedagógicas tradicionais que objetiva a integração da comunidade escolar, 

resgate das tradições artísticas, comidas e danças típicas. 

Problematização 

       Como resgatar elementos culturais e desenvolvê-los dentro de uma comunidade de 

origem diversa? 

Objetivos 

Geral 

 Resgatar uma tradição cultural impregnada na identidade cultural da 

comunidade, sem a percepção religiosa da tradicional festa de São João, mas 

com elementos culturais e artísticos, como comidas típicas, danças, roupas, 

entre outras. 

Específicos 

 Resgatar a tradição cultural do nordeste brasileiro; 

 Permitir o contato com elementos culturais típicos como dança, música, 
comidas e as formas de vestir; 

 Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do 
campo; 

 Trabalhar a interdisciplinaridade; 

 Integrar a comunidade escolar. 

Conteúdos 

 

 Escuta atenta de diversos sons, fontes sonoras e gêneros musicais (música folclórica, 

erudita, popular);  

 Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a formação do 

repertório de memória e estimulação ao trabalho corporal livre; 

 Expressão vocal e corporal livre ou direcionada, de maneira lúdica, individual e 

coletivamente; 

 Identificar diferentes linguagens (verbal e não verbal); 

 Modos de falar: regionalismo, sotaques, situação comutativa; 

Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, maracatu, quadrilha, 

samba e capoeira). 

Avaliação 

 A avaliação do projeto será realizada no processo e após a culminância nas reuniões 

coletivas. 

Referências 

 
 DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Anos Iniciais. 

Brasília: SEEDF, 2ª edição, 2018.  

 DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. 
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Brasília: SEEDF, 2ª edição, 2018.  
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: PROJETO DE LEITURA 

Etapas: Anos Iniciais 
Totalde estudantes envolvidos: Todos os 

alunos da instituição do 1º ano ao 5º ano. 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Artes, História e Geografia. 

Equipe responsável: Supervisão Pedagógica, Coordenação pedagógica, professoras da sala 

de leitura, professores regentes e direção. 

Justificativa 

O Projeto de Leitura ocorrerá no decorrer do ano letivo e tem o objetivo de estimular o 

hábito da leitura, desenvolver a escrita e a produção de texto; apresentar a diversidade de 

autores e estilos literários; contribuir no processo de alfabetização; desenvolver a sensibilidade 

artística, estética, gosto pela leitura, domínio da escrita, incluindo desde as primeiras formas 

de registro alfabético até a produção autônoma de textos. 

Problematização 

       È possível valorizar o hábito da leitura dentro da diversidade de estilos e temáticas em 

um mundo tomando pelos estímulos visuais? 

Objetivos 

Geral 
 Estimular o hábito da leitura, escrita e produção de texto. 

Específicos 

 Identificar as diversas linguagens literárias; 

 Aprimorar a produção escrita; 

 Aprimorar a produção artística e estética; 

 Contextualizar e trabalhar temáticas interdisciplinares através da 

literatura; 

 Disseminar a prática da leitura na comunidade escolar; 

Conteúdos 

1° ano – Poemas, bilhetes, convites, contos infantis, fábulas, lendas e músicas. 

2° ano – Textos poéticos, textos jornalísticos: notícias, apreciações de obras a parti de 

formas geométricas, estudos de desenhos urbanísticos. 

3° ano – Textos narrativos: contos e crônicas, estudos de sons, histórias do samba, 

apreciações do Hino Nacional Brasileiro; Hino da bandeira e Hino de Brasília.  

4° ano – Textos de divulgação científica, resumos de livro, sinopses (de livros ou filmes), 

apreciações de trabalhos artísticos, releituras e pinturas de obras, os direitos da criança 

e adolescente, problemática do Distrito Federal. 

5° ano – Fábulas, contos clássicos de suspense e popular, tiras em quadrinhos, músicas, 

divulgações científicas, textos informativos, diferentes textos e gêneros textuais e diários. 

Avaliação 

 Através das avaliações processuais em sala de aula, 

 Gravação de áudios; 

 Teste da psicogênese;  

 Desempenho dos alunos nas atividades propostas em sala de aula virtual; 

 Na reunião pedagógica coletiva semanal; 
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 Nas reuniões setorizadas com Professores, Coordenação e Supervisão Pedagógica; 

 Na participação dos eventos de promoção da leitura (Feira Literária). 

Referências 

 
 DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: Anos Iniciais. 

Brasília: SEEDF, 2ª edição, 2018.  

  VILLARDI, Raquel. Ensinando a gostar de ler e formando leitores para a vida 

inteira. Rio de Janeiro: Dunya, 1999. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: Inclusão das Diversidades 

Etapas: Educação Infantil 

              Anos Iniciais 

              Comunidade Escolar  

Total de estudantes envolvidos: 868 

Áreas de conhecimento:  

 O eu, o outro e o nós 

Linguagens 

Ciências da Natureza 

Ciências Humanas 

Matemática 

 

Equipe responsável:   

Professores, Direção, Supervisão, Coordenadores, Orientação Educacional, Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos. 

Justificativa 

             Durante o período escolar, os alunos se deparam com diversos tipos  de diferença: de 

gênero, raça, valores, religião, expressão da sexualidade, ritmos de aprendizagem, configurações 

familiares, etc. 

Cabe a escola, portanto, junto com a família, criar um ambiente no qual cada um, com 

a sua diferença, possa se desenvolver plenamente, evidenciando o quanto a diversidade é 

enriquecedora e o quanto a escola pode e deve ser inclusiva. 

A inclusão, segundo a educadora Maria Teresa Mantoan, é a nossa capacidade de 

entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas 

diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o 

estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os 

superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro 

motivo. 

O projeto tem como objetivo promover o respeito às diversidades no ambiente escolar 

e familiar, sensibilizando toda a comunidade escolar para o acolhimento dos alunos com alguma 

necessidade específica, seja ela emocional, social, física ou mental, construindo assim, um 

espaço inclusivo e acolhedor. 

Todas as ações que serão realizadas durante o projeto têm a intencionalidade de 

trabalhar fatores que afetam diretamente a aprendizagem dos alunos, elevando sua autoestima 

e motivação. 

Problematização       

 

Durante a realização de algumas coletivas formativas, em nossa escola, os professores fizeram 

questionamentos sobre os fatores que causam baixa autoestima e desmotivação nos estudantes, 

levantando uma discussão sobre a seguinte problemática:   

Qual a importância de se trabalhar a inclusão e a diversidade na escola? De que forma elas 

interferem no processo de aprendizagem dos alunos? Como a escola pode atuar para criar um 

ambiente acolhedor? 
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A partir dessas discussões, concluímos que a Educação Inclusiva deve ser permeada por uma 

convivência que permita a integração das pessoas, independente de suas diferenças dentro da 

nossa escola, tendo como premissa básica de escola inclusiva o respeito às diversidades. 

Sabemos que todas as pessoas são diferentes, têm suas habilidades e suas dificuldades, e por isso 

devemos ter um olhar individualizado para cada uma, respeitando suas especificidades 

Salientamos a importância de reconhecermos o nosso estudante em sua totalidade, mantendo 

contato próximo e constante com sua família, conhecendo assim seu histórico familiar. Dessa 

forma, conheceremos quais as reais necessidades da criança e teremos oportunidade de acolhê-

la, respeitando sua origem e toda a bagagem que a mesma traz.  

O Projeto Inclusão das Diversidades tem a preocupação em desenvolver a sensibilidade do 

aluno, o comprometimento com sua formação como ser humano, preparando-o para um futuro 

que contemple trabalho, cidadania, que respeite a pluralidade cultural, os valores éticos, morais 

e culturais. 

 

Objetivos 

Geral 
Promover o respeito à diversidade, no cotidiano escolar, com ações educativas 

que promovam a autoestima, motivação e autonomia dos estudantes. 

Específicos 

 -Instrumentalizar o professor para desenvolver atividades acolhedoras e 

inclusivas, por meio de formações. 

 -Promover o acolhimento dos alunos, em sua diversidade; 

 - Consolidar positivamente a autoestima e a identidade dos estudantes; 

 - Conhecer os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes; 

 - Reconhecer e valorizar as diferenças na escola; 

 -  Promover estudos a respeito de bullying, como forma de orientar os estudantes 

diante dessas práticas de violência; 

 - valorizar a diversidade étnico-racial e cultural na escola e na comunidade;  

 - combater racismos, preconceitos e discriminações;  

 - respeitar, valorizar e interagir com diferentes culturas; 

 - desenvolver a tolerância e o respeito no convívio escolar e social; 
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 - Fomentar debates sobre comunicação não violenta e cultura de paz; 

 - Propiciar ao aluno um ambiente que priorize e estimule o respeito à 

diversidade, ajudando a formar cidadãos mais educados e respeitosos que se 

preocupam com os outros, possuindo o espírito de coletividade; 

 - Promover rodas de conversas e formações, com a comunidade escolar, sobre   

violência doméstica e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes; 

 - Estimular o protagonismo estudantil, sua criatividade e autonomia para analisar 

situações, fazer escolhas, administrar emoções e gerenciar os próprios 

pensamentos; 

.                              

 

 

Conteúdos 

INCLUSÃO SOCIAL DIVERSIDADE 

-DIREITOS E DEVERES 

-RESPEITO ÀS DIFERENÇAS  

-AUTOESTIMA 

-MOTIVAÇÃO 

 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA 

-RESPEITO 

-TOLERÂNCIA 

-COMBATE AO ABUSO E À EXPORAÇÃO SEXUAL  DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

PROTAGONISMO ESTUDANTIL 

-  CONCIÊNCIA NEGRA 
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Avaliação 

A avaliação será realizada durante o desenvolvimento do projeto, por meio de autoavaliações, 

coleta de dados, rodas de conversa, observações. 

Referências 

MANTOAN, Maria Teresa Egler. Caminhos pedagógicos da inclusão (2002). Disponível em 

http://www.educacaoonline.pro.br/. Acessado em 20/02/2005. 

  

PELIZZOLI, M.L. (org.) Diálogo, mediação e cultura de paz. Recife: Ed. da UFPE, 2012. 

 

ROSENBERG. M. Sobre a Comunicação Não-Violenta. Disponível em: 

<http://www.palasathena.org.br/arquivos/conteudos/Sobre_a_CNV_Marshall_Rosenberg.pdf>. 

Acesso em 15/8/2018. 

 

 

CABRAL, M. L.S. Auto-estima no processo ensino-aprendizagem. Dissertação, 2006. João 

Pessoa-PB: Universidade Federal da Paraíba. Disponível em: 

<http://www.ce.ufpb.br/ppge/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=52>

. Acesso em: 04/07/2015. 

 

MUNAGA, Kabengele. Superando o Racismo na Escola. Brasília: Ministério da educação; 

Secretaria de Educação Fundamental, 1999.  

 

SANTOS. Marcos dos Santos.Ancestralidade e convivência no processo identitário. Educação 

anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal 10639/03. coleção educação para todos, 2005. 

 

 SILVA. Alberto da Costa e. A África explicada aos meus filhos. São Paulo: AGIR, 2009. 
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto de Educação Física – Saúde - EC17 

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais Total de estudantes envolvidos: Todos 

Áreas de conhecimento: Ciências, Educação Física e Artes 

Equipe responsável: Professores de Educação Física 

  

Justificativa 

Desenvolvimento integral e harmônico do corpo através de atividades direcionadas 

que proporcionem uma vida saudável e feliz, evitando quadros de obesidade infantil e 

doenças relacionadas ao sedentarismo; Instigar o estudante a se posicionar criticamente em 

relação a situações provocadas nas atividades propostas, desenvolvendo  o senso crítico e 

socialização, de forma harmoniosa e construtiva. 

Problematização  

 Como trabalhar a saúde mental e corporal dos estudantes? 

 De que forma pode-se contribuir para o desenvolvimento crítico e social dos 

estudantes? 

 

Objetivos  

Geral 

 Estimular e formar uma população ciente da importância da atividade 
física; 

 Desempenhar e conhecer as limitações corporais;  

 Estimular resolução de problemas; 

 Ampliar relações interpessoais, reconhecer e valorizar as conquistas 

corporais e a dos colegas em diversas situações; 

 Melhorar a qualidade de vida;  

 Estimular e formar uma população ciente da importância da atividade 

física. 

 

Específicos 

 Melhorar a qualidade de vida;  

 Aumentar a resistência aeróbica, força, coordenação motora, reflexo, 

domínio corporal, flexibilidade e equilíbrio; 

 Dominar o equilíbrio corporal em diferentes situações de movimentos 

(andando em linha reta, parado, pulando, saltando). 

 Praticar atividades de relaxamento; 

 Organizar jogos e brincadeiras em equipe. 

 Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 

 

Conteúdos  

 Expressão corporal livre ou direcionada, de maneira lúdica; 
 Expressividade corporal em movimentos socioculturais (vários tipos de músicas); 
 Jogos direcionados, individual e coletivo. 

 

Avaliação  

 A avaliação do projeto será realizada no processo, durante o ano.  

Referências  

GALLAHUE, David L.; DONNELLY, Frances C. Educação Física Desenvolvimentista 

para Todas as Crianças. 4 ed. São Paulo: Phorte, 2008. 
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GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C. Compreendendo o Desenvolvimento Motor: 

Bebês, crianças, adolescentes e adultos. 2.ed. São Paulo: Phorte, 2003. 

SAWITZKI, Rosalvo Luis. Educação Física nas Séries Iniciais: Um espaço 

Educativo. 1998. 80 p. Dissertação (Mestrado), Universidade Regional do Noroeste 

do Estado do Rio Grande do Sul, Ijui, RS, 1998. 

Parâmetro Curriculares Nacionais -  

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf acesso em: 22 de junho. 2021. 

Base Nacional Comum Curricular – Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ acessado em 23 de junho de 2021. 

SEEDF. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL. 2018. DISPONÍVEL EM: HTTP:// 

HTTP://WWW.EDUCACAO.DF.GOV.BR/PEDAGOGICO-CURRICULO-EM-

MOVIMENTO/. ACESSO EM: 23 JUNHO. 2021. 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro07.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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Identificação 

Unidade Escolar: Escola Classe 17 de Ceilândia 

Título do Projeto:  Inclusão Digital – Laboratório de Informática 

Etapas: Anos Iniciais  
Totalde estudantes envolvidos: Estudantes do 

4º e 5º anos 

Áreas de conhecimento:   MATEMÁTICA, LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA 

E ARTES. 

Equipe responsável:  DIREÇÃO, SUPERVISÃO, PROFESSORES, COORDENADORES E 

PROFESSORA DA SALA DE INFORMÁTICA – SUZANA. 

Justificativa 

         Este projeto nasceu da vontade e da necessidade de utilizar as ferramentas da 
informática inserida no desenvolvimento pedagógico dos alunos, uma vez que o 
laboratório já se encontrava montado, e diante dos avanços tecnológicos torna-se cada 
vez mais necessário introduzir e manter o uso de novas tecnologias no ambiente escolar, 
e por considerar extremamente relevante o uso dos recursos tecnológicos na prática 
docente, sente-se a necessidade de buscar através destes projetos, estratégias que 
favoreçam a interação entre os docentes. 

 

Problematização 

         A inclusão digital é uma forma de democatizar a tecnologia e deixá-la acessível aos 

estudantes do 4º ano e 5º ano da EC17? 

Objetivos 

Geral 

 Desenvolver a capacidade do aluno de manusear o computador 

buscando as informações ou assuntos educacionais de seu 

interesse, com o objetivo de facilitar a interação dos mesmos em 

manuseios de trabalhos educacionais e pesquisas. 

 

Específicos 

 Estimular a parceria professor regente e profissional do laboratório 

de informática com o objetivo de melhor atendimento aos alunos. 

 Oportunizar aos professores do 4º e 5º ano uma forma de 

aprendizagem lúdica através de jogos educativos que desenvolvam 

a fixação de conteúdos apresentados em sala de aula e outras 

habilidades que requeiram o uso da informática. 

 Adaptar os recursos tecnológicos ao currículo escolar, visando a sua 

utilização como instrumento de apoio ao ensino aprendizagem. 

 Elaborar e divulgar junto aos professores, as normas de utilização 

do laboratório de informática. 

 Orientar e estimular os professores a utilizarem o laboratório com os 

recursos que estiverem disponíveis. 

 

Conteúdos 

Pedagógicos através das ferramentas tecnológicas:  

 Indicação do professor regente; 

 Jogos disponíveis no Laboratório de informática; 
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 Informática em pesquisa, conhecimento do computador em geral, alfanumérico, 

world, tabela etc. 

Avaliação 

 A avaliação será processual e se dará com a ajuda dos seguintes instrumentos de 

avaliação: pauta de observação, registros individuais dos alunos, análise das produções 

em grupo e individuais. 

Referências 

 

 INFORMÁTICA EDUCATIVA EM UMA ESCOLA DO CAMPO: RESULTADOS DA 

COLABORAÇÃO ENTRE A ESCOLA ARTHUR HORMAIN E A UNIPAMPA [RECURSO 

ELETRÔNICO] / AMANDA MEINCKE MELO, MARIA CRISTINA GRAEFF WERNZ 

(ORGANIZADORAS). – ALEGRETE, RS: UNIPAMPA, 2018; 

 NEGROPONTE, NICHOLAS. A VIDA DIGITAL (NA BIBLIOTECA DA UNIVAP); 

 DISTRITO FEDERAL. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

ANOS INICIAIS. BRASÍLIA: SEEDF, 2ª EDIÇÃO, 2018.  
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10.3 Registros Fotográficas dos Projetos da EC 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciência Negra 

Dia das mães, 2019, 

2º ano vespertino. 

Projeto de Leitura, 2019 

 

Consciência Negra, 2019 

 



 

116  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Informática, 

2019. 
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EDUCAÇÃO INJFANTIL 

2020 

2021 
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