
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 



 

 

Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação 
Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga 
Escola Classe 18 de Taguatinga 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Educação transformada, 
corações conectados” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

É a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e 
transformação. Ela deve ser levada a sério porque transforma 
vidas, muda a realidade e faz nascer um novo mundo. (Marianna 
Moreno) 
 
A Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. 
Pessoas transformam o mundo! (Paulo Freire) 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Classe 18 de Taguatinga é um 
documento elaborado a partir de reflexões, estudos, discussões e avaliações 
pedagógicas no intento de definir a natureza e o papel educacional, social, cultural, 
político e ambiental desta unidade escolar, bem como sua organização e gestão 
curricular. Ela vem subsidiando o Regimento Escolar interno, documento balizador das 
ações educativas. 

A construção deste PPP é uma exigência legal, expressa na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394/96) e também da Lei 4.751/2012 que 
trata da autonomia pedagógica da escola pública e estabelece que cada unidade escolar 
deve formular e implementar seu Projeto Político-Pedagógico, em consonância com as 
políticas educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal.  

O presente projeto foi construído com base nos PPPs existentes desde 2011, com 

atualizações anuais em função do histórico vivido pela escola, desde então. 

A importância do PPP desta instituição leva em conta a trajetória da sua 

comunidade escolar, a sua história e cultura, não só para garantir um percurso formativo 

de sucesso para os estudantes, como também para cumprir o seu compromisso com a 

sociedade. A Escola Classe 18 vem trabalhando, sistematicamente e com afinco, em 

defesa de uma educação que priorize os princípios da qualidade e da equidade, cujo 

foco principal seja sempre atender o estudante como ser completo, único e indivisível. 

 Diante do cenário de pandemia causada pelo novo Coronavírus e a suspensão 

das aulas presenciais, houve uma reformulação dos projetos e uma ressignificação do 

fazer pedagógico. Assim sendo, os projetos concebidos foram adaptados para esta nova 

realidade educacional. Eles foram idealizados para contemplar as principais 

necessidades educativas dos discentes, permeando todas as áreas do conhecimento: 

“Projeto Educação com Movimento”, “Projeto Pequenos Autores, Grandes Obras”, 

“Plantão: Português e Matemática”, “Reagrupamento”, “Reinventando a Biblioteca” e 

“Projeto Interventivo”. Todos foram pensados pelos docentes, com a participação da 

comunidade, e serão implantados com toda competência de seus profissionais, 

envolvendo os servidores e funcionários desta UE. 

 Com a concepção de escola inclusiva, atendemos estudantes com necessidades 

educativas especiais, estrangeiros, refugiados, ou seja, todos os alunos são acolhidos 

dentro de suas diferenças socioculturais e econômicas; nesta perspectiva a Proposta 

Pedagógica deste ano terá como tema central: “Educação Transformada, corações 

conectados!” 
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2.1 Constituição Histórica 

 

 A Escola Classe 18 iniciou suas atividades em 1964, mas somente em 14/01/1966 

obteve o ato de criação por meio do Decreto nº 481 – GDF. Atualmente, tem o 

reconhecimento por meio da Portaria nº 03 de 12/01/2004. Está localizada na QND 12 

Área Especial, próxima ao pistão Norte de Taguatinga.  

Com o passar do tempo, o processo de gestão democrática definiu a escolha de 

Diretor e Vice-Diretor, eleita por meio do voto direto de toda a comunidade escolar. A 

Equipe Diretiva é composta pelo Diretor, Vice-Diretor, Supervisor e Chefe de Secretaria. 

Além desta, a escola possui uma Equipe Pedagógica que completa seu funcionamento: 

o Serviço de Orientação Educacional, a Sala de Recursos Generalista e os profissionais 

readaptados que estruturam serviços de grande valia para a UE. Além, claro, dos 

protagonistas do ensino, os Professores. 

 Ao longo da sua trajetória e de forma gradativa, tornou-se uma escola de 

educação inclusiva que recebe alunos com necessidades educacionais especiais. Em 

2015, por meio de uma adesão esclarecida e voluntária da escola, foi implementada a 

organização escolar em ciclos para o 2º bloco (4º e 5º ano); o que já era realidade no 1º 

bloco (1º ao 3º ano). Dessa forma, a organização escolar passou a ser em ciclos nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

 Ao longo de sua existência, a E.C. 18, foi palco para implementação de projetos 

pilotos no âmbito do Distrito Federal, como por exemplo, o Projeto ABC e o Projeto 

Educação com Movimento. O primeiro era uma Escola de Aplicação em que os docentes 

davam aulas de demonstração para professores de outras escolas, o segundo, que ainda 

funciona, são professores de área específica de Educação Física, integrados com os 

professores regentes dos anos iniciais que desenvolvem atividades do currículo na área 

de linguagem/Educação Física com os estudantes. Fora estes, a escola criou projetos de 

destaque, como “Reinventando a Biblioteca” e “Projeto Pequenos Autores, Grandes 

Obras”. O “Reinventando a Biblioteca” foi alvo de muitas lutas para sua manutenção, 

pois necessita da aprovação dos professores regentes. Desde o ano de 2019 o mesmo 

passou por reavaliação com participação dos responsáveis técnicos, da área de 

Bibliotecas da sede. Mas devido à suspensão das aulas presenciais, por causa da 

Pandemia do Novo Coronavírus, este projeto está temporariamente estacado.  

 Já o Projeto “Pequenos Autores, Grandes Obras” existe há 30 anos. Ele estimula 

a produção de textos que é trabalhada ao longo do ano de forma sistemática, 

valorizando a escrita do aluno de forma livre, autônoma e criativa, alguns textos são 

escolhidos para fazer parte do livro final; tais atividades culminam na publicação do livro 

da turma. Mesmo com a Pandemia de COVID-19, foi possível manter este projeto em 

execução, de forma adaptada à nova realidade de ensino remoto, mas está em 

construção. 

 Estes dois últimos projetos foram idealizados por professoras já aposentadas que 

sonharam com uma história diferente para a escola, porque acreditaram num modelo 

de educação inovador, longe do tradicionalismo; muitas vezes inerente ao trabalho 
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docente e que merecem ser mencionadas pelo brilhante trabalho dedicado à E.C.18. – 

Professoras Maria Célia Madureira Silva e Raquel Gonçalves Ferreira que se dedicaram 

ao projeto “Reinventando a Biblioteca” e as professoras Nadir da Trindade Chaves 

Oliveira e Maria Goretti Silva do Amaral que criaram o projeto “Pequenos autores, 

Grandes Obras”.  

Daqui também saíram personagens e mascotes que surgiram de alguns projetos 

e que fizeram história, como Racumim e Racutia que são ratinhos que moravam na 

biblioteca. Lá aprenderam a ler e adquiriram amor aos livros, protegendo todo o acervo 

da biblioteca.  

 Neste contexto, a Escola Classe 18 teve seu nome propagado em toda a rede 

escolar, tanto pela eficiência dos seus projetos, quanto pela competência de seus 

profissionais; construindo, assim, um legado de qualidade e amor pela educação.  

Considerando a importância de tais projetos, hoje vemos a necessidade da 

manutenção/aprimoramento dos mesmos, levando em consideração às novas 

realidades e demandas do presente, na qual podemos ter como aliadas, as tecnologias 

e propostas pedagógicas, sustentadas pelos eixos transversais e integradores do 

Currículo.  

 

2.2 Características da UE 

A EC 18 está comprometida com a igualdade de acesso ao conhecimento a todos. 

Assegurando o ingresso, a permanência e o sucesso dos estudantes na escola, conforme 

prevê o Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. 

A escola possui 30 turmas de anos iniciais (1º ao 5º ano), distribuídas nos turnos 

matutino e vespertino, conforme o quadro de distribuição de turmas anexo a este 

documento. A comunidade escolar é atuante e participativa; possui excelentes 

profissionais, caracterizados pelo dinamismo e criatividade; a maioria dos responsáveis 

são presentes, questionadores e conhecedores de seus direitos. Participam no processo 

pedagógico dos filhos e lutam para não terem seus direitos violados; os alunos se 

envolvem com as atividades propostas e são protagonistas da sua própria 

aprendizagem. Com esse perfil, todos - pais, funcionários, alunos, amigos, vizinhança, 

parceiros - passaram a valorizar e respeitar o trabalho desempenhado, reconhecendo a 

educação de boa qualidade que ela desenvolve.  

Sua caracterização física está representada no mapa a seguir: 
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MAPA DA ESCOLA  
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2.3 Dados de Identificação da Instituição: 

 

✓ A Escola Classe 18 está localizada próxima ao pistão Norte de Taguatinga: 

▪ Endereço: QND 12 Área Especial – Taguatinga Norte. CEP:72120-

120. 

▪ Telefone: (61) 3561-0179 

▪ E-mails institucionais: ec18detaguatinga@gmail.com e  

ec18.taguatinga@edu.se.df.gov.br  

▪ Facebook: Escola Classe 18 de Taguatinga 

▪ Instagram: @_.ec18taguatinga._ 

▪ Público-alvo: Estudantes de 6 a 12 anos 

▪ Anos/Séries: 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

 

A EC 18 de Taguatinga possui, atualmente, 587 alunos regularmente 

matriculados, na faixa etária de 6 a 15 anos, distribuídos em turmas do 1º ao 5º ano nos 

turnos matutino e vespertino. Uma boa parte dos alunos aqui matriculados, são filhos 

de professores regentes daqui ou da rede de ensino (SEDF), filhos ou netos de pais ou 

avós que aqui estudaram, o que torna a escola um referencial para a comunidade. 

A escola possui o Projeto “Educação com Movimento”, na qual duas 

professoras ministram aulas nos dois turnos para todas as turmas. Algumas turmas 

estão com professores substitutos, contratados temporariamente para cobrir a carência 

dos professores efetivos, que se afastaram decorrência dos cargos comissionados, 

coordenação e por motivo de tratamento da saúde. 

  

Esta Unidade escolar possui dezoito(18) turmas de Integração Inversa (II), 

oito(08) turmas de Classe Comum Inclusiva (CCI) e quatro (04) turmas de Classe Comum 

(CC), as quais atendem os alunos conforme sua nomenclatura:   

✓ A turma de Integração Inversa (II): atende alunos com Transtorno Global do 

Desenvolvimento/Transtorno do Espectro do Autismo – TGD/TEA, Síndrome de Down, 

Deficiência Intelectual, Deficiência Física com altas necessidades educacionais (ANE), 

médias necessidades educacionais (MNE) e baixas necessidades educacionais (BNE).  

✓ A Classe Comum Inclusiva (CCI): atende os alunos com Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade - TDAH, Transtorno do Processamento Auditivo Central – 

DPAC, entre outros transtornos. 

✓  Nas Classes comuns (CC): não há previsão de matrículas de alunos ANEE’s. 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS - MATUTINO – 294 ALUNOS 

Ano Turma/ Sala Professora Característica da Turma 
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Classificação  

1º 

ANO 

1º A 11 Patrícia Integração Inversa - II 

1º B 12 Márcia Araújo Integração Inversa - II 

1º C 13 Célia Classe Comum - CC 

2º 

ANO 

2º A 14 Vanusa Integração Inversa - II 

2º B 15 Fabiana Rodrigues Integração Inversa - II 

3º 

ANO 

3º A 06 Fátima Rejane  
Classe Comum Inclusiva - 

CCI 

3º B  07 Louise Classe Comum - CC 

3º C 08 Jandira Integração Inversa - II 

4º 

ANO 

4º A 09 Ana Flávia Integração Inversa - II 

4º B 10 Fabiana Santana Integração Inversa - II 

4º C 
01 Vanessa 

Classe Comum Inclusiva - 

CCI 

4º D 02 Sheila Integração Inversa - II 

5º 

ANO 

5º A 03 Milla Rayane Integração Inversa - II 

5º B 04 Claudia Cristina 
Classe Comum Inclusiva - 

CCI  

5º C 05 Ana Paula Integração Inversa - II 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS - VESPERTINO – 293 ALUNOS 

Ano Turma/ 

Classificação 

Sala Professora Característica da Turma 

1º 

ANO 

1º D 11 Karina Roberto Integração Inversa - II 

1º E 12 Daniella Christine Integração Inversa - II 

1º F 13 Sabrina Classe Comum - CC 

2º 

ANO 

2º C 14 Wilka Kácia Integração Inversa - II 

2º D 15 Giselle Integração Inversa - II 

2º E 06 Maria Cristina Integração Inversa - II 

2º F 07 Juliana Lobo Classe Comum - CC 

3º 

ANO 

3º D 08 Maria Raimunda (Ray) 
Classe Comum Inclusiva - 

CCI 

3º E 09 Sandra Meireles Integração Inversa - II 

4º 

ANO 

 

4º E 10 Gabriela 
Classe Comum Inclusiva - 

CCI 

4º F 01 Wesley Integração Inversa - II  

5º 

ANO 

5º D 02 Lêda Integração Inversa - II  

5º E 03 Walderlene 
Classe Comum Inclusiva - 

CCI 
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5º F 04 Luciléia 
Classe Comum Inclusiva - 

CCI 

5º G 05 Dirce 
Classe Comum Inclusiva - 

CCI 

 

3.1 Alunos Retidos em 2020 

Em decorrência da suspensão das aulas presenciais, devido à Pandemia de COVID-

19, forma tomadas medidas de combate à evasão escolar por meio de normativas da 

SEEDF. Neste sentido, foram propostas ações de recuperação processual e contínua 

para todos os estudantes, sempre tendo em vista a possibilidade de recuperação no ano 

letivo de 2021. Assim sendo, somente foram retidos alunos que, mesmo tendo 

intervenções pontuais e oferecidas em caráter individual, não alcançaram as 

aprendizagens previstas para aquele ano letivo e tratava-se de ano de retenção escolar 

(3º e 5º ano). 

 

Série/ano Quantitativo Motivo 

3º ANO 11 alunos não alcançaram as 
aprendizagens previstas para 

o ano letivo. 
5º ANO 06 alunos 

 

3.2 Alunos defasados em idade/série (2 anos ou acima) ano letivo 2020 

ANO/SERIE QUANTITATIVO 

1º ANO 0 

2º ANO 0 

3º ANO 7 

4º ANO 02 

5º ANO 07 

  

3.3 Estratégias pedagógicas para alunos com Dificuldades de Aprendizagem 

Para atender aos alunos com dificuldade de aprendizagem, a equipe pedagógica 

conta com o apoio da Sala de Recursos para os alunos com diagnóstico de deficiência ou 

TEA/TGD, Serviço de Orientação Educacional e do Plantão de Matemática e Língua 

Portuguesa que proporciona atendimentos individuais ou em grupos para sanar as 

dificuldades apresentadas nas áreas da leitura e escrita e no raciocínio lógico-

matemático.  

Outra estratégia para diminuir as dificuldades na aprendizagem é a parceria com 

professoras readaptadas que preparam materiais de apoio (atividades extraclasse ou kit 

de materiais concretos) aos estudantes com Transtornos Funcionais (TFE) ou alunos com 
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fragilidades de aprendizagem acentuadas, procurando focar no conhecimento 

matemático, na leitura/escrita, na interpretação e produção de textos.  

 A maior parte dos alunos ingressou no 1º ano do Ensino Fundamental, outros são 

oriundos de escolas particulares e públicas do DF e também de outras unidades da 

federação. A maioria reside nas proximidades da escola, mas uma pequena parcela vem 

de cidades satélites vizinhas. Também temos alunos que vivem em abrigos e em 

situações de risco e vulnerabilidade, acompanhados pelo Conselho Tutelar. Nesses 

casos, o Serviço de Orientação Educacional procura estar mais próximos dessas crianças 

para contribuir com o desenvolvimento pedagógico, bem como orientando os 

responsáveis, com o intuito de ajudar a superar as dificuldades apresentadas, tanto na 

área cognitiva como nas questões socioemocionais, evitando, assim, que haja abandono 

intelectual.  

 Nos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, em 2019 a escola 

teve participação de 93.49% dos estudantes e obteve a nota 6.4, ficando abaixo da meta 

projetada de 7.1. Porém, não ficou tão distante da meta prevista para o Distrito Federal, 

que era de 6.6, colocando o DF em 2º lugar no ranking do Brasil, que teve maior nota 

registrada de 6.7. 

A Escola está buscando estratégias pedagógicas para tentar sanar as dificuldades 

e atingir as metas estabelecidas pela SEEDF. Neste sentido, e em busca de 

aprimoramento, é de suma importância sistematizar o trabalho de formação continuada 

com os profissionais para que entendam os níveis de proficiência e os descritores 

abordados na avaliação do SAEB para poder direcionar sua prática pedagógica. Dessa 

maneira, é possível que a escola avance dentro das metas estabelecidas para os anos 

subsequentes.  

Outra estratégia diagnóstica apresentada pela SEEDF foi a Provinha Brasil, que 

em 2019 foi substituída pela avaliação diagnóstica, promovida pelo Governo do Distrito 

Federal.  Trata-se de um instrumento de avaliação de Língua Portuguesa e Matemática, 

aplicado para todos os estudantes matriculados no 2º e 4º anos do Ensino Fundamental 

da rede pública de ensino do Distrito Federal.  

 

3.4. Análise e interpretação da avaliação diagnóstica e Psicogênese 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal instituiu a Avaliação 

Diagnóstica em 2019, reconhecida pela Portaria nº 420 de 21 de dezembro de 2018, por 

meio do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF), 

visando o atendimento ao estabelecido no Programa de Desenvolvimento da Educação 

(PDE). Tem como objetivo obter informações para propiciarem a formulação constante 

de estratégias de intervenção avaliativa que contribuam para a aprendizagem dos 

estudantes, participam as instituições que atendem anos iniciais do Ensino Fundamental 

e foi aplicada para todos os alunos desta UE. 
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Após aplicação e lançamento no sistema da avaliação diagnóstica, foi possível 

observar os gráficos, as habilidades e fragilidades dentro dos descritores propostos. 

Foram percebidas algumas fragilidades nos 2º e 4º anos nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática para buscar estratégias de aprendizagens, entre elas: 

• Leitura e interpretação de texto: identificar repetições que contribuem 

para conferência e coesão; reconhecer o assunto do texto; estabelecer 

relações entre partes de um texto; estabelecer relações lógico-

discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios; 

identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de 

outras notações. 

• Matemática: comparar ou ordenar números naturais; identificar, 

comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de 

medida; resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação e da 

divisão; estabelecer relações entre unidades de medida de tempo; 

identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras 

bidimensionais pelo número de lados e pelos tipos de ângulos; resolver 

problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da 

multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de 

proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. 

Serão nos momentos de coordenação pedagógica, por meio de estudos e análise 

dos dados, que a equipe de docentes e coordenadores buscará estratégias de 

aprendizagem para sanar as dificuldades apresentadas, ensejando planejamentos mais 

dinâmicos e lúdicos para auxiliarem os alunos a superarem suas defasagens. 

Nos anos iniciais de alfabetização (Bloco 1 – 1º ao 3º ano) o teste inicial da 

psicogênese faz uma projeção futura para o planejamento do professor, visando o 

desenvolvimento pedagógico dos alunos. Mediante os resultados iniciais, a equipe de 

coordenação, em conjunto com os professores regentes buscam estratégias para 

auxiliar os alunos no avanço dos respectivos níveis.  

Diante dos dados e após análise da realidade escolar, estratégias no 

reagrupamento e nos plantões, serão criadas para alcançar os objetivos propostos a fim 

melhor atender aos alunos em suas necessidades cognitivas e pedagógicas voltadas 

leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático, visando, também, atingir as metas 

preestabelecidas pelas avaliações em larga escala, conforme previsto nesta proposta 

pedagógica. 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL  
 

 A Escola Classe 18 de Taguatinga, baseada nos pressupostos teóricos do 

Currículo em Movimento que rege toda a rede de educação pública do DF, tem como 

foco a educação integral, assumindo o compromisso da aprendizagem significativa, 
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voltada para a valorização social e para a formação de um cidadão apto a atuar em uma 

sociedade preocupada com a sustentabilidade, a diversidade humana e o bem comum.  

 Conforme esclarece os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento a 

educação integral aqui reportada é aquela que tem seu sentido ampliado, ou seja, a 

educação enquanto “prática social que se dá nas relações sociais que os homens 

estabelecem entre si, nas diversas instituições e movimentos sociais, sendo, portanto, 

constituinte e constitutiva dessas relações”. (Pressupostos Teóricos, Currículo em 

Movimento, 2014) 

 Nesse sentido, a escola, enquanto criação do homem, só se justifica e se legitima 

diante da sociedade, ao cumprir a finalidade para a qual foi criada. Assim, a escola, no 

desempenho de sua função social de formadora de sujeitos históricos, precisa ser um 

espaço de sociabilidade que possibilite a construção e a socialização do conhecimento 

produzido, tendo em vista que esse conhecimento não é dado a priori. Assim, a 

educação se constitui numa atividade humana e histórica que se define na totalidade 

das relações sociais. (FRIGOTTO, 1999). 

Baseada neste enfoque social, a escola fez uma campanha, na qual arrecadou 

smartphones (celulares) para doar aos estudantes que não possuam aparelho eletrônico 

para acompanhar as aulas on-line. No ato da entrega, foi ensinado a instalar o educa em 

casa DF e acessar a plataforma google sala de aula.   

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

Os princípios que norteiam o trabalho da Escola Classe 18 de Taguatinga são 

baseados nos princípios da Educação Integral e princípios epistemológicos. 

 

5.1 Princípios da Educação Integral 

 

De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento:  

➢ Integralidade  

➢ Intersetorização;  

➢ Transversalidade;  

➢ Diálogo escola e comunidade;  

➢ Territorialidade  

➢ Trabalho em rede.  

Integralidade: O princípio que observa o aluno como um todo, não na ampliação 

de tempo e espaço, mas como percepção em todas as dimensões humanas sejam nos 

aspectos cognitivos, emocionais, sociais ou psicomotores.  

Intersetorização: A escola busca estar em parceria com o Governo Federal ou do 

Distrito Federal, sendo mediadora das políticas públicas voltadas para sanar as 

dificuldades pontuadas na escolarização, implementando os projetos governamentais 

da Secretaria de Educação ou pelo MEC, por meio do PDDE Interativo/Mais 
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Alfabetização, da Plenarinha, Avaliação Diagnóstica e outros projetos que visam 

contribuir para melhoria da Educação Brasileira.  

Transversalidade: Embora não haja a escola integral no que concerne a ampliação 

do tempo, temas transversais relevantes no contexto social são inseridos no currículo 

numa perspectiva de atender as necessidades sociais e ambientais, com o objetivo do 

aluno se identificar como agente transformador da comunidade e sociedade em que 

vive. Tais temas são abordados na interdisciplinalidade, vinculados a aprendizagem 

dentro do interesse e relacionados aos problemas individuais e coletivos dos alunos.  

Diálogo escola e comunidade: A comunidade é parte integrante e extensão da 

escola. Com essa visão, a instituição procura abrir as portas para a comunidade 

oportunizando mostrar por meio de participação cultural e interativa, propostas que 

venham resgatar tradições e culturas populares da vivência dos alunos.  

Territorialidade: Na percepção de que o ambiente escolar não é o único espaço 

de aprendizagem e sendo o Distrito Federal um lugar amplo, com história e arquitetura 

muito rica, moderna e inovadora, além de ser um estado que ainda necessita de 

investimento nas questões culturais e artísticas, a instituição busca por meio de 

excursões, atividades de campo e lazer proporcionar aos educandos o contato com 

outros saberes fora do ambiente escolar.  

Trabalho em rede: Por meio de formação continuada e integração entre todos os 

componentes atuantes na escola, é importante cada um internalizar a observância da 

responsabilidade social e pedagógica de todos os estudantes, em que esses são vistos 

na sua integralidade. Aqui, o aluno pertence a todos que atuam na escola, não sendo de 

um professor específico, mas de todos os setores que o envolvem, os quais exercem 

uma corresponsabilidade por todos os discentes. 

 

5.2 Princípios Epistemológicos 

 

Os saberes pedagógicos são foco de estudos e estão previstos no currículo em 

movimento da SEDF. Entende-se que todo estudante sofre influência do meio em que 

convive, da forma que é criado e de suas experiências de vida, desta forma pode-se 

perceber que o conhecimento é algo adquirido do meio físico e social, podendo ser 

transmitido. Todo educador transfere o que sabe, assim como aprende enquanto 

ensina. A concepção adotada pela EC18 é que o professor é um mediador do 

conhecimento, ele instiga o pensamento crítico e a organização do aprendizado por 

parte do aluno, acreditando que o conhecimento é algo a ser construído e edificado a 

partir das experiências de cada discente. 

 

 

 

 

6. OBJETIVOS  
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6.1. Objetivo Geral:  

Promover as aprendizagens, identificando, analisando e propondo elementos e 

ações para que aconteçam, propiciando a formação integral dos educandos sem seus 

aspectos psicológico, intelectual e social. 

 

6.2. Objetivos Específicos:  

 

A. Articular a busca ativa escolar em todos os níveis: local, intermediário e central; 

B. Acolher os estudantes e suas famílias, no sentido de minimizar os impactos da 

situação de Pandemia que vivemos; 

C. Articular junto aos órgãos de proteção dos direitos das crianças, intervenções 

para evitar o abandono escolar; 

D. Possibilitar ao aluno momentos de integração e fortalecimento da cidadania, de 

forma organizada e colaborativa; 

E. Oportunizar o resgate e o desenvolvimento das aprendizagens tendo em vista a 

construção do conhecimento baseada nas tecnologias e no ensino remoto; 

F. Desenvolver projetos que estimulem aprendizagens significativas;  

G. Estimular o compartilhamento de experiências entre os educadores;  

H. Oportunizar a formação continuada dos docentes nas coordenações coletivas; 

I. Estimular a participação das famílias na vida escolar da criança; 

J. Propiciar o desenvolvimento integral do educando em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social. 

K. Assegurar as aprendizagens pautadas nos eixos integradores: alfabetização, 

letramentos e ludicidade; 

 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS FUNDAMENTADORAS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

A escola aceita o desafio de oferecer uma educação de qualidade, direito 

indispensável para o exercício da cidadania em plenitude e o acesso de todos à educação 

básica, sobretudo permanência com qualidade. Tal preceito está em conformidade com 

a Constituição Federal, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/93 e com 

a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do DF.  

 Dentro desta perspectiva, as Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar 

do 2º Ciclo para as Aprendizagens e o Currículo em Movimento foram inseridos para que 

o aluno fosse atendido na sua totalidade. A visão da educação integral vai além da 

ampliação de tempos e espaços. Ela visa, também, às oportunidades educacionais, em 

que as diversas dimensões humanas se revelam e são reveladas.  

 Objetivando ressignificar esse espaço, a EC 18 se apoia na proposta de educação 

para a diversidade, educação em e para os direitos humanos e educação para 
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sustentabilidade, propondo um fazer pedagógico que leve a formação de cidadãos 

comprometidos com a sociedade.  

 Atrelada ao currículo, a avaliação se vê formativa e processual, dentro da 

organização de ciclos. Avaliar para aprendizagem, analisando o produto e o processo e 

avaliar continuamente, objetivando o avanço com garantia de aprendizagens, dentro de 

uma visão emancipatória e democrática, dando fim ao processo classificatório e 

excludente. Assim, espera-se que a avaliação sirva de redirecionamento da ação 

conjunta do professor, tornando-a reflexiva e baseada na vivência do dia-a-dia, 

contemplando o processo de aprendizagem.  

Cabe ressaltar a importância de se utilizar estratégias didático-pedagógicas que 

desafiem e provoquem no educando a construção de hipóteses e possíveis caminhos 

para a resolução de problemas.  

   

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

8.1 Organização escolar em ciclos:  

 

A organização escolar em ciclos fundamenta-se na concepção de Educação 

integral, de modo especial com os estudantes e profissionais que atuam nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, com o objetivo de assegurar a todos o direito inalienável de 

aprender. Tal organização é aprovada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) 9.394/1996, Lei nº 3.483/2004, Lei nº 11.274/2006 e corroborada pelo 

Parecer 225/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF). 

A organização escolar ciclada dos anos inicias do ensino Fundamental e adotada 

pela Escola Classe 18 de Taguatinga é a seguinte:  

✓ 1º bloco –  Bloco Inicial de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos);  

✓ 2º bloco – (4º e 5º anos).  

Todo este movimento ampliou a escolaridade mínima e possibilitou a 
democratização de saberes. Assim, o Ensino fundamental que era de oito anos (1ª a 8ª 
série), passou para nove anos (1º ao 9º ano). Com essa reorganização, os sistemas de 
ensino tiveram que instituir um novo currículo e uma nova proposta pedagógica que 
proporcionassem às crianças de 06 (seis) anos oportunidades de alfabetização e 
letramento. (Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar). 
 

8.2 Organização do tempo e espaço:  

 

 Esta Unidade de Ensino funciona no turno diurno – matutino e vespertino – de 

segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 12h30 e das 13h às 18h, e, excepcionalmente, 

aos sábados quando houver previsão de sábados letivos, de acordo com o Calendário 

Escolar Anual e conforme projeção de dias móveis, elaborados na semana pedagógica. 

Casos excepcionais não previstos nesta PPP podem transformar alguns sábados em dias 
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letivos, decorrentes de paralisação dos professores e ou servidores, ou em 

circunstâncias em que haja prejuízos de dias letivos.  

 O Calendário Anual 2021 trouxe a previsão de onze sábados letivos remotos 

(13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 08/5, 29/5, 19/6, 10/7, 23/10, 06/11 e 18/12), sendo que três 

sábados letivos destes, seriam para Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 

(13/3, 29/5 e 23/10) e 04 dias letivos móveis (04/6, 06/9, 1º/11 e 29/11) a serem 

definidos pela instituição e repostos dentro do bimestre letivo. Após análise destes dias 

móveis na semana pedagógica, ficou definido que seriam acatados e repostos em 

sábados com atividades pedagógicas remotas na plataforma Google, conforme quadro 

abaixo: 

 

DIA MÓVEL REPOSIÇÃO 

04/6 12/6 

06/9 11/9 

1º/11 20/11 

29/11 04/12 

 

8.2.1 Reunião de Pais 

 

As reuniões de pais têm a finalidade de acompanhamento e avaliação das ações 

pedagógicas e ocorrerão da seguinte maneira: 

✓ 1ª Reunião de Pais: acontecerá na primeira semana de aula, objetivando a 

apresentação dos professores e equipe diretiva para explicação da dinâmica da escola, 

das metodologias utilizadas na aprendizagem e nas avaliações e projetos da turma 

desenvolvidos pelo professor, bem como outros assuntos pertinentes; 

✓ Ao final de cada bimestre para tratar de assuntos pedagógicos, relacionados 

a aprendizagem dos estudantes, assim como as intervenções pedagógicas e estratégias 

utilizadas no bimestre com a finalidade de sanar as dificuldades e quais 

encaminhamentos para os meses seguintes, após amplo debate no conselho de classe; 

✓ Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar: previstos no Calendário 

Anual objetivando a aproximação e envolvimento da comunidade escolar com os 

projetos desenvolvidos na escola e outros temas pertinentes e/ou sugeridos pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; 

✓ Extraordinariamente para tratar de assuntos emergenciais e extraordinários 

ao bom andamento dos projetos e das atividades escolares, caso haja necessidade; 

As pautas das reuniões serão divulgadas às famílias, por meio da plataforma 

Google e grupo da turma (rede social whatsapp). 

Casos eventuais e não previstos nesta Proposta Pedagógica poderão ser 

modificados sob prévia comunicação e anuência a Coordenação Regional de Ensino de 

Taguatinga. 
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8.3 Organização administrativa 

 

✓ Horário de atendimento: Matutino: 7h30 às 12h30 / Vespertino: 13h às 

18h. 

✓ Localização: QND 12 área Especial – Taguatinga/DF.  

✓ Área Total: 1.470 m²  

✓ Dependências:  

Sala da Equipe Diretiva; 

Sala da Secretaria; 

Sala da Assistência Administrativa; 

Sala da Assistência Pedagógica; 

Sala da Orientação Educacional;  

Sala da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem;  

Sala de Recursos;  

Sala para o Projeto Interventivo; 

Sala dos professores; 

Copa para os servidores;  

Sala da Supervisão pedagógica; 

Sala de Leitura; 

Sala de TV e Vídeo; 

15 Salas de aula; 

Quadra de Esportes Descoberta;  

Cozinha;  

Sala da Mecanografia;  

Sala para os Auxiliares de Educação;  

Auditório; 

Almoxarifado; 

Banheiros Masculino e Feminino para alunos;  

Banheiros Masculino e Feminino para professores;  

Banheiro para Portadores de Necessidades Especiais; 

Estacionamento Privativo; 

Pátio coberto e descoberto; 

Parque Coberto. 

 

8.4. Relação escola-comunidade: 

 

A parceria com a família é um elo para a relação entre escola e comunidade. 

Neste sentido é importante que os pais e/ou responsáveis sintam-se acolhidos pela 

equipe escolar e tenham formas de comunicação efetivas com a escola. Esta parceria 

deve acontecer, não só quando for preciso resolver alguma questão do estudante, mas 

em diversos momentos do cotidiano escolar, gerando parcerias e fortalecendo o vínculo 
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com a instituição. Na EC-18, esses momentos são oportunizados pela comunicação com 

o corpo docente, neste momento de aulas não-presenciais, através dos grupos de rede 

social da turma (whatsapp), com a equipe gestora, através do número de celular da 

escola, além das redes sociais da escola no instagram e facebook. 

A comunidade escolar, através dos pais e/ou responsáveis, está presente, 

também, pelos seus representantes dos colegiados que compõem o Conselho de Classe 

e Associação de Pais e Mestres (APM).  

 

8.5. Profissionais da Escola: 

 

• Equipe diretiva:  

 

1 – Diretora: Elisângela Maria Alves Barbosa Levi 

2 – Vice-diretora: Carine Barbosa Loures Rosa 

3 – Supervisora Pedagógica: Karlla Vanessa do Lago Aragão 

4 – Chefe de secretaria:  André Luiz Costa Irineu  

 

• Equipe pedagógica atuante: 

 

1) Supervisora Pedagógica: Karlla Vanessa do Lago Aragão 

2) Coordenadoras:  

✓ Bianca dos Santos Cabral Alves – 3º anos 

✓ Francisca das Chagas Ferreira Silva – 1º e 2º anos  

✓ Larissa Vieira Martins – 4º e 5º anos 

 

• Professores Regentes Efetivos e Contratados: 

 

1º Ano:  

 

1. Patrícia Elias Bezerra Lessa (Efetivo) 

2. Marcia de Araújo Pereira (Efetivo) 

3. Célia Regina Soares Ferreira (Efetivo) 

4. Karina Roberto da Silva (Efetivo) 

5. Daniella Christine Almeida (Efetivo) 

6. Sabrina de Freitas Terra Mota (Efetivo) 

 

2º Ano:  

 

1. Vanusa Pereira Alves (Efetivo) 

2. Fabiana Rodrigues Teixeira (efetivo) 
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3. Wilka de Kácia de Deus Basílio Pereira (Contrato Temporário) – Substituindo a 

profa. Carine Barbosa Loures Rosa (Vice-Diretora) 

1. Giselle Jacinto Lara (Efetivo em Lotação provisória) – Vaga remanescente 

4. Maria Cristina Garcia Pereira (Efetivo) 

5. Juliana Lobo Santos (Efetivo) 

 

3º Ano:  

 

1. Fatima Rejane de M. dos Santos (Efetivo) 

2. Louise Fernanda de Carvalho Oliveira (Contrato Temporário) – Substituindo a 

Profa. Daniella Poti (Em restrição - SUBSAÚDE) 

3. Jandira Celestino de Sousa (Efetivo) 

4. Maria Raimunda Melo Carvalho (Efetivo) 

5. Sandra Meireles Rodrigues (Efetivo) 

 

4º Ano:  

 

2. Ana Flávia Frazão Vilhena (Contrato Temporário) – Vaga remanescente 

3. Fabiana Santana Miranda (Efetivo) 

4. Vanessa Campelo de Faria Guimarães (Efetivo em Lotação provisória) – Vaga 

remanescente 

5. Maridelma Ilário de Lucena (Contrato Temporário) substituindo a profa Sheila de 

Melo Resende (LTS, sem data definida de retorno pela SUBSAÚDE) 

6. Gabriela Simplício da Silva Inácio (Contrato Temporário) – Vaga Remanescente 

7. Wesley Ferreira Alves (Contrato Temporário) – Vaga Remanescente 

 

5º Ano: 

 

1. Milla Rayane da Silva Melo Fernandes (Contrato Temporário) – Vaga 

Remanescente 

2. Cláudia Cristina Martins (Efetivo)  

3. Ana Paula dos Santos (Efetivo) 

4. Leda Maria Carvalho Santana Matos (Contrato Temporário) – Vaga 

Remanescente 

5. Walderlene de Assunção e Silva (Contrato Temporário) – Substituindo a profa. 

Bianca dos Santos Cabral Alves (Coordenadora Pedagógica) 

6. Luciléia Alves Rodrigues (Contrato Temporário) – Substituindo a profa. Lindaura 

de Araújo Rocha Alves (LTS, sem data definida de retorno pela SUBSAÚDE) 

7. Dirce Souza de Queiroz (contrato Temporário) – Substituindo a Profa. Francisca 

das Chagas Ferreira Silva (Coordenação Pedagógica) 
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• Professoras de Educação Física atuando no Projeto Educação com Movimento: 

1 – Luciana Inez Coser De Almeida (efetivo) 

2- Luzia Aparecida da Silva Brito Amancio (efetivo) 

 

• Professoras readaptadas: 

a) Projeto Interventivo de Leitura e Escrita: Profª. Marcia Santos de Oliveira 

b)  Projeto Interventivo de Matemática: Profª. Tânia Cristina de Oliveira 

Machado 

c) Apoio Pedagógico: 

o  Adriana de Fatima Porto Alves – Atividade de controle disciplinar e 

assistência aos alunos; 

o  Ana Paula Navarro Machado – Atividade de execução e produção de 

material para os alunos e assistência ao professor; 

o  Daniela Poti – Atividade na sala de leitura/biblioteca – auxiliando o 

projeto “Pequenos Autores, Grandes Obras”; 

o  Daniella Cristina Porto Zani – Atividade na sala de leitura/biblioteca – 

auxiliando o projeto “Pequenos Autores, Grandes Obras”. 

 

• Equipe Especializada de Atendimento ao Estudante: 

 

A escola dispõe de duas equipes pedagógicas que desenvolvem suas atividades 

voltadas para a melhoria da aprendizagem, são elas: 

  

I. Sala de Recursos: 

O atendimento na Sala de Recursos visa o ajuste da aprendizagem e a socialização 

do aluno com necessidades educacionais especiais dentro do ambiente escolar, bem 

como o desenvolvimento de atividades relacionadas à auto estima, concentração, 

produções de textos e artísticas, jogos e brincadeiras, elaboração e acompanhamento 

das avaliações, facilitando assim a inserção do aluno na sala de aula. Na modulação há 

previsão para duas professoras regentes, contudo só temos uma profissional lotada e 

uma vaga em aberto.  

Atua na sala de recursos a seguinte profissional: Sandra dos Santos Alves 

 

II. Equipe de Serviço de Orientação Educacional:  

          Em parceria com a equipe escolar, o Serviço de Orientação Educacional realiza 

ações voltadas para o resgate dos valores universais, visando à completa formação do 

educando e considera o trabalho preventivo de grande relevância para a construção de 

uma convivência saudável, tanto no ambiente escolar como no ambiente social. Na 

modulação há duas Pedagogas Orientadoras Educacionais: Carolyne De Souza Martins e 

Lilian Dias Mesquita. 
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• Atuação dos Educadores Sociais Voluntários e Monitores:  

 

a) Educador Social Voluntário: 

Os educadores sociais voluntários (ESVs) são de extrema importância para o 

desenvolvimento escolar do estudante. O processo de escolha destes 

voluntários é feito na Regional de Ensino, através de processo seletivo e a 

escolha se dá de acordo com a modulação e a demanda de alunos com 

necessidades educacionais especiais de cada escola, após análise e seleção 

provenientes da CRET. Como a rede de ensino pública está com as aulas 

suspensas devido à Pandemia do novo Coronavírus, não houve contratação 

de ESVs. 

 

b) Monitor de Gestão Educacional: 

Executa, sob orientação de equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e 

estímulo às crianças com necessidades educativas especiais, além de 

participar de programas de treinamento e formação continuada. 

Na modulação tem uma profissional: Karla Lamonyele Praxedes Dantas 

Carneiro 

 

• Equipe de apoio técnico-administrativo:  

 

Técnico de Gestão Educacional: Atua como apoio a direção, fazendo serviços 

administrativos. São eles: 

 

1 - André Luiz Costa Irineu – Secretário Escolar 

2 - Kelly Cristina Barbosa de Souza – Secretaria Escolar 

3 - Ocilma Chagas De Assis Nunes – Apoio Administrativo 

4 - Kelly Reijany Andrade Lima – Apoio Administrativo com restrição na função 

 

• Equipe auxiliares de educação: 

 

a)  Agente de Gestão Educacional: Conservação e Limpeza – em decorrência da 

terceirização do serviço, a exceção dos readaptados, está desviada de suas 

funções: Neide Corado dos Reis - Conservação e Limpeza – Readaptada – atua 

na portaria 

 

b) Agente de Gestão Educacional: Copa e Cozinha - por causa da restrição e 

readaptação, está desviada de suas funções e o serviço foi terceirizado: Kelly 

Batista de Castro - Copa e Cozinha – Restrição de função – atua na Secretaria 

como apoio administrativo 
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c) Agentes de Gestão Educacional: Vigilância – A escola conta com 4 vigias do 

quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

responsáveis pela guarda do patrimônio em escalas noturnas (diariamente) 

e diurnas nos finais de semana. São eles: 

 

1 – Manoelito Ramos de Oliveira 

2 - Arnaldo Pereira de Carvalho 

3 - Carlos Roberto Pereira 

4 – César Lima 

 

•  Servidores Terceirizados 

Duas empresas prestam serviços gerais – CONFERE SERVIÇOS LTDA (copa e 

cozinha) e REAL SERVIÇOS GERAIS (conservação e limpeza).  

 

•  Real Serviços Gerais – Conservação E Limpeza 

1 – Maria Cristiane Oliveira Cardoso 

2 – Donato Pereira De Oliveira Junior 

3 – Justina Dos Santos Paes  

4 – Maria Antonieta Mota Gomes 

5 – Girlene de Moura Couto 

6 – Amanda Lima de Souza 

7 – Elenice Araújo dos Santos 

8 – Rodrigo Portela de Souza 

 

• G & E – Copa e Cozinha 

1 – Maria de Lourdes Francisca dos Santos 

2 – Maria do Rosário Alves dos Santos 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

            A avaliação é o instrumento do trabalho pedagógico e institucional com a 

finalidade de diagnosticar, observar, analisar e refletir as ações educativas e 

administrativas da unidade escolar. Avaliar os avanços de aprendizagem dos alunos e a 

forma na gestão escolar é um mecanismo de transformação das ações executadas na 

escola.  

 As avaliações em larga escala, aplicadas por órgãos superiores de educação 

permitem diagnosticar problemas na aprendizagem dos educandos e promover ações 

pedagógicas, administrativas e financeiras. 

Em todas as avaliações são desenvolvidas ações visando o crescimento desses 

níveis a fim de melhorar a qualidade da educação. Para isso, o espaço da coordenação 

coletiva é utilizado para pensar em planejamentos que estejam voltados para a 
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interdisciplinaridade, a fim sanar as dificuldades dos alunos, observando temas 

transversais que integrem e articulem as diversas áreas de conhecimento, sendo estes 

voltados para temas contemporâneos que afetam a vida humana, visando um espaço 

de discussão, reflexão e ação, integrado com a avaliação formativa, diagnóstica e 

processual para assegurar, promover e garantir a aprendizagem significativa dos alunos. 

Observando as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Educação, algumas 

estratégias – como, por exemplo, o reagrupamento – estão sendo criadas para alcançar 

com êxito os objetivos propostos para melhor atender aos estudantes em suas 

necessidades cognitivas e pedagógicas voltadas para a alfabetização e letramento, 

dentro dos eixos integradores e transversais, visando, também, atingir as metas 

preestabelecidas pelas avaliações em larga escala, conforme está previsto nesta 

Proposta Pedagógica.  

O reagrupamento acontece entre os anos, nas suas respectivas turmas e por 

blocos, procurando focar no letramento matemático e linguagem (leitura, interpretação 

e produção de textos). 

Professores e alunos são personagens na etapa educativa, os quais coordenam 

entre si o processo de ação e reflexão sobre o que aprenderam e o que ainda necessitam 

consolidar. Todos os segmentos da escola, compostos por pais, alunos, professores e 

agentes de educação são responsáveis pela instituição e pela qualidade de ensino. 

Considerando que esse processo pedagógico ocorre por meio de 

compartilhamento das ideias e experiências vivenciadas e experimentadas em sala de 

aula e fora dela, tanto professores como alunos podem e devem intervir na sua prática, 

para construir competências e habilidades que favoreçam novas experiências e trocas, 

promovendo sua própria auto avaliação. Dessa forma, o reforço escolar está inserido 

como uma atividade extraclasse para auxiliar os alunos com dificuldade na 

aprendizagem conforme escala de atendimento. 

 O olhar atento do professor incentiva e auxilia o aluno a descobrir suas 

fragilidades, gerando novas oportunidades e outras estratégias para a sua 

aprendizagem. Focada numa avaliação formativa, diagnóstica e contínua, o corpo 

docente da escola discute, juntamente com a coordenação, a forma de avaliar, trocando 

ideias, levantando problemas, construindo e ressignificando a sua prática para que o 

aluno se sinta valorizado e compreendido no seu período de aprender. 

 Além do diagnóstico do professor, a Avaliação Diagnóstica, promovida pela 

Secretaria de Educação, também será um instrumento para mediar o trabalho docente 

e discente. A partir dos descritores cobrados é possível considerar as fragilidades e os 

avanços alcançados pelos alunos e pensar em estratégias para sanar as dificuldades 

apresentadas. 

 A proposta de avaliação formativa engloba o dia-a-dia em sala de aula. A partir 

do diagnóstico sobre onde o aluno se encontra, cabe ao professor desenvolver 

estratégias para que o aluno seja capaz de compreender seu estágio e se torne agente 
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da sua própria aprendizagem, fazendo que esta fase possa ocorrer de forma processual 

e contínua.  

A escola aplica instrumentos de avaliação, por meio de provas e/ou testes que 

são comunicados previamente à família e ao aluno. Há de se considerar que tais 

instrumentos não são únicos como critério de avaliação, pois não revelam a realidade 

diária dos alunos e vários fatores podem contribuir para um resultado negativo. O aluno 

e a família tomam conhecimento do conteúdo que será incorporado no teste para ter a 

oportunidade de revisar e refletir sobre seus conhecimentos. Geralmente, os testes são 

aplicados por disciplina e uma avaliação é aplicada de forma interdisciplinar, envolvendo 

conteúdos que foram trabalhados em todas as áreas. 

 Outra forma de avaliação são as tarefas de casa. De acordo com as Diretrizes de 

Avaliação Educacional (2014), trata-se de uma avaliação informal e formativa que tem a 

sua relevância tanto para acompanhamento pelos pais, como para o professor e aluno 

em benefício das aprendizagens dos estudantes. As atividades propostas são 

cautelosamente escolhidas de forma que sejam significativas e diferenciadas para cada 

nível em que o aluno se encontra.  

Observando a proposta do Currículo em Movimento, e tendo em vista a nova 

organização escolar por meio dos ciclos, não há subdivisão de conteúdos por bimestre. 

Há uma flexibilização e uma complementação entre os conteúdos, congruentes com a 

interdisciplinaridade. 

Os relatórios de avaliação (RAV’s) feitos pelos professores é o documento 

principal sobre suas concepções avaliativas. Eles registram as dificuldades apresentadas 

pelos alunos bem como as competências e habilidades adquiridas ao longo do processo 

e ainda relatam as estratégias utilizadas para sanar as dificuldades. 

É importante considerar as avaliações em larga escala, visto que os alunos não 

estão acostumados com este tipo de avaliação. Por isso, a escola procura mostrar aos 

alunos o formato dessas provas, para que elas não sejam objeto de insegurança e medo 

no momento da sua aplicação, comprometendo o resultado.  

A Escola Classe 18 de Taguatinga possui sua organização em ciclos. Os Ciclos para 

as Aprendizagens 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. Neste sentido, os estudantes dos 

1º, 2º (1º bloco) e 4º anos (2º bloco) têm progressão continuada, ou seja, não há 

retenção por aprendizagem, podendo haver retenção somente por faltas ou abandono 

escolar. A reprovação ou retenção, acontece ao final de cada bloco, ou seja, no 3º ano 

do 1º Bloco e no 5º ano do 2º Bloco. A progressão continuada não pressupõe promoção 

automática, mas a ampliação do tempo escolar visando respeitar os tempos de 

aprendizagens de cada estudante e visa garantir que os objetivos de aprendizagem de 

cada bloco sejam atingidos. Por isso, no 3º ano e no 5º ano a avaliação adquire a 

característica de retenção e/ou reprovação, caso não obtenham as habilidades e 
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competências mínimas para prosseguir para o ano seguinte ou não atingirem 75% de 

frequência. 

A avaliação é realizada por meio da observação e do acompanhamento contínuo 

das atividades individuais e coletivas, com o objetivo de se constatar os avanços obtidos 

pelo estudante e favorecer o (re)planejamento docente, considerando as dificuldades 

enfrentadas no processo de ensino e aprendizagem, bem como a busca de soluções. 

Essas atividades podem ser: atendimento individual, atividades extra, material concreto, 

reagrupamentos intraclasse e os plantões de matemática e língua portuguesa. Neste 

processo de apoio ao desenvolvimento escolar do aluno, estão envolvidas a professora 

regente e professoras readaptadas, sempre com o auxílio das coordenadoras. Para os 

alunos com necessidades educacionais especiais são feitas adequações curriculares 

pelos professores, auxiliados pela professora da sala de recursos, e seu desempenho é 

avaliado diariamente e tudo é registrado por meio de relatórios de desenvolvimento 

individual. 

O trabalho pedagógico envolve avaliações permanentes a partir de um processo 

reflexivo e analítico de avaliação institucional, a qual envolve todos os segmentos da 

escola. Para aplicabilidade desta avaliação são utilizados os espaços da coordenação 

coletiva semanal, conselhos de classe e algumas datas do planejamento pedagógico da 

comunidade escolar/dia letivo temático previsto no calendário anual 2021 da SEEDF. O 

dia 23/10 (dia de Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar) foi escolhido para 

fazer a avaliação institucional do ano corrente; neste dia serão pensadas estratégias 

para a nova proposta pedagógica para o ano seguinte - 2022.  

Já colocando em prática este momento de reflexão e análise do trabalho escolar, 

antes do primeiro conselho de classe, será proposto um questionário/ formulário para 

avaliar estrategicamente e de forma global, o movimento educacional no primeiro 

bimestre e a partir dele, propor ajustes para a superação das dificuldades relacionadas 

ao desenvolvimento escolar nos demais bimestres do ano letivo. 

Ao final de cada ação educacional a equipe diretiva e pedagógica analisa os 

pontos positivos e negativos para posterior debate coletivo, dando-se ênfase na 

concretização dos projetos, na gestão escolar e na prática pedagógica. No final do ano 

letivo, a avaliação se torna concreta, fazendo uma análise do que se conseguiu alcançar 

e as pendências que ficaram, justificando as intervenções que foram feitas e já 

projetando o que pode ser melhorado para o ano seguinte.  

Avaliar requer cautela e disciplina. É uma rotina diária em que os envolvidos 

nesse processo tenham condições para observar, registrar e identificar todas as ações 

desenvolvidas, seja dentro ou fora da sala de aula, seja ela institucional ou pedagógica, 

e nessa perspectiva todos sejam capazes de retomar o caminho, fazer e refazer 

planejamentos, além traçar objetivos para vencer os desafios, contribuindo, dessa 

forma, para melhoria nas condições de aprendizagem e no processo educativo. Após 

todas essas reflexões é importante contar com o debate no Conselho de Classe, órgão 

colegiado da Gestão Democrática, que se destina a acompanhar e avaliar o processo de 
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educação. O Conselho de Classe é uma organização colegiada formada por 

professores regentes, professores de Educação Física, professores readaptados, 

coordenadores e equipe diretiva, com a finalidade de avaliar e refletir o fazer 

pedagógico e a função social da escola.  

           Segundo as Diretrizes Pedagógicas para organização curricular do 2º ciclo: 

 Além de identificar os saberes ainda não 

conquistados, os Conselhos de Classe são momentos 

de reconhecimento dos progressos dos estudantes, 

das práticas que são ou não adequadas para a 

promoção das aprendizagens. 

 Participam desse conselho apenas o corpo docente e direção. As discussões, 

decisões, as estratégias e os encaminhamentos são pautados no registro individual do 

professor, próprio para essa finalidade, que fica arquivado na secretaria da escola. Em 

nossa escola, essas reuniões são realizadas ao final de cada bimestre para discutir e 

promover estratégias pedagógicas visando sanar as dificuldades apresentadas pelos 

alunos, sejam elas comportamentais ou cognitivas. 

A primeira reunião de pais acontece no início do ano letivo para apresentação da 

equipe pedagógica e da proposta escolar para o ano em curso. Ao final de cada bimestre 

ocorre a Reunião de Pais com os professores para apresentação do desempenho de seus 

filhos/tutelados. 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

A organização curricular desta Unidade Escolar tem como base o Currículo em 

Movimento da Educação Básica da SEEDF, este preconiza a formação integral do 

educando, o qual está sedimentado nas previsões da BNCC do ensino fundamental. É 

proposto por este Currículo uma prática didático-pedagógica a partir dos eixos 

transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos, Educação para a Sustentabilidade; propõe ainda, eixos integradores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade. Além de seguir 

as diretrizes pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens 

(1º Bloco e 2º Bloco).  

Com esse entendimento, a EC 18 de Taguatinga, tem sua estrutura pedagógica 

voltada para uma educação inclusiva, objetivando o desenvolvimento integral e a 

autonomia de cada estudante. Com sua organização em ciclos, visa o atendimento pleno 

do aluno, assegurando-lhe a apropriação da leitura e escrita na perspectiva do 

letramento linguísticos, matemático e científico, o desenvolvimento das diversas formas 

de expressão em todas as áreas e disciplinas, incluindo a das artes, e ainda a 

continuidade da aprendizagem conforme preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de 09 anos.  
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A diversidade entre os alunos está inserida no contexto escolar. Turmas 

heterogêneas na aprendizagem, na cultura e formação social é uma realidade, mas não 

um problema a ser abordado. Pelo contrário, na proposta da educação em e para os 

Direitos Humanos a escola encontra o desafio de aproximar estes estudantes por meio 

do compartilhamento de experiências e respeito às diferenças. Isso significa dar 

oportunidade para o aluno de se enriquecer com as diversas formas de experiências, 

para que ele consiga superar suas dificuldades. 

De acordo com o art. 32 da LDB 9394/96 a formação básica do estudante está 

voltada para a cidadania, da qual este deve desenvolver sua capacidade de aprender, 

desempenhando pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, adquirindo 

conhecimentos e habilidades, além de compreender o ambiente natural e social, o 

sistema político, a tecnologia, os valores sociais, a formação de atitudes e fortalecer os 

vínculos familiares, os laços de solidariedade e de tolerância recíproca. 

Vários fatores contribuem para o fracasso escolar. Um deles é a questão cultural, 

agregada com as questões sociais, prejudicando o acesso, a permanência e o 

aproveitamento escolar. De olho nessa problemática, a instituição procura proporcionar 

um espaço de reflexão-ação-reflexão para desempenhar suas atividades, oportunizando 

o acesso e à permanência na escola, por meio da reorganização do tempo e do espaço 

escolar a fim de reduzir as desigualdades sociais, regionais e também culturais. 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ressignificou o Currículo 

em Movimento no ano de 2018 e em 2019 ele veio em outro formato, com alterações 

sofridas para ser complementado com a proposta da Base Nacional Comum.  

Em virtude da pandemia do novo Coronavírus, em 2020 a SEEDF fez uma 

proposta de replanejamento curricular do biênio 2020-2021. Este replanejamento tem 

o intuito de fortalecer a gestão democrática e tornar as ações desta rede mais 

articuladas e eficazes para a promoção de um ensino mais efetivo e voltado para a 

garantia dos direitos de aprendizagem, por meio do ensino remoto ou ensino híbrido, e 

se dispõe a auxiliar na execução deste ciclo letivo. 

A partir dessa necessidade entende-se que todos os segmentos da escola (pais, 

alunos, professores, assistentes e auxiliares de educação) devem estar articulados com 

um novo projeto e uma nova proposta a fim de oportunizar uma educação com práticas 

educativas estimulantes e eficientes que levam a aprendizagem significativa e que 

contribuam para o combate do analfabetismo funcional, a evasão escolar e a repetência. 

Nessa perspectiva, o Currículo em Movimento ressalta a importância de discutir a 

função social da escola e viabilizar o aligeiramento dos saberes, além de “romper com a 

concepção conservadora de ciência e currículo e de fragmentação do conhecimento”, 

ou seja, é emergente que todos os envolvidos no processo educacional compreendam 

que a educação é construção coletiva e que a instituição é um espaço de transformação 

social. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2014) 

A função social da escola é promover a progressão humana e a aprendizagem 

dos alunos (DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 2009/2013). Por isso, a comunidade escolar 
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exerce um relevante papel ao pensar, discutir e refletir sobre os projetos que permeiam 

a prática educativa a fim de que as habilidades e competências a serem adquiridas pelos 

alunos possam ser transformadoras da realidade social. 

Pelo processo de ensino e aprendizagem, bem como, de integração e 

reciprocidade, a EC 18, seguidora da legislação vigente e dos documentos que norteiam 

a prática pedagógica, propõe atividades educativas contextualizadas e 

interdisciplinares, assegurando a todos os estudantes e professores a oportunidade de 

aprender e ensinar por meio de experiências compartilhadas, aulas dinâmicas e 

planejadas mobilizadas por diferentes estratégias de ensino. 

 

10.1 Eixos norteadores para os projetos: 

✓ Acolher a vivência de todos para que o trabalho flua de forma equilibrada.  

➢ Tema: “Educação Transformada, corações conectados”. 

 

✓ Integração Social 

✓ Formação leitor/escritor  

✓ Movimento/ludicidade. 

 

Os eixos acima decorreram da discussão coletiva a partir do processo de 

elaboração desta Proposta. A escola adotará, em 2021, uma postura de ressignificar o 

ensino-aprendizagem e suas relações sociais no e com o ambiente escolar. Com a 

pandemia a educação foi convocada para uma nova experiência pedagógica, na qual é 

preciso contemplar a diversidade de saberes, afetos e experiências de todos os 

envolvidos neste processo; o que se faz importante nesta situação delicada de 

pandemia, é flexibilizar as metodologias de trabalho e priorizar propostas que 

promovam o aprendizado de forma otimizada e qualitativa; analisando o 

desenvolvimento de cada estudante dentro da sua realidade vivida. 

Nesse contexto, a proposta pauta-se na reflexão das manifestações que formam 

o indivíduo plural, apontando para a integração social em busca da formação e 

edificação de um ser humano mais atuante na sociedade. Como protagonista principal, 

ele é capaz de promover a transformação social, visando estar mais comprometido com 

o próximo, dentro da comunidade em que habita repercutindo nos seus espaços de vida 

em comum (casa, cidade, igreja, escola). 

Dessa forma, infere-se que os valores inerentes à boa convivência social 

permanecem em vigor nos universos dentro e fora da escola no intento de concretizar 

as ações estabelecidas para essa proposta, envolvendo a participação de toda a 

comunidade escolar. O fazer pedagógico na sala de aula, seja ela virtual ou presencial, e 

demais ações dentro e fora da instituição emergem para uma reflexão de convivência 

harmônica e respeitosa, objetivando reconstruir uma sociedade menos violenta e 

menos corrupta; sempre com base no respeito ao que cada uma traz consigo. 
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Na emersão de um novo ser humano, temas relacionados à diversidade e ao 

meio ambiente necessitam ter seu destaque, pois refletem diretamente na vida social. 

Por isso, esses assuntos continuam vinculados à proposta de trabalho. 

A diversidade é um tema muito amplo. No contexto da diversidade serão 

abordados assuntos relacionados à diversidade cultural, voltados para o regionalismo, 

questões étnico-raciais, diferenças pessoais, oportunizando aos alunos a convivência 

com as diferenças em todos os sentidos. Um desafio que a escola tem enfrentado é 

receber alunos imigrantes. Muitos chegam em busca de nova oportunidade, não 

conhecem a língua e se deparam com as diferenças culturais, religiosas e 

socioeconômicas. 

É preciso fortalecer a solidariedade e a cooperação, respeitando as diferenças de 

cada um, promovendo ações integradas e de interação social para uma boa convivência, 

observando os valores humanos. Com esta temática, é importante abordar temas como 

bullying, cyberbullying, violência doméstica, drogas, violência urbana, vandalismo, entre 

outros que poderão surgir ao longo do percurso pedagógico. Tais temas atentam contra 

a dignidade humana e precisam estar em constante debate a fim de buscar uma 

sociedade mais justa e igualitária para todos. 

 As questões ambientais são essenciais para a convivência social. Cuidar do outro 

e não cuidar do planeta se torna uma ação contraditória, pois ao mesmo tempo em que 

precisamos do outro, também precisamos de um ambiente favorável para a 

sobrevivência de todos. A natureza é a fonte de subsistência humana, pois tudo que está 

nela é utilizada como recursos que abastecem as necessidades do homem. Proteger, 

conservar e cuidar são ações que devem estar inculcadas nas mentes humanas o tempo 

todo.  

A mudança de atitude a cada dia, a aprendizagem significativa, a integração 

social são gestos de uma consciência sustentável, na perspectiva de mudança para a 

preservação do meio ambiente/Educação para a Sustentabilidade. Estando o Distrito 

Federal na região do cerrado, e por ser uma região extremamente seca, e tendo o Brasil 

uma diversidade na fauna e na flora, com uma grande quantidade de água doce, serão 

desenvolvidas atividades pedagógicas que estimulem e sensibilizem os alunos para a 

preservação e conservação do ambiente em que está inserido – seja no seu lar, na 

escola, na sua cidade, no DF - estendendo suas atitudes para os ambientes que 

porventura visitarão – outros estados e países.  

Por meio da sensibilização e conscientização é possível reverter à degradação do 

ambiente e a extinção de animais, de plantas, de biomas. 

A formação do leitor e escritor são competências e habilidades adquiridas pelo 

sujeito para o seu desenvolvimento social. Ter autonomia para ler, interpretar e 

escrever torna o indivíduo mais realizado e seguro no meio em que vive.  

A importância de transformar o estudante em um leitor e escritor proficiente, dá 

liberdade para ele expressar suas opiniões e de reproduzir seus pensamentos. Para 

oportunizar que os estudantes tenham contato sistemático e diversificado com a leitura 
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e a escrita é proposto um trabalho conjunto de incentivo à leitura pelo prazer, neste 

modelo de aulas remotas, esse incentivo se dá por meio de contação de histórias pelas 

professoras, vídeos do youtube com animação ou contação das histórias e 

disponibilização de livros virtuais. Já no meio presencial, o trabalho é desenvolvido pelas 

professoras da biblioteca e das caixas/sacolas literárias dos professores regentes. Em 

relação à escrita, os alunos são estimulados a interpretar e produzir textos de diversos 

gêneros e tipos com o objetivo que consigam expressar-se de forma independente por 

meio da escrita e da arte cênica. 

Movimento/ludicidade é um eixo pautado na atividade física em conjunto com 

brincadeiras, interligadas com uma proposta interdisciplinar da sala de aula. A dinâmica 

das aulas de educação física associadas com o lúdico, despertam o prazer pelo esporte 

e, ainda, proporcionam a liberdade de expressão corporal contribuindo para que o corpo 

fale por meio de emoções e de sentimentos. Com essa proposta, as aulas de educação 

física são eficazes no respeito a regras e condutas, melhorando o desempenho 

comportamental e cognitivo dos alunos. Com as aulas não-presenciais a prática do 

projeto Educação com Movimento é através de vídeo-aulas gravadas pela docente e 

enviada aos alunos, que por sua vez filmam a execução das atividades propostas e 

encaminham à professora do projeto. 

Nas aulas presenciais, são desenvolvidas ações prazerosas para proporcionar a 

interação entre os pares, como: o dia do brinquedo, das brincadeiras, das artes, do 

movimento historiado. As Diretrizes Pedagógicas para a organização escolar do 2º ciclo 

acrescentam que as brincadeiras na infância são imprescindíveis: 

...permitindo pensar, questionar, apropriar e reinventar. É 

preciso resgatar as cantigas de roda, as brincadeiras infantis, os 

enigmas, os jogos, o subir e descer, o pular e gritar, para que o 

corpo se sinta livre para viver sua corporeidade.  

 A articulação dos eixos “integração social, formação leitor/escritor e 

movimento/ludicidade” são congruentes na proposta em todos os bimestres.   

 

✓ Síntese dos Eixos Norteadores 
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11.  PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA.  

 

 Visando uma educação de qualidade, a equipe da Escola Classe 18 compreende 

que a educação é um processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, 

se mantém e se transformam conhecimentos e valores, conforme afirma as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica.  

 O compromisso da equipe escolar é assegurar um espaço coletivo de convívio, 

privilegiando trocas de experiências e saberes, mediante o respeito à diversidade de 

pessoas com diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais. 

 Registram-se em seguida os Planos de Ação de forma setorizada e por equipe 

dos funcionários que se articulam para o desenvolvimento pedagógico e administrativo 

da escola. 

 A observância das atribuições, com foco nos objetivos e metas colaboram para a 

efetividade, eficiência e organização da função de cada envolvido e ainda norteia o 

trabalho de quem chega posteriormente e se depara com as atividades em curso, 

facilitando que esse ingresse e siga o curso normal para se sentir amparado e orientado 

quanto as suas atribuições. 

 

11.1 Gestão Pedagógica e de Resultados Educacionais 

 

➢ Equipe dos serviços especializados: 

 

▪ Serviço de Orientação Educacional 

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 

EMPATIA E RESPEITO  

“Educação transformada, 

corações conectados" 

Integração Social 

• Diversidade 

• Pluralidade 

• Convivência 

 

Formação leitor/escritor 

•Autonomia e segurança 

•Desenvolvimento Social 

•Criticidade 

Movimento/Ludicidade 

•Liberdade de expressão 

•Regras e condutas 

• Integração 
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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) 

Esta Unidade Escolar conta com duas profissionais: Carolyne de Souza Martins e 

Lilian Dias Mesquita atuando no SOE. 

O Serviço tem como metas: 

- Reconhecimento do trabalho da Orientação Educacional, quanto a sua 

organização e atendimento; 

- Fazer com que a comunidade se sinta pertencente e acolhida;  

- Promover a cultura de paz através da mediação; 

- Desenvolver uma perspectiva de futuro na criança; 

- Acompanhar de forma efetiva a aprendizagem do estudante; 

- Trabalhar de forma preventiva sobre cuidados com saúde;  

- Informar à comunidade sobre temas relacionados a cidadania e direitos 

humanos. 

Seus indicadores de resultados e avaliação são: 

- Avaliação e feedback do trabalho do SOE, com indicativo positivo do 

atendimento ; 

- Formulário do Google para avaliar nível de satisfação com serviço oferecido, 

tendo como indicador nota acima de 7;  

- Rodas de conversa, com reflexões respeitosas dentro dos conflitos; 

- Atendimento, tendo como indicador, crianças que sinalizam os sonhos que 

querem alcançar; 

- Conselho de classe escolar, tendo como indicador a diminuição da demanda 

encaminhada ao SOE; 

- Conscientização das crianças e famílias sobre o autocuidado, tendo com o 

indicador a promoção da saúde; 

- Participação nas ações propostas, tendo como indicador a consciência dos 

seus direitos e deveres de cidadão. 

Desta forma, o Serviço de Orientação Educacional preconiza para o cuidado com 

a saúde no período pandêmico e pós pandemia, subsidia os professores com 

ferramentas para que possam acompanhar no dia a dia da sala de aula, no sentido de 

haver violação de direitos do estudante, dentre outros acompanhamentos de 

desenvolvimento da aprendizagem. 
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▪ Sala de Recursos Generalista 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é uma modalidade de ensino 

criada para atender crianças com necessidades educacionais especiais que precisam ser 

incluídas na sociedade e uma das melhores formas para que isso aconteça é a 

socialização na escola. Tem como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades neste tipo de 

atendimento devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a 

dia escolar de sala de aula, porém, vale lembrar, que eles não substituem essas 

atividades, apenas complementam e/ou suplementam a formação dos alunos, 

buscando que eles possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no 

mundo que vivemos. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) não pode ser comparado apenas 

como um apoio/reforço ou complementação de atividades escolares, pois nesta 

modalidade o professor trabalha com subsídios para fornecer ao aluno possibilidades 

de aprendizagem em todas as disciplinas. Na sala de AEE são utilizados exemplos 

práticos de introdução, formação e utilização de recursos assistidos como a 

comunicação alternativa, nos recursos de informática (computador), orientação, 

preparação, material pedagógico didático acessível entre outros métodos e técnicas de 

ensino. 

 Os alunos serão atendidos na Sala de Recursos, de forma que venha 

complementar e suplementar sua aprendizagem; e acontecerão respeitando as 

individualidades de cada um e buscando atender as metas traçadas para cada aluno. 

Este atendimento poderá ser individual, quando necessário, ou em pequenos grupos de 

até três alunos, conforme a necessidade de cada aluno atendido. 

A parceria com os professores regentes da turma é fundamental para o sucesso 

da Sala de Recursos, assim como participação da família, que deverá estar sempre 

presente para que juntos se possam traçar melhor as metas a serem atingidas, 

estabelecendo uma mesma linguagem com estes estudantes. 

Espera-se que os alunos com necessidades educativas especiais possam, com as 

intervenções realizadas na Sala de Recursos e demais espaços escolares, ter uma melhor 

integração na escola, podendo compreender melhor a rotina escolar, tanto em sala de 

aula como nos demais espaços educacionais. 

A Escola Classe 18 tem previsão de vaga para dois profissionais, contudo, para o 

ano letivo de 2021, há somente uma professora para esta Sala, Prof. Sandra dos Santos 

Alves. A outra vaga está em aberto e já foi solicitado preenchimento desta na Regional 

de Ensino. 

▪ Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem / Polo da Sala de Apoio à 

Aprendizagem 
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 A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) tem previsão oficial de 

ser multidisciplinar, conforme normativas vigentes e Orientação Pedagógica do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem, Regimento Escolar da. Entretanto, está sem 

nenhum profissional da área, Pedagoga e Psicóloga. 

A EEAA pauta suas ações na perspectiva da construção do sucesso escolar, 

atuando em integração, colaboração e cooperação com outras esferas da Escola, em 

especial à Equipe Diretiva, Coordenação, Orientação Educacional e Atendimento 

Educacional Especializado. O trabalho é fundamentado teórico-metodologicamente na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, conforme Currículo em 

Movimento da SEDF. Esta tem como objetivo geral de trabalho promover uma cultura 

de sucesso escolar, por meio do fortalecimento dos potenciais de ensino e 

aprendizagem e acompanhamento às dificuldades de ensino e de aprendizagem, tendo 

em vista a superação dos últimos, por meio de ações institucionais, preventivas e 

interventivas.  

 

➢ Equipe Pedagógica: 

 

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo 

para as Aprendizagens, a atuação dos coordenadores e supervisão pedagógica, está 

diretamente relacionada ao ato de ensinar e de aprender dos professores, sendo que o 

envolvimento com o processo educativo oportuniza um trabalho coeso e coletivo entre 

docentes. Vale destacar que faz parte das funções dos coordenadores, não somente o 

acompanhamento dos professores, mas também o trabalho colaborativo entre eles, 

rompendo com o trabalho fragmentado em fases/etapas/ modalidades e ou ano/bloco 

(FERNANDES, 2010). 

Assim sendo, cabe a esta equipe pedagógica: 

• Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e a execução do planejamento 

pedagógico desenvolvido pelos professores; 

• Orientação, reflexão e levantamento de hipóteses para o planejamento de 

ações diárias; 

• Dar suporte técnico-pedagógico ao planejamento, desenvolvimento e 

avaliação do Projeto plantão de matemática e língua portuguesa e 

Reagrupamento intraclasse; 

• Planejar atividades pedagógicas e proporcionar momentos de estudo com o 

corpo docente;  

• Planejar, orientar e acompanhar a análise do desempenho dos estudantes. 

Com a organização escolar em ciclos, a coordenação pedagógica ganhou outro 

olhar: espaço de formação. É um ressignificar do trabalho da coordenação e supervisão 

escolares, em busca de um envolvimento efetivo dos professores e demais profissionais 

da educação. A Supervisão Pedagógica desta UE conta com uma profissional, Pedagoga 

Karlla Vanessa do Lago Aragão. A coordenação pedagógica conta com três professoras: 
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Bianca dos Santos Cabral Alves, Francisca das Chagas Ferreira Silva e Larissa Vieira 

Martins. 

 

11.2 Gestão Participativa e de Pessoas 

➢ Professores readaptados 

 

• Projeto Plantão de Matemática e Língua Portuguesa 

 A Escola Classe 18 de Taguatinga tem a necessidade de um projeto de plantão de 

matemática e língua portuguesa para atender os alunos com dificuldades na 

aprendizagem. Tais alunos não apresentam laudos psicopedagógicos. Geralmente, não 

têm uma justificativa fisiológica para a dificuldade apresentada e o processo de 

acompanhamento para o desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças é por meio 

seletivo feito pelos docentes para realizar atendimentos individuais. 

Pensando para além da frequência do estudante à escola (participação nas aulas 

virtuais da plataforma Google), buscando ofertar um ensino mais efetivo em acesso à 

aprendizagem e considerando a avaliação formativa como prática norteadora para a 

educação básica, esse projeto é um dos instrumentos de assistência ao educando para 

subsidiar o ensino de forma processual e continuada. Visa corroborar com os avanços e 

progressos do estudante. Para sua aplicabilidade contamos com o apoio de duas 

professoras readaptadas, Márcia Santos e Tânia Cristina de Oliveira Machado. 

 A linguagem e o raciocínio lógico-matemático são o caminho para emancipação 

do educando já que perpassa toda sua representação de mundo, produção de sentido e 

socialização de pensamento. É a língua uma ferramenta de comunicação e 

empoderamento, veículo para o conhecimento científico e meio de expressão cultural. 

Todo estudante precisa expressar-se adequadamente às situações na forma oral ou 

escrita e ter a capacidade de experimentar os conceitos matemáticos no seu cotidiano, 

por meio de situações vivenciadas na prática. Propiciar a ampliação das competências 

comunicativas do estudante é dever da escola que democratiza saberes. 

 

• Apoio Pedagógico: 

A proposta do apoio pedagógico visa complementar o trabalho desenvolvido 

pelos Coordenadores Pedagógicos, como forma de enriquecer o trabalho desenvolvido 

em sala de aula e também para atender as necessidades da direção da escola nas 

relações de mediação de conflitos com alunos, acidentes, atendimento aos pais, 

informações diversas envolvendo os discentes. 

Tem como objetivos: 

▪ Ter conhecimento pedagógico para acompanhar as atividades propostas pela 

escola no PPP; 

▪ Contribuir para concretizar as atividades a serem desenvolvidas previstas na 

proposta pedagógica;  
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▪ Oferecer suporte e auxílio aos Coordenadores Pedagógicos e professores no 

manuseio de equipamentos multimídia para aprimoramento de trabalhos 

desenvolvidos em sala de aula;  

▪ Pesquisa e produção de atividades e materiais específicos, para 

enriquecimento conteúdos de sala; 

▪ Campanha para estimular a alimentação saudável, evitando lanches 

prejudiciais à saúde 

No apoio Pedagógico contamos com as profissionais readaptadas:  

✓ Kelly Batista de Castro (Carreira Assistência) 

✓ Prof. Adriana de Fatima Porto Alves  

✓ Prof. Ana Paula Navarro Machado  

✓ Prof. Daniela Poti (em restrição – SUBSAÚDE)  

✓ Prof. Daniella Cristina Porto Zani  

 

• Monitores e Educadores Sociais Voluntários 

Quando em aulas presenciais, este profissional atua junto aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, Deficientes e TEA/TGD’s.  

Suas ações são: 

▪ Executar, sob orientação da equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e 

assistência ao ANEE; 

▪ Auxiliar os alunos da educação especial nas atividades de vida autônoma e 

social no contexto escolar, nas atividades extraclasse, motoras e ludo 

recreativas; 

▪ Acompanhar o ANEE, que esteja sob seus cuidados individuais, nas 

atividades individuais;  

▪ Auxiliar, sob orientação do professor, as atividades pedagógicas; 

▪ Amparar o aluno com necessidades especiais nas suas dificuldades; 

▪ Conduzir o ANEE aos diferentes espaços físicos nas atividades do contexto 

escolar e extraclasse;  

▪ Realizar procedimentos necessários à higiene dos alunos, tais como: uso do 

sanitário, higiene oral, banho e troca de fraldas, colocação de peças de 

vestuário e outros; 

▪ Acompanhar, orientar e auxiliar os alunos durante as refeições e o 

recreio/intervalo; 

▪ Comunicar a equipe escolar a ocorrência de situações de risco para os ANEEs 

ou qualquer acontecimento que fuja da rotina diária. 

 

• Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é um espaço fundamental para as decisões coletivas, além 

de conjeturar sobre as observações de elementos da aprendizagem dos estudantes, ele 

deve refletir sobre as práticas pedagógicas gerais da escola. Nesta UE, o conselho de 
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classe é atuante e contribuidor para intervenções do trabalho pedagógico eficaz e 

efetivo. 

Seus objetivos principais são: 

▪  Acompanhar o rendimento pedagógico dos alunos; 

▪  Intervir nas questões pedagógicas e comportamentais; 

▪ Auxiliar os professores com instruções e acompanhamento pedagógico; 

▪ Acompanhamento e orientação aos projetos da escola; 

▪ Analisar o rendimento e frequência dos alunos. 

 

• Secretaria Escolar: 

 

A Secretaria Escolar tem a função de assistir a direção em serviços técnico- 

administrativos, planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades de 

escrituração escolar, analisar documentos para efetivação de matrícula, instruir 

processos sobre assuntos pertinentes às atividades da Secretaria, acompanhar o 

preenchimento dos diários e classe, observar o cumprimento dos dias letivos, prestar 

informações relativas ao censo escolar, além de atender a comunidade escolar. A Equipe 

é composta da seguinte forma: 

✓ Chefe de Secretaria: André Luiz Costa Irineu 

✓ Apoio técnico-Administrativo: Ocilma Chagas de Assis Nunes e Kelly Cristina 

Barbosa de Sousa 

 

11.3 Gestão Financeira e Administrativa 

 

A Gestão Financeira tem como objetivo principal promover a gestão financeira 

da escola dentro dos princípios de autonomia e ética do administrador público. Sua meta 

basal é aplicar os recursos do PDAF e PDDE de forma homogênea atendendo mais as 

necessidades dos alunos; para isso, faz reuniões para prestação de contas do PDAF e 

PDDE;  no sentido de analisar e refletir sobre o uso correto dos recursos financeiros. A 

diretora e vice-diretora são as responsáveis por esta pasta. 

A Gestão Administrativa tem como objetivos: promover a gestão administrativa 

zelando pelos direitos e deveres dos servidores; cuidar e zelar pela conservação do 

patrimônio público; atender as demandas estruturais (físicas) e dos projetos; dar 

transparência e imparcialidade no cumprimento das normas e legislação de forma justa. 

Para colocar em prática seus objetivos, estabeleceu as seguintes metas: 

a) Encaminhar em tempo hábil os requerimentos do servidor; 

b) Diminuir a depredação do bem público em 100%; 

c) Recolher pelo menos 90% dos bens inservíveis; 

d) Cobrir a quadra poliesportiva e colocar em funcionamento o laboratório 

de informática com professor regente para atender todos os alunos (em 

caso de retorno presencial); 
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e) Atender as solicitações, na medida do possível, sem infringir a legislação 

vigente. 

Os responsáveis por esta gestão administrativa são: Diretora, Vice-diretora e 

Apoio administrativo da UE.  

A execução tanto da gestão financeira como administrativa é no decorrer do ano 

letivo, sempre pautada nas necessidades da escola e dentro da legislação/normas 

vigentes. 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

 As reuniões coletivas acontecem ao longo do ano para estudos, planejamento e 

acompanhamento das ações dos projetos previstas nesta proposta. Os planejamentos 

das ações são flexíveis podendo sofrer as adaptações necessárias ao bom andamento 

dos projetos. Ao final de cada culminância de projeto e ações pedagógicas, sempre nas 

coletivas, será feita com o corpo docente e demais funcionários da escola uma avaliação 

para análise, apontando e registrando os pontos positivos e negativos de cada projeto.  

 Para uma comunicação mais próxima junto aos pais, serão encaminhados 

questionários para que respondam e façam as colocações necessárias para melhor 

organização do trabalho antes da reunião coletiva.  

 Após esse processo de avaliação, os registros serão anexados a cada plano de 

ação para posterior consulta e criação de novas estratégias para resolver as dificuldades 

apresentadas. 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

13.1 Educação com movimento:  

É um projeto em que 02 professores de área específica, formados em Educação 

Física, desenvolvem atividades lúdicas e recreativas em parceria com os professores 

regentes a fim de proporcionar aulas interdisciplinares de acordo com a proposta 

curricular de Educação Física para os anos iniciais, como outras atividades que 

contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos alunos de forma lúdica, voltada para 

o movimento e a expressão corporal. Nesta perspectiva e quando no ensino presencial, 

são executadas atividades competitivas e interativas por meio de jogos, gincanas, 

campeonatos, objetivando a formação global da criança por meio de atividades 

orientadas, de iniciação à dança, ginástica e de jogos pré-desportivos. Com a visão lúdica 

o estudante aprende a respeitar regras, a ser organizado, a ter condutas disciplinares 

adequadas para sua convivência social e a participar de competições, aprendendo a 

ganhar e perder. 

 

13.2 Reinventando a Biblioteca:  
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O projeto em questão reza que 02 professores regentes devem atuar na sala de 

leitura, um em cada turno, para desenvolver atividades voltadas para o incentivo à 

leitura, liberdade de expressão e para atuação e representação teatral. A sala de leitura 

conta com excelente acervo de livros de literatura de vários autores e vestuário (roupas 

e fantasias) para apresentações teatrais que são disponibilizados aos alunos por meio 

de empréstimo via carteirinha de sócio nato da biblioteca. Embora haja aprovação para 

o Projeto “Reinventando a Biblioteca, atualmente não há professores regentes atuantes, 

pois a última autorização dispõe que dois professores readaptados façam o trabalho da 

sala de leitura. No entanto, da forma como é o projeto original, dois professores 

readaptados não estão preparados para exercerem a função em decorrência da sua 

limitação. Por este motivo e por causa do ensino remoto, a biblioteca não está 

atendendo os alunos até que seja autorizado o trabalho do professor regente e efetivo. 

O projeto encontra-se anexo a esta proposta. 

Racumim e Racutia são os personagens principais deste projeto; e este ano  

(2021) comemoram 22 anos. Esses personagens foram marcantes na história do projeto 

que funciona há 28 anos. Durante a existência do projeto, as professoras que atuavam 

e se aposentaram desempenhando esse trabalho na biblioteca criaram as mascotes 

Racumim e Racutia através do primeiro livro que escreveram - “Deu rato na biblioteca”. 

O livro foi escrito para dar vida, ludicidade e encantamento às crianças como forma de 

incentivá-las a valorização dos livros e do espaço lúdico e interativo que a sala de leitura 

da escola proporcionava.  A ideia das escritoras Raquel Gonçalves e Célia Madureira deu 

tão certo, que elas criaram uma série de histórias publicadas por meio de outros livros, 

como: Os amores de Racutia, Procurando, Ninho de Rato, O rato adormecido. Todos eles 

retratam histórias dos ratinhos Racumim e Racutia. Eles fazem parte do patrimônio 

cultural da escola e são lembrados por ex-alunos, profissionais que por aqui passaram e 

por toda a comunidade escolar.  

 

13.3 Pequenos Autores, Grandes Obras:  

Trata-se de um projeto que visa despertar no aluno o gosto pela leitura e escrita. 

O objetivo é dar a liberdade ao aluno de expressar seus sentimentos e emoções criando 

histórias fictícias ou reais, poemas, paródias, músicas, cartazes ou qualquer outro tipo 

ou gênero textual que possam ser lidos e entendidos por outras pessoas. Durante o ano, 

os alunos são estimulados a produzir e reestruturar textos de vários gêneros e estilos e 

ao final do ano, com o apoio do seu professor, escolhem os textos para a construção do 

livro da turma. O projeto já existe a 28 anos e tem parceria com o projeto “Reinventando 

a biblioteca”. Todos os livros publicados ao longo da sua história estão arquivados na 

biblioteca e fazem parte do acervo da escola. Esse projeto também é parte do 

patrimônio cultural da escola 

Culminância: A fim de proporcionar momentos que envolvem a participação familiar e 

da sociedade, de maneira que os alunos possam expor e demonstrar o que viveram e 
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experimentaram ao longo do ano letivo, no final do ano haverá a culminância para o 

lançamento dos livros produzidos pelos alunos.  

 

13.4 Parcerias 

A Escola Classe 18 de Taguatinga, estabeleceu algumas parcerias de grande valia 

para adjeção escolar, são elas: 

✓ Professoras/ Escritoras: Célia e Raquel (Racumim e Racutia): Parceria das 

escritoras junto com a biblioteca da escola. Iniciaram esse projeto na EC18 de 

Taguatinga. 

✓ Professoras Aposentadas: Promovem um lanche de acolhida aos professores (da 

ativa) para compartilhar experiências e fortalecer os laços. 

✓ ETITEC: Auxilia na impressão de etiquetas, agendas e demais atividades de 

impressão que a escola necessita. 
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