


APRESENTAÇÃO
“A pessoa conscientizada tem

uma compreensão diferente da
história e de seu papel. Recusa

acomodar-se, mobiliza-se,
organiza-se para mudar o mundo.”

                       Paulo Freire             
                     

A Escola Classe 19 de Ceilândia, representada por alunos, pais,
direção, professores e profissionais da educação, no intuito de oferecer
uma educação de qualidade à comunidade, organizou a Projeto Político
Pedagógico visando à formação de valores, o exercício da cidadania,
fortalecimento dos laços de solidariedade e tolerância, bem como de
princípios pedagógicos, administrativos e financeiros que sustentam as
ações do espaço  escolar.

A organização da referida proposta está fundamentada na
legislação norteadora no Sistema educacional, com ênfase na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos Parâmetros Curriculares
Nacionais, no Projeto político-pedagógico da SEE-DF “Professor Carlos
Mota”, no Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas
Públicas do Distrito Federal e no PDE-Plano de Desenvolvimento da
Escola. Toda estrutura foi elaborada conforme as orientações constantes
na Resolução do CEDF nº 02, de 12/04/2016. Bem como, nas Portarias e
Decretos, 2020/2021; quem redireciona o fazer Educacional, para adequar
à crise sanitária, causada pela Sars Covid 19.

A comunidade escolar colaborou de forma significativa no
levantamento de estratégias de ações para o ano em curso e a
estruturação da proposta tem o objetivo de corroborar de forma positiva
na idealização de um espaço onde o educando é o protagonista de sua
aprendizagem, de detectar disfunções, elencar prioridades e buscar
soluções para problemas existentes na escola, pautado na participação de
todos os segmentos.  

Assim, as ações planejadas e expostas nesse documento, legitimam
o anseio de todos os envolvidos na construção de uma escola cidadã e em
movimento constante, que busca a discussão, o planejamento, a execução
e avaliação para adequações e alcance de metas.
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HISTÓRICO

A Escola Classe 19 de Ceilândia localiza-se em Ceilândia Sul, Distrito

Federal, na EQNM 07/09 S/Nº, Área Especial.

É uma Instituição de Ensino Pública pertencente à Secretaria de

Educação do Distrito Federal/SEDF, mantida por verbas do Governo

Federal – FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do

Governo do Distrito Federal – GDF, através do PDAF (Programa de

Descentralização dos Recursos Financeiros).

Inaugurada em agosto de 1978, para atender à demanda da

comunidade local recebendo a época cerca de 800 alunos sendo atendidos

em três turnos de 1ª a 4ª série e pré-escolar. Essa realidade mudou ao

longo dos anos. Hoje atendemos o diurno com turmas Educação Infantil:

03 turmas de I período (4 anos) e 03 turmas do II Período (5 anos), Ensino

Fundamental: 01 turma do 1º ano, 02 turmas do 2º ano, 4 turmas do 3º

ano, 03 turmas do 4º ano e 04 turmas do 5º ano, totalizando 402 alunos

nos dois turnos.

Com turmas inclusivas de alunos ANEE totalizando, 27 Alunos com

necessidades Educacionais Especiais, desses 19 são atendidos na sala de

recursos; a adaptação curricular e avaliativa é garantida aos alunos

ANEE’s sendo feitas conforme orientação da EAP (Equipe de Apoio

Psicopedagógico), previsto na LDB 9394/96 no caput V, art. 59 inciso I.

A equipe de funcionários envolvida no processo abrange Diretor,

Vice-Diretor, Chefe de Secretaria, Supervisor Pedagógico, 02

coordenadores Pedagógicos, 01 coordenadora com restrição de função, 20

professores regentes, 01 Orientador Educacional, 01 professora da SRG, 01

pedagoga, 03 Agentes de Educação, 05 vigias, 02 merendeiras

terceirizadas e 5 colaboradores terceirizados.
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A Unidade Escolar tem em sua constituição membros da Equipe

Gestora, Corpo Docente e discente, membros da Carreira Assistência,

Colaboradores da Limpeza e merendeiras terceirizadas. A coordenação

pedagógica é composta por três coordenadores, sendo um deles, com

restrição de funções. As modalidades de ensino atendidas compreendem a

Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) com retenção no 3º

ano e 5º ano.

As ações são desenvolvidas para nortear as aprendizagens

significativas e mediar intervenções pedagógicas de reforço escolar e

adaptação curricular; por meio de projetos interventivos e

reagrupamentos e atendimento individualizado. A Unidade de Ensino,

conta com Equipe multidisciplinar como: Sala de Recurso, SOE. Esses

atendimentos são construídos e embasados numa fundamentação legal e

teórica, sendo desenvolvidos com o objetivo de sanar as dificuldades de

aprendizagens de alunos encaminhados ao Serviço de Apoio à

Aprendizagem e/ou a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

(SEAA), com ações previstas nas OPs (Organização do Trabalho

Pedagógico).

Como a aprendizagem pode estar presente em todos os momentos

de nossa vida, é caracterizada como um processo dinâmico e

surpreendente, podendo a qualquer momento, ser satisfatória. As

dificuldades também podem surgir em qualquer nível de ensino. O

serviço propõe trabalhar medidas educativas, preventivas e interventivas,

para sanar ou corrigir possíveis dificuldades encontradas pelo

professor/aluno no espaço acadêmico, que conta atualmente com 20

professores regentes para um universo de 403 alunos matriculados. Sendo

18 alunos com Deficiências e 06 com transtornos.

A cidade de Ceilândia contém, aproximadamente, uma população

de cerca de 400 mil habitantes e geralmente é considerada a região

administrativa com maior influência nordestina no Distrito Federal.Tem

uma economia forte, baseada principalmente no comércio e na indústria,
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é considerada também um celeiro cultural e esportivo, por conta de sua

riquíssima diversidade artística e pelos atletas que despontam no cenário

nacional e mundial.

O setor onde a escola está localizada foi criado em meados de 1980,

onde os moradores adquiriram o direito de se ter uma casa por meio da

criação de uma associação de inquilinos com o objetivo de obter junto ao

governo do Distrito Federal, uma política habitacional para os

trabalhadores de baixa renda. A população hoje pode contar com o apoio

das seguintes escolas: E.C 15; E.C 22; CEF 7 (escola sequencial), além de

Serviços Públicos: Unidade Básica de Saúde nº 5 e com uma Delegacia de

Polícia 15º e os demais serviços que são oferecidos pelo‘’Na hora’’. O setor

foi contemplado por serviços de esgoto coletado, água encanada e luz

elétrica, ruas asfaltadas e serviço de telefonia.

A escola atende às modalidades da Educação Infantil e Ciclos: 1º e

2º. São crianças oriundas da comunidade, inscritas no programa 156, na

faixa etária entre 04 e 12 anos. São atendidas no diurno. Crianças que

demonstram interesse e disposição em participar de atividades de cunho

pedagógico. As turmas são distribuídas de acordo com estratégia de

matrícula referendada pela Coordenação Regional de Ensino/ SEE-DF,

bem como demais documentos que norteiam a inserção do educando à

rede de ensino público do Distrito Federal.  

A Instituição Escolar está construída numa área de 7.760m ²

contando com 10 salas de aula, 01 Sala de Recursos Generalista, 1 sala

vídeo, 01 Sala de Leitura, 01 Sala de Professores, 01 sala que atende ao

SOE, 01 Sala que atende à Equipe. 01 Sala de Vigias, 01 Secretaria, 01

Direção, 01  cozinha para funcionários, 01 banheiros masculino e

feminino para alunos, 01 banheiro masculino e 01 feminino para

funcionários, 01 banheiro para ANNE, 01 pátio coberto, 01 pátio

descoberto, 01 quadra descoberta, 01 parquinho, 01 Estacionamento

Privativo, dois depósitos, 01 cantina, 01 depósito de Gêneros Alimentícios.

  01  sala para servidores terceirizados/REAL, 01 sala de mecanografia.   
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Em 2017 a escola passou por uma reforma na estrutura elétrica e

meados de 2018, recebeu por meio de emendas parlamentares a troca de

forros de serragem por PVC e do piso Paviflex por piso de granitina em

salas e dependências, em 2019, houve a reforma nos banheiros para

funcionários, instalação de forro de PVC no pátio coberto, aquisição de

materiais para o recreio (pebolim, mesa de tênis e futebol de botão, play

ground, bancos), instalação e reforma dos bebedouros.Em 2020 e 2021;

foram reformadas as salas de aulas, com troca dos quadros brancos e

alisamento com massa corrida e tinta nas paredes. Reforma completa do

depósito e da cantina com troca do fogão industrial, coifa, freezer

horizontal, geladeira, bem como, dos armários e bancadas. Em abril deste

ano, fomos agraciados com a troca do piso para granitina e piso polido de

todo espaço externo, pátio coberto e não coberto, área da cantina, dos

corredores laterais, com reforma da captação de águas pluviais,troca do

piso da pequena quadra e parquinho; como também o cercamento de

toda parte externa com alambrado e portão eletrônico. A escola conta

com sistema de monitoramento por câmeras onde é possível ter acesso

remoto, em tempo real e gravações passadas, de todo o perímetro escolar,

além de sistema de alarmes.

Há também a preocupação em manter a escola organizada, pintura

interna e externa, bem como a organização dos espaços destinados ao

reforço escolar e atividades extraclasses,revitalização da Sala de leitura e

reforma completa dos banheiros dos alunos. Além da cobertura da

quadra e do meio do pátio interno.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
A pandemia relacionada ao novo coronavírus- SARS-COVID 19

provocou sérios problemas de cunho social, político, econômico e

principalmente emocional. O planeta necessitou, orientado pela OMS-

Organização Mundial de Saúde, se adequar aos vários protocolos

sanitários, incluindo uso de máscaras, higienização de mãos e ambientes e

o isolamento social, contradizendo assim, uma das premissas da

escolarização, que é a socialização, partilha, acolhimento e troca de

informações no chão da escola.

Em meio às Orientações à Rede Pública de Ensino Para o Registro

das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais, circulares, reuniões

on-line e formações continuadas, fomos aos poucos nos adequando a essa

nova realidade; todos os profissionais envolvidos no processo de ensino e

aprendizagem, tiveram que reinventar o trabalho. Essa reinvenção foi o

ponto de partida para parte do desenvolvimento dos estudantes e palco

para debates acalorados da sociedade, inclusive daqueles que

desconhecem as práticas pedagógicas, mas insistem em meter o bedelho

onde não são chamados. Lembrando que protocolos médicos nunca são

discutidos por leigos, mas a educação escolar sempre é objeto de

discussão pelo fator senso comum.

O fazer pedagógico precisa de paciência, constante aprendizado e

muita troca de informações com os pares, além disso, o sujeito da

educação, que é o estudante, é fundamental para que o trabalho seja

promissor e aconteça. A lógica do fazer pedagógico precisa de

ponderação, planejamento e principalmente conhecimento. Não adianta

amar, sem conhecer.

A Escola Classe 19, baseada nas orientações referentes ao Programa

Escola em Casa, reorganizou o Planejamento das ações seguindo a

proposta vinda da Secretaria de Estado de Educação para que o retorno às
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aulas de forma remota fosse possível. Vale ressaltar que a Equipe Gestora

participou de situações presenciais durante o ano letivo, até porque a

Escola física não pode fechar suas portas.

O calendário letivo foi reorganizado para que as aulas fossem de

mediadas por tecnologias, mas anterior a isso, iniciamos a busca ativa aos

estudantes, realizando reuniões conforme a circular 120/2020, que foram

deliberadas pelo Comitê local: usamos carro de som, faixas de

comunicação nas laterais da escola, disponibilizamos um número de

WhatsApp para facilitar o contato, contratamos um motoboy para entrega

de uma carta-convocação e a Equipe Gestora em parceria com a secretaria

escolar organizou as salas de aula na Plataforma Escola em Casa, além da

busca realizada pela Serviço de Orientação Educacional aos alunos e

familiares, bem como o acolhimento geral.

Outras ações relacionadas ao trabalho pedagógico foram realizadas

por parte da Supervisão Pedagógica e Coordenação: Organização das

aulas, planejamentos diários, oficinas pedagógicas e estudos baseados na

proposta da Secretaria de Educação. Vale ressaltar que tivemos a

oportunidade de observar bem de perto o trabalho de sala de aula e ainda

pudemos contar com a coordenação por equipes: um coordenador para a

Educação Infantil e 1º anos, um para o 2º e 3º anos e um com restrição

temporária atendendo os 4º e 5º anos, facilitando dessa forma, o

planejamento diário.

É inegável a dificuldade fomentada nesse modelo de trabalho. Por

um lado o professor se ressignifica e por outro lado, situações comuns aos

nossos alunos surgem como o acesso às ferramentas virtuais. Os pais se

veem obrigados a organizarem suas rotinas para ajudarem os filhos e

muitos desistem ou fazem as atividades, fracionando-as. Essas situações

foram o contraponto do programa: a falta de recursos. Mas, não

consideramos um ano perdido. Foi um ano de muita superação e

aprendizado. Cada aula, cada avanço pode ser comemorado por todos.

Vitória da vida.
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Outro fator importante que vale ressaltar é a falta de contrapartida

por parte do Conselho Tutelar no que diz respeito às ações de busca ativa

realizadas pela Escola. Seguindo as Orientações dessa Organização,

encaminhamos --- estudantes, os quais não conseguimos contato. Ocorre

que em nenhum dos relatórios, tivemos qualquer retorno. Sabemos da

dificuldade dessa Entidade, no entanto ficamos reféns do descaso, uma

vez que primamos por seguir os passos do que rege a legislação atual. A

escola teve cuidado em seguir à risca os passos do que foi orientado e o

não retorno do Conselho Tutelar confirma o descaso e a falta de parceria

para com as escolas públicas do Distrito Federal, em particular a Escola

Classe 19.

Dessa forma, entendemos que o verdadeiro sentido do trabalho

pedagógico e administrativo de uma escola pública em meio a uma

pandemia global mostra o quanto estamos vulneráveis e o quanto temos

que aprender e compreender que, uma rede tão grande como a nossa, tem

um arcabouço de possibilidades, mas que a dependência das estratégias

de governo que de fato funcionem, impedem o trabalho fluir de fato e de

direito. Elencamos, a partir dos dados coletados ao final de 2020, alguns

indicadores que nortearão o trabalho em 2021.

figura 1
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A) Indicadores internos:

Participação dos estudantes por turmas: Plataforma Google Sala de Aula,

WhatsApp e Google Meet

Gráfico 1

Gráfico 2
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Gráfico 3

Gráfico 4
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Gráfico 5

Gráfico 6

Nota1 : Essas informações não mostram o quantitativo de alunos que

receberam atividades impressas
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Dados da Busca Ativa

Ações realizadas Quanti
tativo

Estudantes encaminhados ao Conselho Tutelar 26

Contatos com os responsáveis de estudantes ausentes das
atividades pedagógicas. (tentativas de contato também)

73

Estudantes encaminhados à CREC, para receberem uma
carta

37

Visita do motoboy 52

Estudantes localizados pela visita do motoboy 39

Estudantes não localizados pela visita do motoboy 13

Responsáveis convocados para as reuniões 96

Responsáveis que compareceram às reuniões (total
referente às 3 reuniões realizadas)

11

Responsáveis que não compareceram às reuniões 85

Visita domiciliar realizada por funcionários da escola 04

Estudantes localizados pela visita por funcionários da
escola

15

Estudantes não localizados pela visita por funcionários da
escola

11
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CONTEXTO DAS TURMAS DO BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO

Psicogênese da Língua Escrita

Ou seja: 67% dos estudantes que foram avançados ao 2º ano não encontram-se

alfabetizados.

Apenas 48% dos estudantes enturmados no 3º ano estão alfabetizados
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Dos 74 estudantes matriculados em 2020 no terceiro ano, apenas 51%

foram avançados  ao 4º ano na condição de alfabetizados.

Nota:

● O ensino remoto como formato de trabalho assegurou a todos os

profissionais e alunos e familiares,  o isolamento social;

● Nenhum estudante de nossa escola perdeu a vida;

● Embora alguns estudantes tenham perdido entes queridos, não

desistiram de estudar.

● Tivemos relatos de professores e servidores contaminados pelo

vírus e nenhum de forma grave; no entanto alguns perderam

familiares.

● Um dos maiores desafios encontrados por nossa comunidade

escolar foi o acesso a internet.

● Tivemos poucas crianças sem nenhum contato; mas parte

significativa parte dos alunos com acesso às ferramentas oscilaram

na apresentação de atividades.
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● As atividades impressas foram necessárias para aqueles estudantes

sem contato com as ferramentas digitais, sendo que todos os alunos

da Educação Infantil e 1º anos receberam apostilados para

complementar os trabalhos em sala de aula.

● Tivemos relatos de várias famílias sobre dificuldades financeiras,

mas que buscaram apesar das dificuldades, estreitar laços com a

escola para os filhos não perderem o vínculo.

● Durante o primeiro semestre a SEEDF assegurou a merenda escolar

aos estudantes com a distribuição de cesta básicas/cesta verde;

● A Coordenação Regional de Ensino assegurou a distribuição de

máscaras, totem e álcool em gel, bem como resmas de papel para

atividades impressas.

● Foram instaladas na entrada da escola, lavatório para uso dos

estudantes.

● A formação inicial oferecida pela EAPE, embora tenha sido rápida,

foi positiva. O ensino por meio do google meet, e demais

ferramentas do google poderão ser incorporadas ao trabalho

presencial.

● O uso do WhatsApp se mostrou bastante eficiente para o contato

com as famílias;

● O livro didático foi fundamental nesse processo.

● As formações nas coordenações coletivas foram bem significativas

para o trabalho em sala de aula e a troca de informações entre os

pares facilitou a superação do uso de tecnologias.

● A escola não teve durante o ano letivo carência de professores e

quando ocorreu foi imediatamente suprida pela SEEDF;

● Recebemos a informação que a escola não alcançou a meta do IDEB,

no entanto percebemos que as notas em Língua Portuguesa e

Matemática não caíram, ou seja, atingimos a média necessária. O

fator decisivo para tal, foi o grande número de reprovação no ano

anterior (nota de corte). Fomos orientados a rever O Projeto Político

e Pedagógico, discutindo com o corpo docente estratégias para
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reverter essa situação.

● De acordo com decisão do Conselho de Classe, apenas uma aluna do

2º ano e uma do 5º ano ficaram reprovados e dois alunos ANEE’s

retidos por temporalidade.

● Os recursos financeiros oriundos do PDAF e PDDE foram

depositados em sua totalidade.

● A escola recebeu emenda parlamentar o que possibilitou a reforma

de vários espaços nesse período: Cantina, sala dos professores, salas

de aula, Direção, Secretaria, além da reforma da sala dos

colaboradores da Real, pela CREC.

● Os direitos trabalhistas foram assegurados pelo governo nesse

processo de teletrabalho.

● Algumas linguagens foram inseridas em nosso trabalho escolar:

Reunião on-line, lives, ferramentas do google, podcast, aplicativos,

download, links, upload, templates, plataformas dentre outras

necessárias e úteis nesse novo normal.

● Durante o ano letivo 2020 percebemos o quanto a afetividade e

proximidade são elementos essenciais para a construção da

identidade e consolidação da aprendizagem. A direção da

Instituição buscou apoiar tanto os professores quanto às famílias

nesse formato, organizando e divulgando temas relevantes para

debate sobre o enfrentamento das dificuldades encontradas.

Considerando o trabalho desenvolvido em anos anteriores, a

realização de avaliações institucionais, as discussões durante a semana

pedagógica e as coordenações coletivas, elencamos tópicos necessários à

formação do Projeto Político e Pedagógico para 2021.

● Ações que prejudicam ou mesmo desvalorizam o profissional da

educação, como fragilidade emocional, comprometendo o processo

de ensino e aprendizagem.

●  Transferência da responsabilidade na educação das crianças, que

no formato remoto foi evidenciado pela quantidade de atividades

impressas
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● Ações efetivas por parte do poder público quanto ao acesso e

permanência do estudante no Ensino Remoto

● Distanciamento da família e escola e enfraquecimento desse elo por

força das mudanças na sociedade.

● Pouco acompanhamento na vida escolar dos educandos por parte

da família

● Dificuldade em manter a qualidade no processo; corpo docente

rotativo.

● Utilização ineficiente de parâmetros de avaliação e

acompanhamento escolar.

● Ações eficientes para realização da busca ativa durante o ensino

remoto.

● Necessidade de formação continuada que favoreça o ensino e

aprendizagem.

● Análise dos resultados e dados referentes ao desenvolvimento no

âmbito interno e externo.

Quantitativo de Alunos retidos:

Série/ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1º ano 02 03 00 00 00 00

2º ano 02 02 00 00 00 01*

3º ano 015 04 12 08 01 00

4º ano 01 01 00 04 04 00

5º ano 04 07 03 04 04 01*

* Aluno retido por nunca ter participado das aulas, nem mesmo no
presencial.

Nota 2:

Observa-se que os tópicos citados: falhas estruturais, alto índice de

repetência e rotatividade de professores; contribuem para a baixa

qualidade do processo de ensino e aprendizagem.  Embora tais fatores
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sejam evidentes no espaço escolar, ações estão sendo desenvolvidas, como

replanejamento em tempos de pandemia, com novo formato de aulas

remotas, falta de acesso às tecnologias e alunos sem contato. O Ensino

Educacional passa por uma grande reestruturação para adequação ao

contexto social, observando e seguindo o Plano de Volta às aulas 2020, de

acordo com a proposta da SEEDF, Currículo da Educação Básica em forma

de projetos que buscam subsidiar a aprendizagem e minimizar os

problemas estruturais, bem como os impactos da Sarc Covid 19.   

B) Indicadores Externos:

              Indicadores externos com média abaixo da avaliação anterior da

escola e da média Nacional SAEB: Prova Brasil de acordo com as informações

abaixo:
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PRINCÍPIOS
Pensar a educação integral tem sido uma tarefa de toda a

comunidade  que compõem a Unidade Escolar; das Regionais de ensino,
das secretarias de Educação em conjunto com o MEC. Inúmeros são os
momentos de pensar coletivamente no desenvolvimento, aprimoramento
e difusão de insumos que contribuam para a gestão das políticas públicas
de educação integral que corroboram com o PPP da escola. O pensar
pedagógico vem sendo reinventado, reorganizado e replanejado a cada
momento, pois nossos educandos, não podem ser prejudicados com a
pandemia. Ações coletivas devem nortear o fazer pedagógico, com
princípios de integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogo
escola-comunidade, territorialidade e trabalho em rede. Não se pode
negar que o ensino remoto, mediado por tecnologias, apesar de ainda
precários e com problemas de transmissão, nos trouxe possibilidades
maiores e mais rápidas de acesso à informação e divulgação, através das
lives, das aulas síncronas e das formações em rede e aperfeiçoamento do
ensino à distância.

Algumas vantagens destacam-se:

● Promoção de diversidade de práticas, agentes, espaços e saberes;

● Fortalecimento da identidade cultural local, contribuindo com sua

preservação e integrando-o ao potencial educativo.

● Promoção do desenvolvimento pleno dos indivíduos em todas as

suas dimensões: física, intelectual, social emocional e simbólica;

● Afirmação de que a educação integral realiza-se de forma

intersetorial para estimular as crianças terem interesse e

possibilidade de participar ativamente da vida da cidade e

aprender ao passo que descobrem caminhos de mobilização para

causas e pautas do seu interesse.

● Compreensão da escola como articuladora de todo o processo

educativo, em uma construção participativa que inclui todos os

segmentos da comunidade escolar e demais agentes envolvidos.
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Escola como espaço de socialização e transformação.

 “A educação é uma prática social, que une os homens entre si em

torno do direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola,

instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento público mais

próximo da comunidade, é chamada a desempenhar intensivamente um

conjunto de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também

como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua

especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la

no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações que

igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para

constituí-la e, talvez, ressignificá-la” (Currículo em Movimento, Caderno 1,

SEEDF, 2014a, p. 10).

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores

diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de

identidades.  “Espaço de difusão sociocultural; e também é um espaço no

qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido

historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do mundo que

o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o

conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...].  (PPP Carlos

Mota, p.18). Desse modo, “A ação educativa deve ir além das

aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços,

etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga superar a

distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”.  (PPP Carlos

Mota, p.20).

A escola no atual contexto busca encontrar caminhos coletivamente

para o enfrentamento dos percalços encontrados. Em 2020 fomos

acometidos pela pandemia do novo Coronavírus- COVID 19, o qual

ocasionou a suspensão temporária das aulas nas escolas públicas e

particulares do Distrito Federal e demais Unidades Federativas do Brasil;

tornando nossa prática inviabilizada, trazendo à luz de nossos

planejamentos, uma reorganização e reflexão para novos paradigmas
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educacionais. Dessa forma, temos que adaptar os planejamentos diários e

futuros previstos nos pareceres, portarias, decretos e circulares oriundos

do Governo Federal e do Distrito Federal.   Em 2021 com o agravamento

da pandemia, o espaço continua sendo reconstruído nas esferas

pedagógicas, administrativas e financeiras, com intuito de primar

exclusivamente pela saúde física e mental, bem como para o efetivo

trabalho das habilidades e competências previstas no Currículo em

movimento do Distrito Federal em consonância com a Base Nacional

Comum Curricular ainda no formato remoto.

Foi apresentado pela Secretaria de Estado de Educação guias

norteadores do ensino remoto, assim como a consolidação do google sala

de aula, para que os professores possam usar essas canalizar as

aprendizagens dos estudantes nesse formato. A comunidade escolar

também assume um papel importante no processo ensino-aprendizagem,

especialmente, neste momento de ensino remoto.

Hoje a família é fundamental na rotina do estudante, uma vez que

as atividades são realizadas nesse ambiente, cabendo dessa maneira, o

engajamento necessário para que esse processo ocorra. Vale ainda

ressaltar que princípios diferentes foram incorporados ao fazer

pedagógico e a escola tem utilizado mecanismos de comunicação com

estudantes e famílias como as redes sociais, WhatsApp, WhatsApp

Business, facebook, instagram, youtube e outras plataformas que

possibilitam a interação. As aulas ocorrem pelo google meet e por

chamadas de vídeo. Por entender que nossos estudantes, são crianças em

fase de crescimento e desenvolvimento, o foco do trabalho pedagógico

busca oferecer o desenvolvimento de princípios que nortearão seu

crescimento cognitivo, emocional e social, embora sejam estes de acordo

com a BNCC, partícipes do Currículo da Educação Infantil, buscamos aqui,

agregá-los e estendermos ao trabalho  docente da Instituição.

Princípios Éticos – Diz respeito à valorização da autonomia, da

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio
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ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. O

trabalho educativo organiza-se e estrutura-se de modo a assegurar às

crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, a

valorização de suas produções, o apoio à conquista da autonomia na

escolha de brincadeiras e de atividades, de modo a viabilizar:

● Ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de

mundo e de si próprio;

● Construção de atitudes de respeito e solidariedade, fortalecendo a

autoestima e os vínculos afetivos;

● Combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying na

instância presencial.

● Aprendizado sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos

culturais;

● Aquisição dos valores, como os da inviolabilidade da vida humana,

a liberdade e a integridade individuais, a igualdade de direitos de

todas as pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, assim como

a solidariedade a grupos vulneráveis política e economicamente;

● Respeito à diversidade religiosa e cultural e combate a toda forma

de racismo, machismo, sexismo, e homofobia;

● Respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a

preservação dos recursos naturais;

● Cuidado com os bens materiais e patrimônio histórico-cultural.

Princípios Políticos – referem-se à garantia dos direitos de

cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à democracia. A

criança, produtora e consumidora de cultura, é participante da vida

social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o

outro, com a cultura e com o ambiente, por meio das múltiplas

linguagens. Dessa forma, a instituição deve proporcionar-lhe:

● Formação participativa e crítica;
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● Contextos que lhe permitam expressar sentimentos, idéias,

questionamentos;

● Situações em que aprenda a opinar e considerar os sentimentos e a

opinião dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva,

uma ideia, um conflito;

● Experiências bem sucedidas de aprendizagens e oportunidades

para o alcance de aquisições afetivas e cognitivas;

● Ampliação das possibilidades de cuidar e ser cuidado, de se

expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de

conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar

soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais

diferentes idades

Princípios estéticos – referem-se à valorização da sensibilidade, da

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e

culturais. O envolvimento da criança com as manifestações artísticas

oportuniza-lhe o desenvolvimento da imaginação, de habilidades

criativas, da curiosidade e da capacidade de expressão nas múltiplas

linguagens (gestual, corporal, plástica, verbal, musical, escrita e midiática,

entre outras), a partir de estímulos sensoriais e pela leitura e releitura,

criação e recriação, apropriando-se de muitos saberes. Para isso, é

necessário que haja:

● Valorização do ato criador das crianças, garantindo-lhes a

participação em experiências diversificadas;

● Organização de um cotidiano de situações agradáveis, estimulante,

que desafiem o que já sabem sem ameaçar sua autoestima nem

promover competitividade;

● Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes

que circulam em nossa sociedade, selecionados pelo seu valor

formativo em relação aos objetivos definidos pelo projeto

político-pedagógico em desenvolvimento, oportunizando as

produções individuais e coletivas.
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FUNDAMENTOS
TEÓRICA-METODOLÓGICOS

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada

na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O

homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói em

interação com o meio social e natural que o cerca.

Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a

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

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. O foco é a

garantia da aprendizagem para todos, sendo fundamental considerar a

pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local.

O tema central da proposta: “Acolher, conhecer e respeitar: juntos

somos mais”, bem como os eixos transversais: educação para a

sustentabilidade, diversidade, educação para e em Direitos Humanos e

educação para a cidadania nortearão as ações pedagógicas da escola.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

igualdade de condições e permanência na escola, liberdade de aprender,

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber,

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e

apreço à tolerância coexistência de instituições públicas e privadas de

ensino, gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais,

valorização do profissional de educação escolar, gestão democrática de

ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino,

valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação, o

trabalho e as práticas sociais.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira retrata a

abrangência dos processos   formais, na perspectiva de inserção ao

mercado de trabalho. Dessa forma a gestão da escola conduz as ações

buscando a discussão, planejamento e execução dos envolvidos no chão

da escola.

É relevante ressaltar que a educação não acontece alheia à

afetividade e nesse sentido, o   aluno é reconhecido como um ser capaz de

vincular suas ações e reações pautadas em sua cultura e aceitação. Assim

sendo, a escola é um onde esse processo é vivenciado. Assim, a

diversidade, que é um dos maiores legados culturais da humanidade,

permite a capacidade de diferenciar e incluir pessoas num mesmo.

Inúmeras leis foram criadas visando a valorização do diferente e a

inclusão de todos no convívio social. No artigo 2º da Declaração dos

Direitos Humanos (aprovada pela Organização das Nações Unidas), que”

não deve existir em nenhum momento discriminação de raça, cor, gênero,

idioma, nacionalidade, opinião ou qualquer outro motivo”.

Desde 2007, desenvolvemos o Programa de Educação Inclusiva que

consiste em pôr em prática um novo conceito que tem como base tornar a

educação acessível, assim a escola ampara legalmente e busca oferecer

alternativas que contemplem a diversidade, atendendo ainda às

exigências da sociedade que aos poucos vem combatendo atitudes

preconceituosas e discriminatórias. A partir da diversidade em seu mais

amplo conceito, propomos desenvolver um currículo que alcance a

compreensão social, o acesso ao conhecimento e às atividades que

valorizem e promovam a inclusão da comunidade. 

Temas também relevantes estão sendo discutidos frequentemente,

como a violência e o combate ao abuso e Exploração Sexual, oriundos da

realidade que nos cerca, a partir de ações específicas do Serviço de

Orientação Educacional.
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Dentre os atuais princípios e concepções educacionais, a

diversidade, a sustentabilidade e a cidadania são temas que permeiam a

formação e fazem parte da construção de uma sociedade justa e

igualitária. Para tanto, buscamos superar práticas eventuais que se

limitam a tratar o meio ambiente apenas nas datas comemorativas, e nos

propomos a organizar ações reais no pouco espaço verde que temos por

meio do projeto Horta escolar, economia de água e energia, coleta

seletiva, reciclagem, a limpeza e organização das salas de aula, constitui o

objeto de estudo de nossos alunos.

Diante disso, como consta no currículo em movimento, ressaltar os

termos usados na sociedade, cidadania para a educação em e para os

Direitos humanos, devem também integrar   as ações da escola,

promovendo o respeito mútuo e desenvolvendo também a sensibilidade

ética nas relações interpessoais e com todas as formas de vida. A

finalidade da Educação é a formação para a convivência.

O processo pedagógico desenvolvido na Escola Classe 19 vem sendo

reconstruído aos poucos, a partir de intervenções pontuais por meio de

estudos em formações continuadas. Os professores buscam atualização

em cursos oferecidos pela EAPE/SEEDF (Escola de Aperfeiçoamento dos

Profissionais da Educação) via google meet ou por meio de lives,

observando temas que despertam o interesse e a necessidade do corpo

docente. São ainda, realizadas avaliações dessas ações, onde são

apontadas as potencialidades e fragilidades, tornando o foco para

mediação de tais.

Um novo olhar passou a figurar a partir dos estudos promovidos em

2013, com o Curso “Currículo em Movimento”, reorganizando o trabalho

pedagógico em Ciclos e Semestralidade proposto pela SEEDF, com

discussões, buscando identificar as lacunas e competências para unificar

o currículo da Rede Pública. O curso ocorreu nas coordenações

pedagógicas, onde os professores tiveram a oportunidade de discutir os

34



eixos transversais, e diversas reuniões foram realizadas no sentido de

captar sugestões que contribuíssem na construção do atual currículo.

De acordo com a adesão da SEEDF ao Pacto Nacional de

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que tem o objetivo de assegurar que

até os 08 anos que todas as   crianças estejam alfabetizadas, na conclusão

do 3º ano, em 2013, 2014, 2015 e 2016, os professores do Bloco Inicial de

Alfabetização (BIA) participaram da formação continuada com estudos e

práticas na área de alfabetização em Língua Portuguesa, Matemática,

Interdisciplinaridade e Inclusão e Ciências da Natureza.

        O Projeto Plenarinha, que também teve seu lançamento em

2013, será desenvolvido na Instituição, com o envolvimento da

comunidade escolar, onde as opiniões das crianças são coletadas de

diversas formas. Além de perguntas feitas diretamente pelos professores,

a proposta prevê que as crianças usem máquinas fotográficas para

registrar o que gostam e o que não gostam, entrevistem umas às outras,

gravem áudios, desenhem e pintem a percepção que têm da escola e do

ensino.  Aos professores cabe a observação, a escuta e o registro dos

trabalhos.

Alicerçado na teoria de Jean Piaget, e estudos postulados por Emília

Ferreiro, a aquisição de conhecimento só acontece mediante a

consolidação das estruturas de pensamento, portanto, se dá após a

consolidação de um estágio, superando o anterior.

Para Vygotsky, a aprendizagem ocorre em dois estágios: o primeiro

é chamado de real e engloba as funções mentais que já estão

completamente desenvolvidas (resultado de habilidades e conhecimentos

adquiridos pela criança). Geralmente, esse nível é estimado pelo que uma

criança realiza sozinha. Essa avaliação, entretanto, não leva em conta o

que ela conseguiria fazer ou alcançar com a ajuda de um colega ou do

próprio professor. É justamente aí, na distância entre o que já se sabe e o

que se pode saber com alguma assistência, que reside o segundo nível de

desenvolvimento apregoado por Vygotsky e batizado por ele de proximal.
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Assim, embasados nos teóricos precursores da aprendizagem, a

proposta em sua essência ressalta a importância de se transferir o foco da

escola para o aluno, protagonista da aprendizagem, sujeito que aprende e

formula seu próprio conhecimento.

Como estratégias norteadoras do Currículo em Movimento, o

processo de aquisição da leitura e escrita tem sido difundido na escola por

meio de estudos baseados nos conceitos de Emília Ferreiro, que trata a

construção do conhecimento por meio de quatro níveis para ser

alfabetizada. Cabe ao corpo docente aplicar estratégias que possibilitem

introduzir, aprofundar e consolidar a educação. A partir do ano em curso,

a escola adotou a Unidade Didática no Planejamento Coletivo, por meio

dessa técnica, os professores elaboraram os trabalhos baseados na

interdependência entre os elementos que integram as ensinagens:

objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e a avaliação. Esse trabalho é

acompanhado pela Supervisão Pedagógica e Coordenadores e objetiva

organizar os conteúdos de forma que o aluno enquanto sujeito possa

contextualizar sua realidade.
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ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO

1 – Organização Escolar:

A instituição é organizada em blocos: 1º Bloco: Educação Infantil, 2º
Bloco- 1º Ciclo: 1º ao 3º ano e 2º Ciclo: 4º e 5º anos, conforme quadro
demonstrativo: 

Quant. De
turmas

Matutino Vespertino Quant. De
alunos

ANEE’s

Ed.
Infantil

06 02 04 119 03

1º ano 01 - 01 30 -

2º ano 02 02 - 46 02

3º ano 04 04 - 70 07

4º ano 03 - 03 67 06

5º ano 04 02 02 77 06

TOTAL 20 10 10 409 27
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PLANO DE AÇÃO DA
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

1- Justificativa

O presente plano de ação visa buscar condições de acesso às aulas e

às atividades pedagógicas aos estudantes de forma igualitária nos

diferentes contextos domésticos, como formação humana, integral,

democrática, justa e inclusiva, facilitando e preservando a qualidade nos

processos de ensino e de aprendizagem, implementando ações para a

solução de situações-problemas inerentes ao ensino remoto,

disponibilizando momentos para a troca de experiências entre os

professores com formação continuada, assegurando o vínculo de

afetividade entre professores e educandos, na tentativa de acesso e de

permanência dos estudantes no ambiente escolar virtual e/ou presencial,

planejando atividades contextualizadas à realidade da comunidade

escolar e primando a avaliação formativa, ressaltando a necessidade de

alcance das aprendizagens no remoto e presencial, tão logo seja

restabelecido esse formato, dos estudantes da Escola Classe 19 de

Ceilândia

Diante da realidade da necessidade de contenção do contágio pelo

COVID-19, ações como o distanciamento social foram instituídas, e nesse

sentido, para preservação da vida das crianças, de seus familiares, dos

profissionais da educação e da comunidade em geral, as atividades

escolares presenciais na SEEDF foram suspensas e iniciaram-se as Aulas

Remotas.

Ressalta-se, que na primeira etapa da Educação Básica, há uma

preocupação em promover experiências que possam corroborar com as

aprendizagens e o desenvolvimento integral das crianças, portanto, é

importante que em uma mesma atividade, as crianças possam vivenciar

aprendizagens que envolvam os cinco Campos de Experiências. Por esse
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motivo, o planejamento da prática pedagógica precisa se organizar no

sentido de oportunizar essa integralidade de saberes e conhecimentos. As

atividades escolares, são organizadas a partir de temáticas semanais,

Campos de Experiências e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento,

com o uso da plataforma Google Sala de Aula, Google Meet, WhatsApp em

que são compartilhadas atividades on-line e impressas para as famílias

realizarem com suas crianças em seus lares, ou ideias para elaboração de

brinquedos com o uso de sucatas, ou de utensílios existentes na própria

residência, entre outras possibilidades.

Foi acordado com a direção da escola e equipe de professores, que

esse material/atividades seja entregue para todos os estudantes que

possuem ou não acesso à internet, na intenção de incluir todas as crianças

no processo educativo e, levando em consideração a situação

socioeconômica da nossa comunidade escolar e a ausência de internet em

muitas famílias, evitando exclusões; com agendamento de dias e horários,

para que as famílias possam buscar as atividades impressas e, também,

para evitar aglomerações na escola.

O 2º Ciclo - BIA (1º, 2º e 3º Anos- 1º Bloco)/ 4º e 5º Anos (2º Bloco) da

Educação Básica, buscam nessa perspectiva, o resgate da autoestima,

observando os conhecimentos que serão introduzidos, aprofundados e

consolidados, tendo com eixos a alfabetização, letramento e ludicidade,

domínio da leitura, escrita, cálculo e conhecimento de mundo em suas

mais variadas vertentes, além do amplo conhecimento das propriedades

do SEA- Sistema de Escrita que precisa para tornar-se alfabetizado.

● Escreve-se com letras que podem ser inventadas, que têm o
repertório finito e que são diferenciados de números e de outros
símbolos;

● As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem
mudanças em sua identidade (p, q, b, d), embora uma letra assuma
formatos variados (P, p, P, p);

● A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada;
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● Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em
diferentes palavras , ao mesmo tempo em que distintas palavras
compartilham as mesmas letras;

● Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das
palavras e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer
outras;

● As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que
pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou
funcionais dos referentes que substituem;

● As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais
que pronunciamos;

● As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de
um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais uma
letra;

● Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas
marcas (acentos) que podem modificar e tonicidade ou som das
letras ou sílabas onde aparecem;

● As sílabas podem variar quanto às combinações, entre consoantes e
vogais (CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC ...), mas a estrutura
predominante no português é a sílaba CV (consoante vogal), e todos
as sílabas do português contêm, ao menos, uma vogal. (MORAIS,
2012, p.51)

É importante mencionar por fim, que o momento de coordenação

pedagógica de forma não presencial mediados por tecnologias, estão

sendo realizado semanalmente, conforme orientações da SEEDF (vídeo

conferências, WhatsApp, celular, redes sociais etc.), sempre registrando

esses momentos, nos Relatórios do Teletrabalho.
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EDUCAÇÃO INFANTIL
Objetivo Geral:

Promover a escuta atenta, sensível e intencional às crianças acerca

de suas necessidades e interesses e, para que elas possam anunciar sua

visão de educação e de mundo, expressando como compreendem a

realidade que as envolve, assegurando como resultado do seu processo de

aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral que

vise à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva,

proporcionando interações e brincadeiras que permitam a criança

conhecer os campos de experiências o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e

imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

2- Objetivos Específicos:

Campo de Experiência - O eu, o outro e o nós.

● Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir;

● Agir de maneira independente, com confiança em suas

capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações;

● Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de

participação e cooperação;

● Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos;

● Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar

as características dos outros (crianças e adultos) com os quais

convive;

● Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de

vida;

● Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com

conflitos nas interações com crianças e adultos. 

41



Campo de Experiência - Corpo, gestos e movimentos.

● Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de

sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano

quanto em brincadeiras, dança, teatro e música;

● Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em

brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades

artísticas, entre outras possibilidades;

● Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos

e atividades artísticas como dança, teatro e música;

● Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação,

conforto e aparência;

● Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a

seus interesses e necessidades em situações diversas.

Campo de experiência - Traço, sons, cores e formas.

● Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos

musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações

musicais, festas;

● Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem,

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e

tridimensionais;

● Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e

timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir

músicas e sons.

Campo de Experiência - Escuta, fala, pensamento e
imaginação.

● Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por

meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,

desenhos e outras formas de expressão;
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● Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas,

aliterações e ritmos;

● Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e

ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas;

● Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de

vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a

estrutura da história;

● Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo

o professor como escriba;

● Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita

espontânea), em situações com função social significativa;

● Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em

portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação

gráfica e/ou de leitura;

● Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de

um adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de seu repertório

sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura

das ilustrações etc.);

● Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando

registros de palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Campo de Experiência - Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações.

● Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas

propriedades;

● Observar e descrever mudanças em diferentes materiais,

resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo

fenômenos naturais e artificiais;

● Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a

questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação;
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● Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas

linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea),

em diferentes suportes;

● Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e

diferenças;

● Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento,

a história dos seus familiares e da sua comunidade;

● Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o

antes, o depois e o entre em uma sequência;

● Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos.

4- Ações:

● Interações e brincadeiras com o outro, vídeos e músicas; o tempo, o

calendário, quantos somos, os dias da semana…)

● Participando de reuniões coletivas semanais via google meet, com a

direção da escola, secretaria e equipe de professores, reuniões com

a Unidade de Educação Básica UNIEB (coordenação) e coordenação

pedagógica setorizada com a coordenadora e professoras (às terças

e quintas feiras);

● Confecção de instrumentos musicais, com materiais recicláveis;

● Musicalidade;

● Cantigas de rodas; parlendas, adivinhas, trava-línguas;

● Brincadeiras cantadas;

● Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação

Inclusiva aos Alunos com Necessidades Especiais (Lei Distrital nº

5714/2016 - De 08/03 à 12/03/21;

● Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas

UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5243/2013- de 22/03 à 26/03/21);

● Semana da Educação Para a Vida (Lei nº 11998/2009) - de 03/05 à

07/05/21);

● Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes (Lei Federal nº 9970/2000) - Dia 18/05;
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● Semana do Brincar (Lei nº 13257/2016 - dia 24 à 28/05/21);

● Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12633/2012) - Dia:

03/06/21;

● Identificação dos sons da natureza e sons do ambiente;

● Brincadeiras virtuais competitivas e, ou brincadeiras coletivas;

● Confecção de jogos e brinquedos, usando materiais recicláveis;

● Trabalhando com a diversidade étnico-cultural;

● Explorando os valores que contribuem para a inclusão social e

respeito às diferenças;

● Brincadeiras envolvendo as partes do corpo, a dança e a música;

● Semana da Educação Infantil – De 23/08 a 27/08/21; (25/08 – Dia

Distrital da Educação Infantil – Lei Distrital nº 4681/2011).

● Vivenciando a matemática: exploração com grandezas e números

até 19, o tempo, o calendário, os dias da semana, as estações do ano,

o dia e a noite, utilizando o Globo Terrestre, o sol e a lua como,

referência e orientação, conceitos matemáticos;

● Psicomotricidade: ritmos, lateralidade, equilíbrio, coordenação

motora ampla, incentivo às atividades físicas...;

● Educação Financeira;

● Jogos online educativos;

● Histórias contadas e lidas de textos não-verbais e verbais;

● Momentos de Contação de Histórias, por autoras e outros grupos

convidados;

● Narração, reconto e dramatização de histórias ou parte delas, pelos

estudantes;

● Teatro de sombra, dedoches;

● Dobraduras;

● Confecção de fantoches;

● Esculturas com massinha de modelar, argila, areia, confecção de

personagens, letras do alfabeto, os números, objetos, seres vivos e

seres não vivos;
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● Exploração com blocos lógicos, com cores, formas geométricas,

figuras planas,

● Brincadeiras com personagens;

● Jogos Interativos: pescaria, gincanas e etc;

● Participação em Festas Culturais (Festa Junina Virtual);

● Formação com os Professores da Educação Infantil e 1º Ano - UNIEB

- CRE Ceilândia. Datas: 07/04, 30/06 e 27/10/21;

● Atividades com desenhos, pinturas, recorte e colagem com diversos

tipos de materiais;

● Atividades de faz de conta, mímicas, emoções por meio de

expressões faciais;

● Esconde-esconde de objetos sonoros;

● Caminhando sobre os números, as letras, em linhas retas e curvas;

● Pular cordas, elástico, obstáculos...

● Semana da Educação Infantil – De 23/08 a 27/08/21; (25/08 – Dia

Distrital da Educação Infantil – Lei Distrital nº 4681/2011);

● Semana do Folclore Brasileiro (De 16/08 a 20/08/21);

● Trabalhando o dia da Pátria – Dia 07/09/21;

● A importância da vida no trânsito;

● Semana da Criança (De 13/10 a 15/10/21);

● Consciência Negra: respeito à diversidade racial – não ao

preconceito (Dia da Consciência Negra – 20/11/21;

● Família (Natal);

● Caixinha das emoções;

5- Metas:
O eu, o outro e o nós
Desenvolver a autonomia no dia a dia;

● Respeitar e expressar sentimentos e emoções;

● Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas

relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os

outros;

46



● Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando

respeito pelo outro.

Corpo, gestos e movimentos
● Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que

contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de

ambientes saudáveis;

● Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação,

vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio

corpo;

● Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e

adequação) como instrumento de interação com o outro e com o

meio;

● Coordenar suas habilidades manuais e corporais.

Traços, sons, cores e formas
● Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a

música, percebendo-a como forma de expressão individual e

coletiva;

● Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes

materiais;

● Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras,

brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.

Escuta, fala, pensamento e imaginação
● Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de

interação, por diferentes meios;

● Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e

causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é

produzida;

● Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas;

● Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando

compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura

como fonte de prazer e informação;
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● Reconhecer o alfabeto e os sons das letras como parte e importância

do letramento na língua materna.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
● Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades

dos objetos, estabelecendo relações entre eles;

● Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou

artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles;

● Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor,

igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto,

grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências;

● Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e

ano) e noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e

depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano;

● Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas

de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de

números, organização de gráficos básicos etc.).

6- Indicadores

Nº Aspecto observado 1º período 2º período
1 Número de estudantes. 58 62
2 Número de estudantes acessando a

plataforma.
39 33

3 Número de estudantes que interagem
diariamente na plataforma.

17 34

4 Estudantes que recebem/interagem pelo
WhatsApp

32 46

5 Estudantes ainda sem contato 00 00
6 Estudantes que não estão dando devolutiva

das atividades.
00 07

7- Avaliação formativa 

Em relação às práticas de avaliação do desenvolvimento das crianças,

na Educação Infantil, serão feitos registros das observações, escuta e tudo

o que é realizado pelas crianças, que pode orientar o olhar docente acerca

desse desenvolvimento, que é único para cada criança, pois na primeira

etapa da Educação Básica, não há pré-requisitos a serem alcançados. O
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processo de cada criança é singular. Todavia, nesse momento peculiar que

estamos vivendo, de retorno às atividades escolares de forma não

presencial, a prática de avaliação, que é o registro da observação e da

escuta, se dará de forma mediada pelo uso de recursos tecnológicos, tais

como, fotos, áudios, vídeos, conversas com as famílias e as próprias

crianças, e as produções realizadas por elas. Quando o retorno presencial

acontecer, a avaliação, que é formativa, também poderá ser feita por meio

da observação da participação e interesse dos estudantes e por meio das

atividades propostas nas aulas presenciais, na escola; lugar privilegiado

de socialização, interação com o outro, jogos, brincadeiras individuais e,

principalmente coletivas.

8- Formação Continuada: 
● Encontro Pedagógico. Datas: 03/03 a 05/03/2021.

● Formação com os Professores da Educação Infantil e 1º Ano - UNIEB

- CRE Ceilândia. Datas: 07/04, 30/06 e 27/10/21;

● Formação aos profissionais de educação – UNIEB – RAV (Dia: 24/06

ou 25/06/21).

● Orientações de como o material impresso para os estudantes deverá

ser confeccionado nas coordenações pedagógicas;

● Formação (orientações à equipe de professoras da educação infantil

sobre o RDIA, realizada pela coordenadora pedagógica).

Proposta de projeto;
● Projeto Plenarinha na Educação Infantil: IX Plenarinha –

Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar;

● Leitura;

● Projeto Alimentação Saudável na Educação Infantil; mais que

cuidar, educar, brincar e interagir;

● Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação

Inclusiva aos Alunos com Necessidades Especiais (Lei Distrital nº

5714/2016 - De 08/03 a 12/03/21;
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● Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas

UE/SEEDF (Lei Distrital nº 5243/2013- de 22/03 a 26/03/21);

● Semana da Educação Para a Vida (Lei nº 11998/2009) - de 03/05 a

07/05/21);

● Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes (Lei Federal nº 9970/2000) - Dia 18/05;

● Semana do Brincar (Lei nº 13257/2016 - dia 24 a 28/05/21);

● Semana da Educação Infantil – De 23/08 a 27/08/21; (25/08 – Dia

Distrital da Educação Infantil – Lei Distrital nº 4681/2011).

Ensino Fundamental

BIA/ 4º e 5º ANOS

Objetivo Geral:
Oportunizar aos estudantes as aulas e as atividades virtuais por

meio da plataforma Google Classroom, Google Meet, whatsapp, atividades

impressas regulares e adequadas às especificidades individuais, buscando

a igualdade de acesso, a qualidade educacional e a aprendizagem.

1- Objetivos Específicos:

● Disponibilizar aulas síncronas e assíncronas, conforme as

necessidades e objetivos planejados;

● Oportunizar, de modo presencial na escola, a retirada de atividades

impressas/apostilas por semana, quinzena, mês ou bimestre a todos

os estudantes;

● Mapear a realidade da turma e individuais dos estudantes para

otimizar o acesso ao ensino remoto;

● Realizar as atividades de reagrupamento intraclasse, interclasse,

projetos interventivos e reforço/atendimento individualizado

realizado pelos professores, supervisor e coordenador pedagógico;
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● Realizar reuniões coletivas semanais com a direção escolar,

secretaria e coordenação setorizada por segmentos com o

coordenador pedagógico;

● Planejar atividades diárias e semanais, em conformidade e de

acordo com os conteúdos estabelecidos no Currículo em

movimento, BNCC e demais orientações e decretos pedagógicos,

mediados pelo coordenador pedagógico;

● Encaminhar estudantes ao Serviço Especializado de Apoio à

Aprendizagem – SEAA, caso seja necessário;

● Estabelecer rotina diária de três horas de atendimento em

ambiente remoto com aulas síncronas e assíncronas;

● Promover a avaliação formativa, com a autoavaliação, testes da

psicogênese, sondagens específicas por área de estudo e por meio

do interesse e participação dos estudantes nas atividades propostas;

● Disponibilizar a leitura de livros de histórias da literatura infantil

através da biblioteca virtual e/ou títulos avulsos no Google

Classroom;

● Usar recursos pedagógicos e tecnológicos diversos durante as aulas

virtuais para a aquisição do conhecimento, de forma

contextualizada e significativa (cartazes, músicas, vídeo aulas,

materiais concretos para contagem, jogos interativos, online, visitas

a museus virtuais, festas culturais virtuais, etc);

● Propor atividade escritas e recreativas, seguras e possíveis de serem

realizadas em ambiente doméstico pelo estudante, com e sem o

auxílio familiar;

● Realizar reuniões de pais bimestrais, mediadas por tecnologias,

com professores, direção escolar e Serviço de Apoio à

Aprendizagem e/ou conforme a necessidade;

● Pensar e definir projetos necessários à otimização do processo de

ensino e de aprendizagem contínuos ou por prazo determinado;
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● Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos

comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões,

informar e relatar experiências);

● Planejar e produzir atividades em colaboração com o colega e com

a ajuda do professor: diagramas, entrevistas, curiosidades dentre

outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos,

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade

do texto;

● Disponibilizar curiosidades sobre os gêneros textuais que se

caracteriza por trazer uma informação inesperada incomum e

surpreendente sobre o assunto utilizando linguagem clara e

objetiva;

● Escrever pequenos textos com compreensão, encadeamento de

ideias e autonomia a partir de assuntos significativos e

contextualizados;

● Desenvolver a consciência fonológica para relacionar fonemas e

grafemas na leitura e na escrita;

● Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas

relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos:

tipos de balões, de letras, onomatopeias;

● Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do

imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento,

valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio

artístico da humanidade;

● Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda

do professor e, mais tarde, de maneira autônoma textos narrativos

de maior porte como contos (populares, de fadas, cumulativos, de

assombração, etc) e crônicas;

● Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido

criados pelo formato do texto na página, distribuição e

diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros efeitos

visuais;
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● Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos;

● Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários

lidos pelo professor;

● Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a

direita e de cima para baixo da página;

● Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de

palavras de uso frequente, ler globalmente, por memorização;

● Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura

compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou

digitais, de acordo com as necessidades e interesses;

● Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de

forma alfabética – usando letras/grafemas que representam

fonemas;

● Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções

escritas, percebendo semelhanças e diferenças;

● Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para

o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica,

espaçamento entre as palavras, escrita das palavras e pontuação;

● Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos;

● Segmentar oralmente palavras em sílabas;

● Identificar fonemas e sua representação por letras;

● Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas

entre letras e fonemas (F/V, T/D, P/B) e correspondências regulares

contextuais (C/Q e E/O em posição átona em final de palavras);

● Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras)

com sua representação escrita;

● Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre

sons de sílabas iniciais;

● Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras;

● Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato imprensa e

cursiva, maiúsculas e minúsculas;
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● Identificar outros sinais no texto, além das letras, como pontos

finais, de interrogação e exclamação e seus efeitos na entonação;

● Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos;

● Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade

(til, M/N);

● Identificar sinônimos de palavras de textos lidos determinando a

diferença de sentidos entre eles e formar antônimos de palavras

encontradas em textos lidos pelo acréscimo do prefixo de negação -

IM/IN;

● Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos –

ÃO/INHO/ZINHO;

● Ler compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do

professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre

outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a

situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua

forma de organização a sua finalidade;

● Planejar e produzir em colaboração com os colegas e ajuda do

professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas,

instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou

ilustrações (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo

da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o

tem/assunto/finalidade do texto;

● Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com

entonação adequada e observando às rimas;

● Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia;

● Produzir, tendo o professor como escriba, recontagens de histórias

lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de

imagens, observando a forma de composição de textos

narrativos/personagens, enredo, tempo e espaço);

● Identificar a ideia central do texto demonstrando compreensão

global;

● Inferir informações implícitas em textos lidos;
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● Identificar o uso do número em suas diferentes funções sociais;

● Comparar comprimentos, capacidades ou massas;

● Identificar a ideia de grandezas: massa, comprimento, capacidade,

temperatura e tempo;

● Utilizar instrumentos de medidas não convencionais/arbitrárias;

● Compreender diferentes ideias de multiplicação: repetição de

parcelas iguais e configuração retangular;

● Identificar e resolver situações-problemas significativas de adição,

subtração, multiplicação e divisão envolvendo as diferentes ideias

por meio de registros pictóricos orais ou escritos de experiências

vivenciadas a partir de jogos e brincadeiras, etc;

● Reconhecer cédulas e moedas do nosso Sistema Monetário

Brasileiro por meio de atividades lúdicas;

● Participar de situações-problema de ordem corporal e em

diferentes contextos com o uso de regras simples, compartilhando

momentos e sensações que promovam o desenvolvimento de

vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade e a

autoconfiança;

● Experimentar jogos e brincadeiras que exijam a utilização e a

combinação de habilidades motoras fundamentais;

● Apresentar produções dos estudantes aos colegas, professores e à

comunidade, narrando o seu processo de construção;

● Conhecer espaços culturais diversos;

● Exercitar a criatividade por meio do faz-de-conta e imitação,

utilizando o corpo;

● Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos processos de

criação, vivências e experiências, apreciação e compartilhamento

artístico;

● Comparar as características físicas entre os colegas identificando

semelhanças com os outros indivíduos;

● Avaliar o consumo e descarte de materiais, considerando questões

sociais, ambientais e de sustentabilidade;
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● Reconhecer a diversidade entre os colegas respeitando os

indivíduos em suas diferentes características: individuais, físicas,

culturais, socioeconômicas, étnicos-raciais, de gêneros, de

orientação sexual e de idade;

● Identificar o contexto histórico dos espaços de convivência como

elementos constituintes de sua identidade, reconhecendo as

especificidades dos hábitos e das regras que os regem;

● Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das

lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua

família e/ou de sua comunidade;

● Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades

relacionados à família, à escola e à comunidade;

● Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras

atuais e de outras épocas e lugares;

● Identificar mudanças e permanências nas formas de organização

familiar;

● Conhecer registros cartográficos (mapas, guias de ruas, endereços,

pontos de referência) observando seus usos sociais;

● Localizar nos trajetos de deslocamentos diários, informações como

endereço, nomes de ruas, pontos de referência...;

● Reconhecer diversas fontes escritas, mediáticas, iconográficas e

orais que representem a diversidade geográfica de sua localidade;

● Desenvolver noções de localização espacial e de orientação;

● Identificar mudanças e permanências ocorridas em diferentes

espaços ao longo do tempo;

● Identificar-se como parte de grupos sociais, desenvolvendo valores

necessários para o convívio em sociedade, acolhendo e respeitando

as semelhanças e diferenças físicas, culturais e religiosas de cada

um;

● Oportunizar ferramentas para aquisição de conhecimento por meio

de jogos (gamificação).
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4- Ações:
● Estratégias utilizadas de forma qualitativa (remoto e

presencial):

● Rotina diária de três horas de aulas síncronas, aulas assíncronas na

plataforma virtual e nos grupos de whatsapp, serviços de internet

gratuita, atendimentos em grupos, atendimento individualizado,

reforço, reagrupamentos, projetos interventivos, atividades

impressas captadas na escola.

5- Metas:
● Estratégias a serem alcançadas de forma quantitativa:

● Proporcionar o fornecimento de um serviço educacional de

qualidade, no ensino remoto, para alcançar o progresso de

todos os estudantes, na faixa etária de 6 a 12 anos, nos níveis

de aprendizagem, com a realização de reagrupamentos e

projetos interventivos inerentes ao Bloco Inicial de

Alfabetização - BIA, 4º e 5º anos

● Promover o avanço das aprendizagens de 80% dos estudantes

do 2º ciclo.

● Possibilitar atividades interventivas de acordo com os níveis

psicogenéticos para avançar os estudantes dos 4º anos com

defasagem de aprendizagens.

6- Indicadores atualizados
1º ano:
Turma A – Eliene:

● Anees: -

● Acesso à plataforma Google e Meet: 19

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/WhatsApp: 29

● Cópias impressas: 29

● Níveis da psicogênese: 29 PSII,

● Dificuldades matemáticas: -

● Atendimento individualizado em contraturno: 6
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● Atendimento pela Sala de Recursos: -

● Atendimento pelo SEAA: -

● Busca ativa/estudantes ausentes: -

2º ano:
Turma A – Francineide:

● Anees: 2

● Acesso à plataforma Google e Meet: 4 e 10

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 2

● Cópias impressas: 20

● Níveis da psicogênese: 1 PS, 3 S, 6 SA,2 ALFABÉTICOS, 1 A, 7

sem avaliação

● Dificuldades matemáticas: 4

● Atendimento individualizado em contraturno: -

● Atendimento pela Sala de Recursos: 2

● Atendimento pelo SEAA: -

● Busca ativa/estudantes ausentes: -

Turma B - Vergínia:
● Anees: -

● Acesso à plataforma Google e Meet: 2 e 25

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 2

● Cópias impressas: 28 (4 só cópias impressas)

● Níveis da psicogênese: 7 PS,10 S,3 ALFABÉTICOS, 6 A1,1 A2, 1

sem avaliação

● Dificuldades matemáticas: 6

● Atendimento individualizado em contraturno: 1

● Atendimento pela Sala de Recursos: -

● Atendimento pelo SEAA: -

● Busca ativa/estudantes ausentes: -

3º ano:
Turmas A – Sueili:

● Anees: -

● Acesso à plataforma Google e Meet: 15 e 11
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● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 7

● Cópias impressas: 22

● Níveis da psicogênese: 2 SA, 11 ALFABÉTICOS, 9 sem avaliação

● Dificuldades matemáticas: 4

● Atendimento individualizado em contraturno: -

● Atendimento pela Sala de Recursos: 1

● Atendimento pelo SEAA: -

● Busca ativa/estudantes ausentes: -

Turma B - Taciana:
● Anees: 2

● Acesso à plataforma Google e Meet: 11 e 6

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatssap: 16

● Cópias impressas: 16

● Níveis da psicogênese: 1 PS,3 SA, 10 ALFABÉTICOS, 2 sem

avaliação

● Dificuldades matemáticas: 2

● Atendimento individualizado em contraturno: 3

● Atendimento pela Sala de Recursos: 1

● Atendimento pelo SEAA: 1

● Busca ativa/estudantes ausentes: -

Turma C - Shirlei:
● Anees: 1

● Acesso à plataforma Google e Meet: 1 e 6

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 14

● Cópias impressas: 14

● Níveis da psicogênese: 2 PS, 6 SA, 3 ALFABÉTICOS, 3 A2

● Dificuldades matemáticas: -

● Atendimento individualizado em contraturno: 1 EM AULA

● Atendimento pela Sala de Recursos: 1

● Atendimento pelo SEAA: -

● Busca ativa/estudantes ausentes: -
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Turma D - Rosilene:
● Anees: 3

● Acesso à plataforma Google e Meet: 10 e 7

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 4

● Cópias impressas: 12 (4 só cópias impressas)

● Níveis da psicogênese: 1 PS, 2 ALFABÉTICOS, 4 A, 3 sem

avaliação

● Dificuldades matemáticas: -

● Atendimento individualizado em contraturno: 2

● Atendimento pela Sala de Recursos: 2

● Atendimento pelo SEAA: 1

● Busca ativa/estudantes ausentes:

4º ano:
Turmas A –Remy:

● 28 Alunos matriculados
● Anees: 0

● Acesso à plataforma Google e Meet:25

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 25

● Cópias impressas: 23

● Níveis da psicogênese: 06 A1, 10 A2, 05 A3 e 06 sem avaliação

● Dificuldades matemáticas: 12

● Atendimento individualizado em contraturno: 25

● Atendimento pela Sala de Recursos: 0

● Atendimento pelo SEAA: 0

● Busca ativa/estudantes ausentes:03

4º ano:
Turmas B –Nayranna:

● Alunos matriculados: 21
● Anees: 02
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● Acesso à plataforma:17

● Google e Meet:11

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 20

● Cópias impressas: 21

● Níveis da psicogênese:02 Silábico, 02 A1, 05 A2, 01 A3, 03 A4

008 sem avaliação

● Dificuldades matemáticas: 01

● Atendimento individualizado em contraturno: 03

● Atendimento pela Sala de Recursos: 02

● Atendimento pelo SEAA: 01

● Busca ativa/estudantes ausentes:03

4º ano:
Turmas C –Diego:

● Alunos matriculados:18
● Anees: 02

● Acesso à plataforma:03

● Google Meet:09

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 10

● Cópias impressas: 18

● Níveis da psicogênese: 04 SA, 02 A, 05 A1, 03 A2, e 04 sem

avaliação

● Dificuldades matemáticas: 05

● Atendimento individualizado em contraturno: 13

● Atendimento pela Sala de Recursos: 02

● Atendimento pelo SEAA: 0

● Busca ativa/estudantes ausentes:05

5º ano:
Turmas A–Marília

● Alunos matriculados:31
● Anees: 01

● Acesso à plataforma: 24

● Google Meet: 21

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 31
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● Cópias impressas: 09

● Níveis da psicogênese: todos os estudantes estão

alfabetizados.

● Dificuldades matemáticas: 06

● Atendimento individualizado em contraturno: 06

● Atendimento pela Sala de Recursos: 0

● Atendimento pelo SEAA: 02

● Busca ativa/estudantes ausentes:02

5º ano:
Turmas B–Daniela

● Alunos matriculados:15
● Anees: 02

● Acesso à plataforma: 14

● Google Meet: 12

● Acesso pelo aplicativo de conversa/whatsapp:14

● Cópias impressas: 09

● Níveis da psicogênese: 13 alunos alfabetizados, 01 PS e 01 sem

avaliação

● Dificuldades matemáticas: 12

● Atendimento individualizado em contraturno: 03

● Atendimento pela Sala de Recursos: 02

● Atendimento pelo SEAA: 05

● Busca ativa/estudantes ausentes:01

5º ano:
Turmas C–Elizângela

● Alunos matriculados:16
● Anees: 02
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● Acesso à plataforma: 07

● Google Meet: 10

● Acesso pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 15

● Cópias impressas: 04

● Níveis da psicogênese: todos os alunos estão alfabetizados

● Dificuldades matemáticas: 03

● Atendimento individualizado em contraturno: 03

● Atendimento pela Sala de Recursos: 02

● Atendimento pelo SEAA: 0

● Busca ativa/estudantes ausentes:01

5º ano:
Turmas D–Kalliane

● Alunos matriculados:15
● Anees: 01

● Acesso à plataforma: 12

● Google Meet: 08

● Acesso somente pelo aplicativo de conversa/whatsapp: 07

● Cópias impressas: 07

● Níveis da psicogênese: todos os estudantes estão

alfabetizados.

● Dificuldades matemáticas: 05

● Atendimento individualizado em contraturno: 02

● Atendimento pela Sala de Recursos: 01

● Atendimento pelo SEAA: 0

● Busca ativa/estudantes ausentes:02

7- Avaliação formativa 
● Estratégias avaliativas no formato remoto e presencial; 

● Reforço

● Reagrupamento Intraclasse e interclasse 

● Projeto Interventivo

● Atendimento individualizado

63



Realização de testes da psicogênese da alfabetização, testes de

sondagem interdisciplinares e/ou por áreas do conhecimento,

autoavaliação, mapeamento da turma, frequência dos estudantes e

acesso ao Google Classroom e Met, execução e entrega de

atividades e apostilas por prazos determinados e diversos;

8- Formação Continuada: 

Prever, conforme temática do Calendário escolar bem como a

necessidade dos grupos, formação Continuada para serem apresentadas

nas Coordenações Coletivas. 

Realização de reuniões coletivas e setorizadas semanais para

planejamentos de atividades, estudos pedagógicos suscitados pelo grupo

de professores, Coordenação Regional de Ensino ou conforme as

necessidades pedagógicas apresentadas, assim como participar de lives

formativas propostas pela rede de ensino pública e de cursos ofertados

pela Escola de Aperfeiçoamento de Professores – EAPE;

No Ensino presencial contamos ainda com o Regimento Interno

construído coletivamente e baseado nas ações previstas no Regimento

escolar da rede pública de ensino do Distrito federal.

64



ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: REGIMENTO ESCOLAR
A formação dos alunos não depende somente de livros e de

professores, mas sobretudo do ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DOS
PAIS, na observação da conduta física e psicológica, assim como na
atenção às normas, regras e princípios gerais dos direitos e deveres,
constituindo a educação global.

O presente regimento escolar foi organizado para oferecer-lhes
algumas normas gerais, orientações e informações complementares
necessárias para o bom e harmonioso funcionamento da escola. É um
conjunto de regras que definem a organização administrativa, pedagógica
e disciplinar dessa instituição, estabelecendo normas que deverão ser
praticadas.

PONTUALIDADE
O hábito do não cumprimento de horários já faz parte da cultura da

grande maioria em nosso país. É necessário mudar essa realidade. A
melhor maneira é formar nossos alunos.

Dificuldades todos temos, imprevistos acontecem. Tudo isto pode ser
compreendido, porém, LIMITES, devem existir.

A Escola Classe 19 de Ceilândia, tem buscado constantemente a
formação deste hábito, no entanto a colaboração da família é
indispensável, uma vez que, muitos dos atrasos são decorrentes da
desorganização dos horários familiares.

Pela manhã, o horário de entrada é 7:30 e a saída às 12: 30
À tarde, o horário da entrada é 13h, ocorrendo a saída às 18:00.

ATENÇÃO: Os portões serão abertos com antecedência de 10
minutos na saída. É vedado ao estudante que tem autorização da
família, sair das dependências antes do horário oficial, devendo
permanecer em sala até que o sinal seja acionado.

Haverá uma tolerância de 15 minutos para atrasos eventuais na
entrada dos turnos.

Os alunos que chegarem com atraso superior à tolerância deverão se
dirigir a direção, antes de ir à sala de aula.

Observação: 03 atrasos consecutivos o responsável será convocado a
comparecer à escola para justificativas.

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS ANTECIPADAS
Para o aluno se ausentar da escola durante o horário das aulas, o pai

e/ou responsável deverá dirigir-se à direção para possível autorização.
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USO DO UNIFORME ESCOLAR
O uso do uniforme é obrigatório, inclusive nos horários de reforço

escolar. Contamos com o apoio dos pais e alunos, pois o uso do uniforme
favorece vários aspectos na vida escolar, principalmente a própria
segurança de nossos alunos.

TAREFAS ESCOLARES
Para o bom desempenho do nosso trabalho é muito importante que

os alunos sejam assíduos e pontuais no cumprimento das tarefas escolares
propostas pelos professores, contudo é indispensável o acompanhamento
familiar.

DANOS MATERIAIS
É responsabilidade de todos a preservação da nossa escola. (Danos

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

OBJETOS EXTRAVIADOS
A Escola Classe 19 não se responsabiliza por objetos perdidos no

recinto da mesma e não os indeniza, tais como: celulares, tablets,
brinquedos e etc. Objetos encontrados, porém serão devolvidos. O
responsável deverá procurar nos achados e perdidos da localizado na
Secretaria. Contudo, mesmo que não sejam extraviados, mas que
atrapalhem o andamento das aulas, poderão ser recolhidos pelos
professores e levados a direção da escola, e o pai e/ou responsável
precisará retirá-los posteriormente.

REGULAMENTO GERAL DO ALUNO
DIREITOS
● Participar das atividades pedagógicas, sociais, culturais da escola;
● Ter a garantia que a escola cumpra sua função oferecendo ensino de

qualidade;
● Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independente

de sua convicção religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia,
sexo, nacionalidade e necessidades educacionais especiais;

● Usufruir de igualdade de atendimento independente da diferenciação
de condições de aprendizagem em que se encontre;

● Ser informado sobre normas, funcionamento da escola e sistema de
avaliação adotado pela instituição;

● Conhecer o desenvolvimento de seu desempenho escolar;
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● Receber atendimento de primeira providência, em caso de acidentes
ou mal súbito nas dependências da escola, para o que deve manter
atualizado, na secretaria da escola, os telefones para contato;

● Manter um saudável relacionamento interpessoal com os colegas e
demais servidores da escola;
DEVERES

● Conhecer e cumprir este regimento;
● Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares;
● Usar o uniforme adotado na Rede Pública de Ensino do DF;
● Abster-se de praticar ou induzir atos que atentem contra pessoas e/ou

contra o patrimônio da instituição educacional;
● Responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio da

instituição educacional; pelos seus pais e/ou responsável legal;
● Observar os princípios de higiene individual e coletiva.
● Comparecer e participar das aulas, estudando e fazendo tarefas de

sala e as propostas para casa;
● Zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências,

materiais, móveis, utensílios, e equipamentos de propriedade da
escola;

● Respeitar colegas, professores e demais servidores da escola;
● Apresentar, no prazo determinado pelos professores, coordenação

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

● Seguir as regras do recreio monitorado zelando pelos brinquedos de
uso coletivo.

É VEDADO AO ALUNO
● Portar materiais estranhos às atividades escolares tais como: qualquer

tipo de arma, objetos pontiagudos dentre outros;
● Praticar dentro da escola atos ofensivos à moral e aos bons costumes;
● É expressamente proibido, telefones celulares e aparelhos eletrônicos,

como ipods;
● Permanecer no pátio e corredores, após soar do sino, ao término do

recreio;
● Alterar, desenhar, pichar, rasurar ou suprir anotações nos documentos

escolares; e nas paredes, carteiras, cadeiras e etc da escola.

É VEDADO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
● Dirigir-se à porta das salas de aula, sem antes passar pela direção ou

coordenação da escola;
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● Desrespeitar o servidor, dentro ou fora de seu ambiente de trabalho
(desacato ao funcionário público é crime previsto no Código Penal
art.331)

É DEVER DOS PAI E/OU RESPONSÁVEL
● Acompanhar o desempenho e desenvolvimento escolar de seus filhos,

auxiliando e incentivando em suas tarefas escolares;
● Apoiar e cumprir as normas da escola;
● Incentivar o estudante com relação ao lanche oferecido pela escola.
● Ao solicitar transferência, devolver os livros didáticos em bom estado;
● Apresentar atestado médico para justificar a falta do estudante,

sempre que necessário, bem como cumprir o prazo até 48 horas para
entrega do mesmo;

● Comparecer a escola sempre que convocado ou convidado;
● Sempre que possível e em horário contrário ao da aula do estudante,

comparecer a escola para saber como anda o processo de
aprendizagem escolar;

● Entregar Laudos médicos no início das aulas ou quando for detectada
a situação por especialistas;

● Comunicar a escola ausência do filho assim como estar atento às faltas
recorrentes, uma vez que a Instituição de acordo com a Lei nº13.803
de 10/01/2019, artigo 12, inciso VIII, deverá notificar ao Conselho
Tutelar a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas
acima de 30% do percentual permitido em lei.

● Comparecer às reuniões bimestrais e quando for solicitado pela escola;
● Periodicamente acompanhar os cadernos, agenda e livros do

estudante;
● Elogiar o professor de seu filho, sempre evidenciar a importância do

Mestre em sala, aquele que o auxiliará na busca de um bom futuro
acadêmico.

● Incentivar o estudante a participar de atividades acadêmicas e
culturais.

REGIME DISCIPLINAR
A Escola Classe 19 não admitirá agressividade (verbal e/ou física) nas suas
dependências.
Ao aluno que transgredir as normas estabelecidas neste informativo serão
aplicadas as seguintes sanções previstas no regimento Escolar das Escolas
Públicas do DF:
a) Advertência oral;
b) Convocação dos pais e/ou responsáveis;
c) Advertência escrita;
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d) Suspensão das aulas, com atividades escolares se não cumpridas as
atividades, fica a mesma prorrogada por mesmo período;

e) Transferência por inadaptação ao regimento Escolar.

Observação: Tais penalidades poderão ser aplicadas de forma
sequenciada ou não, dependendo da situação. Este regimento não se
aplica em formato remoto.
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Plano de Ação: SOE

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional:
Helen Roberta Carvalho Iélen dos Santos
Matrícula: 200.968-4
Turno: Diurno

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional
o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe
pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo
educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos
Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a
aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30)

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do
Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação
coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP,
visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante
como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz
de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com
responsabilidade. (2019, p.59).

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para
o presente ano letivo:

METAS:

Estruturação do espaço virtual/físico – Organizar/estruturar o trabalho da Orientação
Educacional na Escola Classe 19 de Ceilândia, considerando o formato de atividades
pedagógicas remotas ou presenciais.

Organização dos instrumentos de registros – Maior eficácia na utilização dos
instrumentos de registros a serem utilizados pelo Serviço de orientação educacional.

Promoção da identidade do trabalho da Orientação Educacional – Apresentar a
dinâmica de trabalho da Orientação Educacional à comunidade escolar.
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Acolhimento – Criar espaços de escuta sensível destinado aos estudantes, professores e
famílias, considerando os contextos remoto/presencial, no sentido de dialogar sobre a
saúde física e mental.

Acompanhamento da frequência escolar - Reduzir a evasão/abandono,
ausências/faltas recorrentes sem as devidas justificativas, no período de atividades
pedagógicas remotas e presenciais.

Atividades pedagógicas remotas/híbrido – Produzir atividades pedagógicas com
temáticas que favoreçam o processo de aprendizagem e o desenvolvimento integral
do(a) estudante.

Integração Família-escola – Maior participação da família na vida escolar dos filhos.

Ensino/Aprendizagem – Melhor desempenho dos(as) estudantes neste período de
atividades pedagógicas remotas/presenciais.

Habilidades socioemocionais – Mobilizar para compreender-se na diversidade humana
e reconhecer suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com
elas.

Organização dos Estudos – Facilitar a aquisição de autonomia gradativa, com relação à
organização dos estudos.

Semana da Educação Para a Vida – Oportunizar reflexões sobre temáticas não
constantes no currículo obrigatório a serem definidas coletivamente pela Escola.

Educação em e para os Direitos Humanos – Alertar sobre a importância de conhecer os
direitos humanos e empoderar-se para intervir em situações de violação de direitos.

Promoção da Vida – Sensibilizar para a valorização da vida e bem estar físico e
emocional.

Inclusão – Sensibilizar/conscientizar a comunidade escolar para a prática da educação
inclusiva.

Diversidade – Possibilitar a interação e aprendizado sobre outras culturas e combater o
preconceito, discriminação e racismo.

Transição - Promover ações de acolhimento aos estudantes oriundos do lar e da
educação infantil , assim como, favorecer uma transição menos impactante dos
estudantes do 5º ano para o 6º ano.
Articulação em Rede – Encaminhar estudantes/famílias, que necessitarem de
atendimentos da rede de apoio.

71



TEMÁTICA

FUNDAMENT
AÇÃO

CURRICULAR
ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

EIXO DE AÇÃO PERÍODO
DE

EXECUÇÃ
OEd.

Cid
ada
nia
DH

Ed.
Div
ersi
d.

Ed.
Sust
ent.

Estruturaçã
o do espaço
físico e
virtual da
OE

X

-Implementar a
Orientação
Educacional, na
Escola Classe 19, no
formato de
atividades
pedagógicas
remotas e
presenciais.

Implantação da
Orientação
Educacional

Março/Ab
ril

-Estudar
documentos
norteadores
referentes à prática
da Orientação
Educacional, dentro
do formato de
atividades
pedagógicas
remotas e
presenciais.

Implantação da
Orientação
Educacional

Março/Ab
ril

-Organizar o espaço
atividades
pedagógicas
remotas/presencial.

Ações Institucionais Março

Promoção
da
Identidade
do trabalho
da
Orientação
Educacional

X
-Apresentar a
dinâmica de
trabalho da OE,
com a utilização de
vídeo.

Ações junto aos
Estudantes

Abril

- Encaminhar folder
explicativo sobre a
dinâmica de
trabalho da OE.

Ações junto à Família Abril
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Organizaçã
o dos
instrument
os de
registros

X
-Organizar os
instrumentos de
registros a serem
utilizados neste
formato de
atividades
pedagógicas
remotas/presenciais
.

Implantação da
Orientação
Educacional

Ano
Letivo
2021

Acolhiment
o

X

-Acolher e
promover a escuta
sensível aos
professores,
estudantes e seus
familiares, neste
contexto de aulas
não presenciais.
Individual e
coletivamente.

Ações junto aos
Professores/
Estudantes/Famílias

Ano
Letivo
2021

- Promover o
acolhimento dos
estudantes e
familiares,
oriundos de outras
Unidades Escolares
e do lar.

Ações junto aos
Estudantes/Famílias

Ano
Letivo
2021

Acompanha
mento da
frequência
escolar

X -Realizar o
acompanhamento
da frequência dos
estudantes ausentes
das atividades
pedagógicas
remotas.

Ações Institucionais Ano
Letivo
2021

Atividades
pedagógicas
remotas/híb
rido

X
- Produção de
materiais de
acolhimento/
informativos
dirigidos às famílias
e demais membros
da comunidade
escolar.

Ações junto às
famílias/estudantes/
professores

Ano
Letivo
2021
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Integração
Família-esc
ola

X X

-Identificar os(as)
estudantes ausentes
das atividades
pedagógicas
remotas, para
realização do
acompanhamento
junto à família, por
meio do Google
Meet,  de ligação
telefônica, e-mail e
mensagens via APP
WhatsApp.

Ações junto às
famílias/estudantes

Ano
Letivo
2021

-Realizar
atendimentos ao
estudante/família
via ligação
telefônica,
videoconferência
nos Ambientes
Virtuais de
Aprendizagem
(AVA).

Ações junto às
famílias/ professores

Ano
Letivo
2021

Ensino/Apr
endizagem

X -Produzir materiais
com temáticas
pertinentes à OE,
com intuito de
oportunizar aos
estudantes,
reflexões sobre
estratégias que
possibilitem uma
melhor
aprendizagem.

Ações junto aos
Estudantes/
Famílias

Ano
Letivo
2021

Participar do
Conselho de Classe
bimestral,
contribuindo com
reflexões e
esclarecimentos
com relação ao
processo ensino

Ações Institucionais Bimestral
mente
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aprendizagem
dos(as) estudantes.

Habilidades
socioemocio
nais

X -Promover novas
formas de
convivência no
ambiente escolar
(físico e virtual),
primando para o
desenvolvimento
dos cuidados com a
saúde física e
emocional.

Ações junto aos
Estudantes/Professores
/
Familiares

Ano
Letivo
2021

-Promover ações
que favoreçam o
desenvolvimento
da autoestima.

Ações junto aos
Estudantes/Professores
/
Famílias

Ano
Letivo
2021

-Promover o autoconhecimento
das habilidades e
desenvolvimento
socioemocional, por meio de
oficinas e/ou rodas de conversa
virtual.

Ações junto
aos
Estudantes/
Professores

Ano
Letivo
2021

- Sensibilizar e promover as
relações no ambiente escolar, a
considerar o contexto.

Ações junto
aos
Estudantes/
Professores

Ano
Letivo
2021

-Atendimentos coletivos com
palestras ou oficinas para
professores, pais e estudantes,
quando solicitado.

Ações junto
aos
professores
/
estudantes/
famílias

Ano
Letivo
2021

Organizaçã
o dos
Estudos

X -Promover encontro com os
pais, para sensibilizar e
orientar quanto a organização
dos estudos em casa.

Ações junto
às Famílias

Março/Ab
ril

- Disponibilizar folders e vídeos
sobre o tema.

Ações junto
aos

Abril
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Estudantes/
Famílias

-Realizar virtualmente,
encontros individual ou
coletivo, para orientações/
troca de experiências com
estudantes e/ou pais, quanto à
organização dos estudos.

Ações junto
aos
Estudantes/
Famílias

Ano
Letivo
2021

Semana da
Educação
Para a Vida

X -Participar das atividades
previstas pela escola, para a
Semana da Educação Para a
Vida (Lei no 11.998/2009),
primando por ações coletivas
que privilegiam as
necessidades da escola.

Ações
Institucion
ais

Maio

Educação
em e para
os Direitos
Humanos

X X -Contribuir com ações no
combate à violação dos direitos
da criança e do adolescente,
referente ao Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes (Lei Federal nº
9.970/2000). Utilizar atividades
como: Roda de conversa virtual
e ou presencial, questionários,
vídeos, painel e folders.

Ações junto
aos
Estudantes/
Professores
/
Famílias

Maio

-Sensibilizar e conscientizar os
estudantes e familiares, sobre a
importância de conhecer os
direitos e deveres da criança e
do adolescente. Será utilizado
vídeos, atividades no Google
Forms e/ou atividades
impressas, bem como, o uso de
folder sobre o
tema.

Ações junto
ao
estudante/
família

Agosto
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-Participar das atividades
propostas pela
escola/Coordenação Regional
de Ensino, de sensibilização da
Semana Maria da Penha (Lei
Distrital n° 6.325/2019).
Disponibilizar cartilhas, vídeos
e folders, para reflexão e
sensibilização junto à
comunidade escolar.

Ações
Institucion
ais

Novembro

Promoção
da Vida

X X -Promover reflexões sobre o
amor próprio, contemplando
as ações referentes ao
Setembro Amarelo.

Ações junto
aos
Estudantes/
Professores

Ano
Letivo
2021

-Desenvolver ações de
desenvolvimento da
autoestima, com a
intencionalidade pedagógica de
combate ao suicídio. Realizar
atividades como: Roda de
conversa virtual e ou
presencial, questionários,
vídeos e folders.

Ações junto
aos
Estudantes/
Famílias/
Professores

Ano
Letivo
2021

-Sensibilizar e conscientizar a
comunidade sobre prevenção e
promoção da vida, através de
vídeos a serem postados no
AVA e no grupo de WhatsApp
dos pais.

Ações junto
às famílias/
estudantes/
professores

Setembro

Inclusão X -Participar das atividades
propostas pela escola, com
vistas à promoção do processo
de inclusão dos estudantes com
necessidades educacionais
especiais, referente ao Dia
Nacional de Luta das Pessoas
com Deficiência (Lei nº
11.133/2005).

Ações junto
aos
Estudantes/
Professores
/
Famílias

Setembro
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-Promover momentos de
reflexão e sensibilização junto
à comunidade escolar, por
meio de vídeos e folders.

Ações junto
aos
Estudantes/
Professores
/
Famílias

Setembro

-Auxiliar estudantes,
professores e famílias, com
relação à educação inclusiva.

Ações junto
aos
Estudantes/
Professores
/
Famílias

Setembro

Diversidade X X X -Contribuir com momentos de
reflexões e de resgate da
cultura afrodescendente, com
vistas ao Dia Nacional da
Consciência Negra (Lei nº
10.639/2003). Desenvolver
ações que contribuam para
enfrentamento do racismo e
para promoção da igualdade
social, por meio de atividades
como: Roda de Conversa
virtual e/ou presencial, vídeos
e folders.

Ações junto
aos
Estudantes/
Professores
/
Famílias

Novembro

Transição
X

X

- Promover ações de
acolhimento aos estudantes
oriundos da educação infantil e
1º ano, com vistas a sua
adaptação à nova etapa e
escola;

Ações junto
aos
Estudantes/
Professores
/
Famílias

Ano
Letivo
2021

-Desenvolver em parceria com
a escola sequencial, momentos
de vivências com os estudantes
dos 5ºs anos e suas respectivas
famílias, sobre o
funcionamento, regras e rotina
da escola.

Ações junto
aos
Estudantes/
Professores
/
Famílias

Novembro
/
Dezembro
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-Desenvolver em parceria com
a professora do Atendimento
Educacional Especializado,
ações junto às famílias dos
estudantes dos 5ºs anos, com
necessidades educacionais
especiais, no intuito de
favorecer uma transição
menos impactante destes
estudantes e familiares, para o
6º ano.

Ações junto
aos
Estudantes

Novembro
/
Dezembro

-Realizar encontro via Google
Meet com os estudantes dos 5ºs

anos, com o propósito de
favorecer uma transição
menos impactante para o 6º
ano. Será utilizado material
informativo sobre a escola
sequencial (6º ano).

Ações junto
aos
Estudantes

Novembro
/
Dezembro

-Oportunizar a visita dos
estudantes dos 5ºs anos à escola
sequencial, caso seja possível
(presencial).

Ações junto
aos
Estudantes

Novembro
/
Dezembro

Articulação
em Rede

X X -Realizar o encaminhamento
de estudantes e familiares para
a Rede Apoio, de acordo com a
necessidade.

Ações em
Rede

Ano
Letivo de
2021

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS:

A avaliação das temáticas apresentadas será feita de forma qualitativa,
onde a orientação educacional poderá avaliar a participação, a interação, a
socialização e o interesse dos mesmos, com relação ao proposto.

Por entender a avaliação como um processo dinâmico, este serviço fará
reflexões constantes sobre o que será realizado e, se necessário, fará o
replanejamento das ações sempre com vistas a atender da melhor forma o(a)
estudante. Para o desenvolvimento das ações, levar-se-á em consideração, o
momento presente, seja no formato de atividades pedagógicas remotas ou
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presenciais.
Ressalta-se, que na proposta apresentada, a avaliação aparecerá em

forma de acompanhamento, observação e intervenção. Sendo assim, as metas
serão avaliadas da seguinte forma:

Estruturação do espaço virtual/físico e Criação da sala de orientação
educacional - Será verificado através da observação, quanto ao acesso dos
estudantes, famílias e professores com relação aos materiais disponibilizados no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Organização dos instrumentos de registros – Com a utilização das fichas de
registros das ações do Serviço de Orientação Educacional (SOE), será possível
identificar a demanda e realizar o acompanhamento individual e/ou coletivo,
junto aos estudantes, professores e famílias.

Promoção da Identidade do Trabalho da Orientação Educacional - A
observação com relação à procura pelo Serviço de Orientação educacional,
será o instrumento utilizado, para avaliar a compreensão da comunidade
escolar, com relação ao trabalho da orientação educacional.

Integração Família-escola – Através da observação do envolvimento e da
participação da família no processo ensino-aprendizagem do(a) estudante.

Ensino/Aprendizagem – Será realizada a observação/acompanhamento de
estudantes encaminhados pelo docente, no sentido de identificar e/ou
encaminhar aqueles que

apresentam dificuldades no processo ensino-aprendizagem.

Habilidades socioemocionais – Ocorrerá mediante a observação da
participação do(a) estudante, nas rodas de conversas e oficinas.

Organização dos Estudos – Observação e acompanhamento do desempenho
escolar do(a) estudante.

Semana da Educação Para a Vida – Durante a semana referente à temática,
será observado o envolvimento e a participação da comunidade escolar nas
ações propostas.

Educação em e para os Direitos Humanos – Observação de empoderamento
do(a) estudante, ao agir perante situações de violação de seus direitos.

Promoção da Vida – Mediante a observação do envolvimento e a participação
da comunidade escolar.
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Inclusão – A avaliação ocorrerá através da observação concernente à
participação e envolvimento da comunidade escolar.

Diversidade – Durante as rodas de conversas e oficinas, será possível ouvir e
observar o estudante, o que sabe e o que pensa a respeito da diversidade.

Acolhimento – Observação da interação e participação no contexto atual de
ensino.

Acompanhamento da frequência escolar – A inserção/retorno do(a) estudante
que encontrava-se ausente das atividades pedagógicas remotas.

Transição – O acompanhamento e a observação da adaptação dos estudantes
oriundo do lar e da educação infantil/1º ano, assim como, a participação e
envolvimento da família e estudantes dos 5ºs anos.
Articulação em Rede – Ocorrerá através do acompanhamento dos estudantes
encaminhados.
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PLANO DE AÇÃO: SEAA

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO:

UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe 19 de Ceilândia TELEFONE: 3091-3740

DIRETOR(A): Edna Lúcia Lopes Fernandes

VICE DIRETOR(A): Eudalice Soares de Souza

PSICÓLOGO(A) EEAA: não há
MATRÍCULA SEEDF:   - CRP: -

PEDAGOGO(A) EEAA: Cristiana Costa Alves Lima
MATRÍCULA SEEDF: 220980-2

PROFESSOR SAA: -
MATRÍCULA SEEDF: - CRP: -

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
( X ) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO;
( X ) ANOS INICIAIS - II CICLO;
( ) ANOS FINAIS - III CICLO;
( ) ENSINO MÉDIO
MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
( ) EJA ;
( ) ENSINO ESPECIAL

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR
( X ) MATUTINO - QUANTITATIVO: 151
( X ) VESPERTINO - QUANTITATIVO:  251
( ) NOTURNO* QUANTITATIVO:______

SERVIÇOS DE APOIO:
( X ) SALA DE RECURSOS
( X ) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
( ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM
( ) OUTRO: __________________________

Eixos sugeridos:
1. Coordenação Coletiva
2. Observação do contexto escolar
3. Observação em sala de aula
4. Ações voltadas à relação família-escola
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5. Formação continuadas de professores
6. Reunião EEAA/SAA
7. Planejamento EEAA
8. Eventos
9. Reunião com a Gestão Escolar
10. Estudos de caso
11. Conselhos de Classe
12. Projetos e ações institucionais
13. Intervenções pedagógicas

Eixo: Planejamento EEAA

Ação/Demandas Oficina de rotina de
Estudos e
orientações quanto
à organização do
espaço de estudo.

Acompanhamento
das queixas
escolares. Busca

Ativa e
conscientização dos
responsáveis quanto
à necessidade da
participação do
estudante nas aulas
no google meet.

Incentivar as
capacidades e
habilidades dos
estudantes de
forma a promover
seu
desenvolvimento.

Considerar a
Estratégia de
Matrícula e
outros
documentos que
garantem
atendimentos
diferenciados aos
estudantes com
necessidades
educacionais
especiais.

Objetivos Colaborar para a
diminuição das
queixas escolares no
processo de ensino e
aprendizagem.

Investigar
elementos que
interferem no
processo de
aprendizagem,
identificando

Conhecer as
especificidades de
cada estudante
com transtornos
funcionais para
que sejam
superadas
dificuldades e
aproveitadas suas
potencialidades
visando o sucesso
na aprendizagem.

Garantir a
redução de
turma para
estudantes com
necessidades
educacionais
especiais.
Garantir aos
estudantes com
deficiências as
possibilidades de
adequação
educacional de
acordo com suas
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potencialidades e
dificuldades de cada
estudante.

Realizar
procedimentos de
avaliação e
intervenção às
queixas escolares,
visando o
conhecimento e a
investigação dos
múltiplos fatores
envolvidos no
contexto escolar

necessidades.

Procedimentos Assessoria ao
professor no
planejamento das
atividades
direcionadas aos
estudantes com
queixa escolar.

Observação dos
estudantes com
queixa escolar em
sala de aula virtual e
em demais espaços e
contextos. Análise
do histórico escolar
do estudante, por
meio do dossiê do
estudante na
secretaria escolar e
no arquivo da EEAA.

Entrevistas com o
professor e a
família, com vistas à
intervenção e

Acompanhamento
do processo de
desenvolvimento
do estudante,
orientando e
assessorando o
professor

Elaboração de
documentos,
incluindo o
Relatório de
Avaliação e
Intervenção
Educacional,
como forma de
registro das
ações e
resultados.

Acompanhament
o do processo de
estratégia de
matrícula,
articulando
estudos de casos,
zelando para os
encaminhamento
s e a organização
das turmas que
atendam às
necessidades de
cada estudante.
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orientações.
Atendimento dos
pais/responsáveis
dos estudantes
encaminhados para
a EEAA por
videoconferência/go
ogle meet.

Cronograma Durante o ano letivo Durante o ano
letivo

Durante o ano
letivo.
Na confecção do
RAIE com os
encaminhamento
s indicados a
cada estudante
com necessidade
especial.
Na estratégia de
matrícula.

Profissionais
envolvidos

Supervisora
Pedagógica,
Coordenadores,
Orientadora,
Pedagoga da EEAA, e
Professores.

Pedagoga da
EEAA, Professores,
e Coordenadores.

Pedagoga da
EEAA, Equipe
gestora, Chefe de
secretaria e SOE.

Avaliação Exposição oral;
Feedback dos
professores.

Feedback dos
profissionais do
AEE e SAA.

Conselhos de
Classe. Relatório
do professor.
Quantitativo de
estudantes nas
turmas
inclusivas.
Elaboração de
documentos e
planilhas de
adequação

Eixo: Ações voltada à relação família-escola

Ação/Demandas ● Aproximação da comunidade à
escola. Participação efetiva dos
pais na vida escolar de seus filhos
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por meio de oficinas.
● Busca Ativa
● Roda de Conversas com

profissionais da Psicologia

Objetivos Incluir as famílias no trabalho
pedagógico para que as mesmas possam
compreender o processo de
aprendizagem e atuar nele.
Levantar dados sobre o nível de acesso

e conhecimento da comunidade escolar
acerca de ferramentas remotas/virtuais.
Conscientizar a comunidade escolar da

importância do processo de ensino e
aprendizagem e o acompanhamento
sistemático da família.

Procedimentos Auxiliar na promoção de palestras e
eventos para a comunidade escolar.
Promover encontros com os
pais/responsáveis dos alunos com
necessidades especiais.
Auxiliar na organização das reuniões
com pais e responsáveis.
Realização de reunião com os
responsáveis dos estudantes da
Educação Infantil e anos iniciais.

Cronograma Durante o ano letivo

Profissionais envolvidos Equipe gestora, Supervisão Pedagógica,
Coordenadores, Professores, Pais,
SOE e Pedagoga da EEAA.

Avaliação Auto avaliação

Eixo: Projetos e ações institucionais

Ação/Demandas ● Sensibilização e orientação aos
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pais quanto à construção da
rotina de estudos.

● Projeto de Transição
● Oficina de rotina de estudos.
● 18 de maio
● Semana da Inclusão

Objetivos ● Apresentar e contextualizar o
trabalho realizado na Educação
Infantil, Bloco Inicial de
Alfabetização-BIA e 5º ano por
meio do Projeto de Transição.

● Conscientizar os pais quanto ao
compromisso e
responsabilidade em relação ao
acompanhamento do processo
ensino aprendizagem.

● Conscientizar o corpo docente
da UE que todos fazem parte da
rede de apoio.

● Promover ações de prevenção
quanto à discriminação e ao
preconceito visando práticas
adequadas com vistas a inclusão
escolar.

Procedimentos
Realizar discussões para promover a
transição nas etapas da Educação
Básica (Educação Infantil e Ensino
Fundamental).

Desenvolvimento de ações com o foco
na prevenção e encaminhamentos das
violações dos direitos das crianças,
adolescentes e inclusão.

Cronograma Datas previstas no calendário da
SEEDF:
-Conscientização e Promoção da
Educação Inclusiva aos ANEEs;
-Dia Nacional de Luta das Pessoas com
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Deficiência;
18 de maio;

Ao longo do ano, quando houver
necessidade.

Profissionais envolvidos Equipe gestora, Supervisão
Pedagógica, Coordenadores,
Professores,
SOE, Pedagoga da EEAA, e Professores

Avaliação Auto avaliação para trazer a reflexão
sobre o trabalho desenvolvido.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

A Instituição pautada nas relações humanas e organizada em ciclos
para as aprendizagens, fundamenta-se na concepção de educação integral
assumida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Essa
integralidade implica na compreensão do estudante como protagonista do
processo crítico, capaz de problematizar suas realidades e conscientes de
sua posição na sociedade.

Nessa perspectiva, a democratização das aprendizagens asseguram
aos estudantes o direito legal e necessário para o acesso e permanência
no chão da escola, como também, de acordo com Saviani, 2007, “[...]
possibilidade de se recorrer às pedagogias diversificadas e diferenciadas,
a fim de contemplar os diferentes modos de aprender sem, contudo,
abandonar os preceitos da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia
Histórico-Cultural”

A possibilidade de um formato avaliativo democrático e à
progressão continuada, que não pressupõe a promoção automática,
garante maior tempo de aprendizagem ao estudante e essa não
interrupção escolar por meio de uma reprovação, garante o respeito à
heterogeneidade dos tempos, modos e espaços escolares, ampliando as
chances de sucessos acadêmicos.

A Escola Classe 19, busca nortear todo o processo avaliativo
partindo de na inclusão, acolhimento e retomada de decisões acerca do
processo ensino e aprendizagem. Os pilares do Projeto Político Pedagógico
da instituição são pautados nesses princípios. Dessa forma, os
instrumentos reais de avaliação dão suporte ao trabalho pedagógico,
promovem as aprendizagens por meio de autoavaliação e do feedback,
que compõem os diálogos que são estabelecidos na escola. Outro fator
importante ressaltado é a afetividade na atuação de cada profissional.

O primeiro momento de avaliação é o diagnóstico, que não está
dissociado do fazer e da observação diária. É, na prática, o ponto de
partida para as ações e construção de estratégias necessárias para a
retomada de posição. Utilizamos neste momento vários instrumentos que
norteiam o trabalho pedagógico: Observação, testes (psicogênese da
Língua escrita, produção frases, de textos, testes matemáticos, troca de
informações, entre outros). No formato virtual, são agregados jogos
virtuais, formulários, além da busca ativa que foi incorporada ao processo
avaliativo. Outro fator também importante é a autoavaliação, onde o
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estudante e demais atores da escola podem inserir-se no processo
avaliativo e conhecer a si mesmo enquanto aprendem. Com a pandemia,
os cursos online proporcionaram o conhecimento e reconhecimento das
ferramentas como parte do processo das aprendizagens e avaliações.
Nesse sentido, hoje é possível um alcance até maior da comunidade por
meio do feedback dado aos formulários, além da possibilidade de
traçarmos metas em cima dos dados gráficos ali construídos.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, além dos registros
pessoais, o docente conta também com instrumentos previstos em
Regimento Escolar para a descrição do desempenho dos estudantes: o
Registro de Avaliação – RAv e o Registro do Conselho de Classe. Os
professores são orientados a descreverem todas as informações
referentes às aprendizagens já construídas e aquelas ainda não
construídas pelo estudante, bem como as intervenções necessárias à
progressão ininterrupta do processo.

Na Educação Infantil, a avaliação acontece principalmente pela
observação sistemática, registros diários, fichas, questionários, relatórios,
portfólios (exposição das produções pelas crianças) sem objetivo de
promoção, mesmo para o Ensino Fundamental (art. 31, I, LDB 9.394/96).
As reflexões, análises e inferências oriundas dessa sistemática comporão
o Relatório Descritivo Individual do Aluno - RDIA, que terá sua publicação
semestral; entretanto, sua elaboração é diária.

Alguns instrumentos e procedimentos que potencializam práticas
de avaliação formativa na Escola Classe 19 são: provas que levam em
conta os objetivos de aprendizagem e que levam em conta o nível de
aprendizagem de cada estudante, portfólios que são usados
principalmente pelos estudantes da Educação Infantil e BIA, registros
reflexivos feitos pelos estudantes, seminários, pesquisas, trabalhos em
grupos e auto avaliação.

Os estudantes com necessidades educacionais especiais, são
avaliados, o observando suas especificidades, conforme estabelecido pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996, no artigo 58, a
saber: estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação (AH/SD).
Fundamentado no paradigma da inclusão educacional, o Distrito Federal,
por meio da Lei nº 3.218/2003, estabeleceu que todas as escolas da rede
pública de ensino são inclusivas, assegurando, portanto, que as políticas
públicas em educação, bem como os desdobramentos empíricos advindos
das mesmas possam alcançar a população que requer atendimento
especializado. As adequações curriculares para os estudantes com
deficiência e com os demais transtornos, são organizadas pelos
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professores para adaptação das atividades e com a intenção de avaliar o
desempenho do aluno, bem como retomar sua aprendizagem.

A avaliação formativa, baseada na observação do desempenho e do
crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua
comparação com os pares. visa principalmente a captação das
expressões, da construção do pensamento e do conhecimento, o
desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e interesses,
guias primordiais do planejamento e das prática.

Temos outro momento de reflexão na Instituição que é o Conselho
de Classe participativo, onde nos reunimos ao final de cada bimestre com
as equipes, para traçarmos metas para a retomada das ações previstas no
Plano de trabalho. Conseguimos identificar o que os estudantes
aprenderam, o que ainda não aprenderam e o que deve ser feito por todos
para que as aprendizagens aconteçam. Os conselhos de classe são
previstos no Programe-se!
https://drive.google.com/file/d/1BisBznbLYbxVsrRUqPxYEHlu4LfD2p_
b/view?usp=sharing que é um é um Informativo mensal direcionado aos
profissionais da escola. Neste, há a previsão do planejamento do que vai
acontecer durante determinado período.

A unidade escolar participa a cada dois anos, da Avaliação em larga
(Avaliação Externa) -SAEB/Prova Brasil. Ao longo do processo de
escolarização, o trabalho pedagógico é norteado por Unidades didáticas e
nelas são previstas atividades em formato de sequências didáticas, que a
partir de uma temática são aplicados aos estudantes atividades
desafiadoras e pautadas na perspectiva do letramento. Ao final do
segundo bloco, 5º ano, essas atividades são intensificadas à luz da matriz
curricular e seus recortes (que são os descritores).

Cabe aqui salientar que a nota do IDEB DE 2019 da escola caiu 0,3%
em relação à 2017. Entende-se que a rotatividade de professores,
desmotivação frente à formação continuada e índice elevado de
reprovação foram os fatores decisivos para o não alcance; no entanto,
podemos observar que a nota tanto em Língua Portuguesa, como em
Matemática, tiveram um pequeno aumento.

Em 2021, com as atividades remotas, a situação é bem preocupante,
uma vez que parte dos educandos, encontram-se recebendo apenas
atividades impressas e tirando dúvidas apenas pelo aplicativo WhatsApp.
E, com o guia de orientações no formato virtual, apresentado pelo
governo local, essa situação é aceita, ficando o professor de mãos atadas,
frente a situação. Vale ressaltar que a Unidade Escolar vem planejando
ações para alcançar todos estudantes do 5º ano, que participarão da
Avaliação do SAEB, seguindo, é claro, as orientações da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal.
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Por fim, temos a Avaliação Institucional, que no modo presencial é
feita por meio de Assembleia ou reunião de pais, enquanto que no
formato remoto, são enviados pelo google formulários, questionários
diferentes a comunidade escolar. Utilizamos ainda plenárias, oficinas
com a Equipe Gestora, SOE, SEAA, corpo docente, a busca ativa que são
outros suportes importantes para a tomada de decisões, uma vez que essa
ação não é isolada nem burocrática e sim uma forma transparente de
apresentarmos os objetivos e procedimentos do ano letivo em curso. E
ações seguem um cronograma específico:

1. Acolhida- Recepção da comunidade escolar após as férias
2. Acolhida aos pais e estudantes no 1º dia letivo (remoto o presencial)
3. Definição das comissões de trabalho
4. Reuniões online ou presencial para apresentação do Projeto Político

Pedagógico.
5. Envio da Avaliação institucional por meio de formulários

diferenciados aos pais, estudantes, professores e demais
profissionais da Unidade Escolar no encerramento de cada
semestre,

6. Apresentação por meio de assembleia, dos dados gráficos da
Avaliação.

7. Apreciação das sugestões da Comunidade escolar
8. Retomada das ações necessárias ao bom andamento da escola.
9. Sempre que houver necessidade, a escola convocará a comunidade

para assembleias extraordinárias para deliberação pedagógica,
administrativa e financeira, uma vez que, com a pandemia do
coronavírus, o Conselho Escolar venceu o mandato e não houve
possibilidade de ser realizado um novo pleito.

A avaliação institucional ou avaliação do trabalho da escola é
realizada na escola e buscamos organizar objetivos e metas para
cada dimensão de acordo com o quadro abaixo:
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OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS:

 1 – OBJETIVOS 

Dimensão Nº OBJETIVOS

Gestão Pedagógica

01 Oportunizar a socialização e o desenvolvimento
psicomotor, visando o desenvolvimento de habilidades
necessárias ao crescimento global e harmônico conforme
a faixa etária do aluno;

02 Desenvolver planejamento de atividades que visem
reduzir o índice de reprovação escolar, bem como as
distorções de idade e série;

03 Promover eventos on-line com a finalidade de ampliar
horizontes, a percepção e vivência com a diversidade
cultural;

04 Propiciar a construção de conhecimentos, consolidando e
aprofundando-os.

05 Integrar os temas transversais com as habilidades e
competências de cada ano desenvolvendo-as e
aprimorando-as;

06 Oportunizar momentos em que os alunos serão agrupados
de acordo com o nível de dificuldades através de
reagrupamentos

Gestão das
aprendizagens e
dos resultados
educacionais

07 Implantar atividades voltadas à leitura/escrita e raciocínio
lógico-matemático a fim de atingir todos os alunos, dando
ênfase às dificuldades de aprendizagem, visando alcançar
os índices do IDEB e os índices de aprovação da escola.

08 Proporcionar aos alunos ANEE atendimento
individualizado com a equipe de apoio especializado e
adequação curricular quando necessário.

Gestão
Participativa

09 Promover ações para melhorar o desenvolvimento das
habilidades sócio culturais, a fim de desenvolver a
formação da consciência ética e cidadã, bem como a
competência de resolver situações problemas diversas.

10 Enviar formulários visando envolver os pais a
participarem da nova realidade educacional, bem como
grupos em redes sociais.
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Gestão de Pessoas

11 Aperfeiçoar o ambiente e as atividades escolares remotas,
tornando-os mais agradáveis e interativas,
proporcionando a integração entre as turmas através de
atividades motivadoras e eficazes, em todos os anos;

12 Promover o confronto de fatos históricos com a sociedade
contemporânea, instigando o apontamento de soluções
para sua comunidade.

13 Propiciar a leitura de mundo e a comparação, visando
despertar o senso crítico transformando o ambiente
através da participação coletiva;

Gestão Financeira 14 Administrar recursos oriundos do PDAF e PDDE, junto
com os membros da APM, recursos esses que serão usados
conforme quadro de Aplicação de Verba a ser elaborado
com a participação comunidade escolar – Conselho
Escolar e acompanhado pelas comissões de Compra,
Recebimento e Conselho Fiscal da APM.

Gestão
Administrativa

15 Criar ações educativas, que possibilitem mudança em
atitudes violentas.

16 Oportunizar cada vez mais a participação dos pais, e ou
responsáveis nas reuniões on line e na escola, procurando
formar uma parceria;

17 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhorias do fluxo escolar e
da aprendizagem de modo a atingir médias do IDEB para
o DF, em todos os anos de vigência da PP.

2-  METAS

PDE
Nº

meta

Nº Metas 2020

7 01 Promover reuniões pedagógicas on line e oficinas a fim de
direcionar o planejamento das ações pedagógicas a serem
desenvolvidas com os alunos no decorrer do ano letivo,
conforme portaria de distribuição de carga horária dos
professores;

X

7 02 Oportunizar o desenvolvimento das ações pedagógicas a de cada
ano, de acordo com o currículo escolar vigente

X

4 03 Proporcionar a todos os alunos que apresentem Necessidades
Educacionais Especiais atendimento diferenciado durante sua
permanência na escola;

X
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2 04 Propor vídeo-aulas; documentários e acesso a museus e parques
virtuais

X

7 05 Realizar reunião setorizada, informativa e de sensibilização com
os pais ou responsáveis; em horário de coordenação;

X

2 06 Coletar dados através de formulário de avaliação da instituição a
ser respondido nas reuniões bimestrais com os pais ou
responsáveis, levando em conta os aspectos sociais, pedagógicos
e organização da escola, realizar as intervenções necessárias
baseadas nesses dados;

X

7 07 Divulgar nas reuniões on line com a comunidade escolar
estatísticas dos índices alcançados nos formulários da avaliação
institucional;

X

7 08 Divulgar ao término do ano letivo os índices de aceitação e
rejeição aos aspectos abordados durante o ano, nas avaliações
realizadas com a comunidade escolar;

X

2 09 Colher sugestões de mudanças a serem feitas no funcionamento
da escola para garantir a melhora nos índices de satisfação da
comunidade escolar; através de questionários;

X

7 10 Cumprir prazos estabelecidos pela Secretaria de Educação para
aplicação e prestação de contas dos recursos recebidos pela
escola durante o ano;

X

7 11 Desenvolver projetos que busquem resgatar a autoestima do
aluno, evitando a evasão escolar;bem como a diminuição da
defasagem escolar dos educandos com dificuldade de
aprendizagem

X

7 12 Realizar a busca ativa aos estudantes infrequentes conforme
informações dos professores regentes.

X

7 13 Realizar e cumprir a adequação curricular dos alunos
portadores de necessidades especiais;

X

7 14 O SOE tem como meta acompanhar junto aos professores,
alunos, funcionários e comunidade os projetos implantados
nesta instituição de ensino com foco no aluno e no seu
desenvolvimento pleno para o exercício saudável da cidadania,
respeitando os princípios que norteiam a sociedade a
diversidade, e o projeto político pedagógico da escola;

X

7 15 Manter atualizados a documentação dos alunos e funcionários
da escola;

X

5 16 Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 2º ano do
ensino fundamental.

X
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Organização Curricular

Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2014, cada
escola deve apresentar a forma como promove a interdisciplinaridade, o
trabalho com projetos, a relação da teoria com a prática, a
contextualização, o trabalho com os temas transversais: Educação para a
Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos;
Educação para a Sustentabilidade. Desenvolvimento de programas e
projetos específicos (Centros de Iniciação Desportiva, Educação com
Movimento, Programa Saúde na Escola, entre outros).

A escola Classe 19 organizou coletivamente ações, objetivos e metas
contidas nesse documento, pautadas nos documentos oficiais e seguindo o
calendário letivo do ano em curso.
https://cdn.sinprodf.org.br/portal/uploads/2021/01/20103840/16104792590
41Calendario_ANUAL_2021.pdf

É importante salientar que o currículo foi totalmente revisado e
reorganizado, juntamente com os professores, respeitando e garantindo
as habilidades e competências mínimas necessárias a cada modalidade de
ensino; respeitando as novas regras de distanciamento e isolamento
social. Os dias letivos serão cumpridos conforme as leis, decretos e
portarias com a finalidade primordial de garantia de direitos humanos e
sociais. As prioridades serão elencadas nas coordenações coletivas,
durante o ano letivo; bem logo sejam retomadas/liberadas as atividades
escolares.
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REPLANEJAMENTO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

1º CICLO: EDUCAÇÃO INFANTIL

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto
vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e
brincadeiras como eixos estruturantes.

SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS PARA A TRANSIÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
O eu, o outro e o nós

● Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuando com progressiva autonomia emocional.
● Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os

outros.
● Agir com progressiva autonomia em relação ao próprio corpo e ao espaço que ocupa, apresentando independência e

iniciativa.
● Conhecer, respeitar e cumprir regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro ao lidar com conflitos.

Corpo, gestos e movimentos
● Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de

ambientes saudáveis.
● Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio

corpo.
● Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação com o outro e

com o meio.
Traços, sons, cores e formas

● Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual
e coletiva.

● Reconhecer as artes visuais como meio de comunicação, expressão e construção do conhecimento.
● Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.
● Recriar a partir de imagens, figuras e objetos, usando materiais simples e ensaiando algumas produções expressivas.
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Escuta, fala, pensamento e imaginação
● Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios.
● Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em

que é produzida.
● Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.
● Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo

a leitura como fonte de prazer e informação.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

● Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles para a
formulação, o raciocínio e a resolução de problemas.

● Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando atitudes de investigação, respeito e
preservação.

● Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido,
curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências.

● Resolver, criar e registrar situações-problema do cotidiano e estratégias de resolução.
● Utilizar unidades de medida (dia / noite, dias / semanas / meses / ano) e noções de tempo (presente / passado / futuro, antes /

agora / depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano.
● Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita

de números, organização de gráficos básicos etc.).
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REPLANEJAMENTO CURRICULAR APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
2º CICLO-BIA/4º e 5º Anos

Língua Portuguesa

●1ºANO ● 2º
ANO

● 3ºA
NO

● 4ºANO ● 5ºANO

●ORALIDA
DE

●Identificar
características
da
conversação
espontânea
presencial,
respeitando os
turnos de fala,
selecionando e
utilizando,
durante a
conversação,
formas de
tratamento

●Adequar,de

● OR
ALIDAD
E

●Reconhecer
características
da conversação
espontânea
presencial,
respeitando os
turnos de
fala,selecionan
do e utilizando,
durante a
conversação,
formas de
tratamento
adequadas, de

● ORA
LIDADE

●Participar de
situações de
produção oral de
diferentes
gêneros: debate,
entrevista,
exposição,
relatos de
experiências
para
desenvolver as
habilidades de
argumentar,
relatar, expor,
narrar e

● ORALIDAD
E

● Planejar a fala,
selecionando e
monitorando o uso de
recursos (tipo de
vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.)
adequados ao gênero
oral reproduzido.

● Discutir tema em
grupo, defendendo
ponto de vista
(argumentos)e
elaborando síntese
sobre oassunto
debatido.

● ORALIDADE
● Organizar

fala,selecionando e
monitorando recursos (tipo
de vocabulário,pronúncia,
entonação, gestos etc.)
adequados ao gênero
produzido.

● Debater tema em
grupo, defendendo ponto
de vista (argumentos) e
elaborando síntese sobre
o assunto debatido.

● Relata-se os temas
estudados em apresentações,
feiras culturais, exposições ou
em outras atividades.
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acordo com a
situação, a
posição do
interlocutor.

●Recontar
Contos De
Fadas, lendas
que conhece e
textos que se
sabem de
memória.

acordo com a
situação e a
posição do
interlocutor.

●Descrever
contos de
fadas, lendas
que conhece e
textos que sabe
de memória.

descrever.
●Corresponder

características
da conversação
espontânea
presencial,
respeitando os
turnos de
fala,selecionand
o e utilizando,
durante a
conversação,
formas de
tratamento
adequadas, de
acordo com a
situação ea
posição do
interlocutor.

● Recitar e  expor
temas estudados em
apresentações, feiras
culturais, exposições ou
em outras atividades.
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●LEITURA
ESCUTA

●Reconhecer
que textos são
lidos e escritos
da esquerda
para direita de
cima para
baixo da
página.

●Selecionar
informações
necessárias

para
compreensão
do texto de
acordo com
objetivo da
leitura.

●Perceber,como
mediação do
professor a
intertextualida
de presente em
textos.

●Fazer
inferências
para perceber
informações

●LEITURA E
ESCUTA

●Fazer
inferências
para perceber
informações
implícitas no
texto.

●para
compreensão
do texto lido.

●Compreender o
assunto
principal textos
lidos,com
autonomia ou
por outros
leitores.

●Selecionar
informações
necessárias
para
compreensão
do texto de
acordo com o
objetivo da
leitura.

●Antecipar
Inferir
Assuntos de

●LEITURA E
ESCUTA

●Ler e interpretar
com autonomia,
textos de
diversos gêneros,
mobilizando e
combinando
estratégias de
antecipação,
inferência,
seleção e
verificação para
compreensão do
texto lido.

●Compreender e
desenvolver o
assunto
principal de
textos lidos, com
autonomia ou
por outros
leitores.

●Compreender as
finalidades de
textos lidos e
produzidos
oralmente e por
escrito, de

● LEITURA/ESC
UTA

● Ler Com Fluência
E Compreensão
diversos gêneros
textuais.

● Adequar
Procedimentos Leitura
(destacar informações
importantes, analisar o
contexto de produção,
comparar informações
etc.)objetivos próprios
de leitura.

● Selecionar
informações
significativas ou
relevantes para
compreensão do texto
lido.

● Buscar pistas
textuais, intertextuais e
contextuais para ler nas
entrelinhas(fazer
inferências), ampliando
a compreensão.

● Compreender o
que ouve,
argumentando,
comparando

●LEITURA/ESCUTA
● Ler Com Fluência E

Compreensão diversos
gêneros textuais.

● Empregar recursos
expressivos
(ênfase,entonação de acordo
com pontuação etc.) durante
a leitura.

● Desenvolver a
compreensão global do texto
lido,unificando e inter-
relacionando informações
explícitas e implícitas,
produzindo inferências e
validando não(verificação)
hipóteses levantadas.

● Ler e interpretar
diversos textos
literários,identificando ouso
dos mesmos em contextos
variados.

● Identificar Leitura
Elementos
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implícitas no
texto.

●Lidar Com
Textos Variados

textos
assemelhados
em função de
seu suporte,
gênero e
contextualizaçã
o.

●Relacionar a
função social
de textos que
circulam em
campos

acordo com o
conteúdo de
uso/circulação.

●Perceber
variações
entre o

concluindo.
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para descobrir
a diversidade
estética
presente na
literatura
infantil.

da vida social
dos quais
participa
cotidianamente
nas mídias
impressa, de
massa e
digital,reconhec
endo porque
foram
produzidos,
onde
circulam,quem
os produziu e a
quem se
destinam.

imaginário e o mundo
real por meio de textos
literários.

●Reconhecer alguns
tipos textuais
(narração, descrição,
argumentação,
exposição) que
possam aparecer no
texto literário.

●Compreender a
função social de textos
que circulam em
campos da vida social
dos quais participa
cotidianamente e nas
mídias impressa, de
massa e digital,
reconhecendo para
que foram produzidos,
onde circulam,
queremos
produziu quem se
destinam.

● Ler e interpretar
diversos textos
literários,identificando
usos dos mesmos
contextos variados.

que compõem a
narrativa, presente
em diversos gêneros.
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1ºANO 2ºANO ● 3ºANO ● 4ºANO ● 5ºANO

●ESCRITA/PR
ODUÇÃO DE
TEXTO

●Escrever um
pequeno texto
com
compreensão,
encadeamento
de ideias e
autonomia, a
partir de
assunto
significativo e
contextualizad
o.

●ESCRITA/PRODU
ÇÃO DE TEXTO

●Compreender a
organização de
ideias em
parágrafos em
produção de
textos escritos
em prosa de
diferentes
gêneros.

●Escrever, revisar
e reescrever
textos, (com o
auxílio do
professor) em
diferentes
gêneros,
considerando
um ou mais
aspectos de cada
vez: coerência,
coesão,pontuaçã
o, translineação,
concordância
nominal e
verbal,adjetivo,
pronomes

●ESCRITA/PRODUÇÃO
DE TEXTO

●Compreender a
organização de ideias
em parágrafos em
produção de textos
escritos em prosa de
diferentes gêneros.

●Escrever, revisar e
reescrever textos,
(com o auxílio do
professor) em
diferentes gêneros,
considerando um ou
mais aspectos de cada
vez: coerência, coesão,
pontuação,
translineação,
concordância nominal
e verbal, adjetivo,
pronomes pessoais.

●Escrever, revisar e
reescrever textos em
diferentes gêneros
considerando um ou
mais aspectos de cada
vez: coerência, coesão,
pontuação,

● ESCRITA/PRODUÇÃ
O DE TEXTO

● Planejar a
escrita do texto
considerando tema
central,o gênero
textual e os prováveis
destinatários/interloc
utores.

● Escrever textos
atentando-se para
elementos que
compõem a estrutura e
a apresentação de cada
gênero(o que compõe
uma fábula,um
poema,uma notícia,
uma regra de jogo etc.).

● Refletir,revisar
reescrever textos
produzidos
considerando um ou
mais aspectos a seguir:
organização em
parágrafos (quando for
o caso), sequência lógica
de ideias, coerência e
coesão, pontuação,

● ESCRITA/PRODUÇ
ÃO DE TEXTO

● Produzirtextos
escritosem diferentes
gêneros,adequados
objetivos/finalidade,
destinatários/interlocu
tores e o contexto de
circulação.

● Escrever textos
em gêneros que
apresentem em sua
organização interna
diferentes
modos(tipos) textuais:
narração, descrição,
argumentação,
instrução, relatos e
exposição sem
necessidade de
classificação pelo tipo.

● Refletir, revisar e
reescrever textos
produzidos
considerando um ou
mais aspectos a seguir:
organização em
parágrafos (quando
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pessoais. translineação,
concordância nominal
e verbal, adjetivo,
pronomes pessoais.

escrita correta das
palavras etc.

● Apropriar-se de
diferentes
procedimentos
necessários ao ato de
escrever(compreende
r aspectos notacionais
discursivos),
considerando a

for o caso),sequência
lógica de
ideias,coerência

● e coesão,
pontuação, escrita
correta das palavras
etc.

● Apropriar-se de
diferentes
procedimentos
necessários ao
ato de escrever
(compreender
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diversidade de
gêneros que
circulam em
sociedade.

● Desenvolver
autonomia para
revisar o próprio
texto durante e
depois do processo
descrito.

● Produzir,
revisar e reescrever
textos considerando
sua estrutura:
paragrafação,margi
nação título
procurando
demonstrar clareza
e coerência nas
informações
registradas,
observando sinais
de pontuação e sua
relação com o
sentido produzido
no texto.

aspectos notacionais e
discursivos),
considerando a
diversidade de gêneros
que circulam em
sociedade.

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

● Produzir, revisar e
reescrever textos
considerando sua
estrutura:
paragrafação,
marginação título
procurando
demonstrar clareza e
coerência nas
informações
registradas,observando
sinais de

● pontuação e sua
relação com o sentido
produzido no texto.
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 ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

 Diferenciar
Unidades
linguísticas:
letras, palavras,
textos,números e
outros símbolos.

 Conhecer o
alfabeto,
perceber a
função das
letras e
reconhecer
diferentes
tipos.

 Desenvolver a
consciência
fonológica para
relacionar
fonemas e
grafemas na
leitura e escrita.

 Perceber todas
as sílabas são
constituídas por
unidades
menores e pelo
menos por uma

●ANÁLIS
E
LINGUÍS
TICA/SE
MIÓTIC
A

●Nomear e
utilizar
diferentes
tipos de
letras.

●Utilizar a
consciência
fonológica
para
relacionar
fonemas e
grafemas
leitura na
escrita.

●Ler e
escrever
palavras e
textos
utilizando
diversas
estruturas
silábicas.

●Analisar na
leitura

●ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEM
IÓTICA

●Conhecer, nomear,
ordenar e utilizar os
tipos de letras.

●Relacionar fonemas e
grafemas na leitura e
escrita.

●Compreender as
diferentes estruturas
silábicas, para ler e
escrever palavras
textos.

●Ler e escrever Palavras
Textos utilizando
diversas estruturas
silábicas.

●Analisar na leitura
Empregar na
produção textual a
segmentação
adequada das
palavras.

● ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓ
TICA

● Reconhecer
regularidades e
irregularidades
ortográficas
aplicadas à
produção de texto.

● Reconhece
r indicadores
que permitam
situar a cadeia
cronológica:
localizadores
temporais,temp
os verbais
advérbios etc.

● Utilizará
Língua escrita Como
meio de informação
de transmissão de
cultura e como
instrumento para
planejar e realizar
tarefas concretas
diversas situações
comunicativas

● Construir
Significados A

● ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SE
MIÓTICA

● Compreender
Regularidades e
irregularidades
ortográficas aplicadas
em produção de texto.

● Revisar e corrigir
a grafia empregada na
produção textual,
levando em conta a
importância da grafia
adequada à produção
de sentido.

● Estabelecer
relações entre normas
sistematizadas na fala
e escrita.

● Utilizar a língua
escrita como meio de
informação e de
transmissão cultural
como instrumento para
planejar e realizar
tarefas concretas em
diversas
situações
comunicativas.
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vogal.
 Perceber as

Diferentes
estruturas
silábicas,para ler
e escrever
palavras e
pequenos textos.

 Conhecer
fonemas que em
nossa língua são
grafados apenas
por uma
letra (P, B, T, D, F,
V).

Empregar
na
produção
textual a
segmentaçã
o adequada
das
palavras.

Partir Do texto
escrito seu
contexto
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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO– LINGUAGEM: ARTES VISUAIS

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

● Explorar a
imaginação, a
criatividade e a
expressividade a
partir de temas e
observação do
meio ambiente.

● Conhecer
elementos que
contribuem para
a formação do
espectador.

● Experimen
tar processos de
criação,
explorando
pensamentos,
emoções e
percepções.

● Vivenciar
Experiências por
meio das mídias
digitais nos
processos de
criação artística.

●Criar, explorar
e expressar-se
a partir de
temas e
observação do
meio ambiente.

●Experimenta
r diferentes
formas de
expressão
artística.

●Conhecer
alguns
fundamentos
da linguagem
visual (cor,
forma,
textura,
equilíbrio,
movimento,
contrastes de
claro e
escuro),
aplicando
seus

●Produzir trabalhos
artísticos a partir de
temas e observação do
meio ambiente.

●Selecionar técnicas,
materiais e suportes
para a produção de
imagens justificando
suas escolhas a fim de
desenvolver o
processo criativo.

●Explorar a
imaginação e a
expressividade por
meio de temas que
contextualizam a
ação criadora.

●Conhecer os
monumentos/ponto
s turísticos do
Distrito Federal e
suas motivações
históricas a fim de
despertar o
sentimento de

●Pesquisar e
exercitar as
diferentes
propriedades
da cor.

●Conhecer
opatrimôni
o artístico
do Distrito
Federal.

●Frequent
ar
Espaços
Culturais
Diversos.

●Selecionar
técnicas,
materiais e
suportes para a
produção de
imagens
justificando
suas escolhas a
fim de

●Pesquisar e
exercitar as
diferentes
propriedade
s da cor.

●Conhecer
opatrimô
nio
artístico
do
Distrito
Federal.

●Freque
ntar
Espaços
Cultura
is
Diverso
s.

●Selecionar
técnicas,materi
ais e suportes
para a
produção de
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princípios na
criação de
trabalhos
artísticos
variados.

pertencimento e a
apropriação do
patrimônio cultural
e ambiental das
regiões
administrativas.

desenvolver o
processo
criativo.

●Reconhecer
processos de
criação,
explorando
pensamentos,
emoções e
percepções
para instigar a
reflexão, a
sensibilidade, a
imaginação, a
intuição, a
curiosidade e a
flexibilidade.

●Valorizar o
patrimônio
cultural,
material e
imaterial, de
culturas
diversas, em
especial a
brasileira,
incluindo-se
suas matrizes
indígenas,

imagens
justificando
suas escolhas a
fim de
desenvolver o
processo
criativo.

●Reconhecer
processos de
criação,
explorando
pensamentos,
emoções e
percepções
para instigar
a reflexão, a
sensibilidade,
a imaginação,
a intuição, a
curiosidade e
a
flexibilidade.

●Valorizar o
patrimônio
cultural,
material e
imaterial, de
culturas
diversas, em
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africanas e
europeias, de
diferentes
épocas,
favorecendo a LA.

especial a
brasileira,
incluindo-se
suas matrizes
indígenas,
africanas e
europeias, de
diferentes
épocas,
favorecendo a LA
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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO– LINGUAGEM: ARTES – TEATRO

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

 Exercitar a
criatividade por
meio do faz de
conta e
imitação
utilizando
ocorpo.

 Utilizar-se de
modalidades
teatrais para
desenvolver a
confiança em
si mesmo, a
autodisciplina
e a liberdade
de auto
expressão.

 Interpretar
Narrativas.
Infantis

 Confeccionar e
utilizar
máscaras com
referências

●Apreciar diferentes
formas de
manifestações do
teatro em diferentes
contextos,
conhecendo
aspectos de
formação de plateia.

●Conhecer elementos
da teatralidade e
suas relações
expressivas e
compositivas.

●Interpretar
personagens
de narrativas
teatrais para
estimular a
autocrítica, o
senso estético e
desenvolver  a
autodisciplina
e liberdade de
auto

●Compreender
diferentes formas
de manifestações
do teatro em
diversos contextos,
conhecendo
aspectos de
formação de plateia

●Expressar-se
cenicamente por
meio do corpo,
visando criar
hábitos sociais,
organizar ideias e
pensamentos.

●Criar e interpretar
personagens de
narrativas teatrais
para estimular a
confiança em si
mesmo,
desenvolver a
autodisciplina e
liberdade de auto

●Experimentar
diferentes
formas de
manifestações
do teatro em
diversos
contextos,
observando os
aspectos da
plateia.

●Identificar
as diferentes
modalidades
teatrais.
● Viven
ciar Cenas
Cotidianas
das culturas
indígenas,
ciganas,
quilombolas e
afro-
brasileiras dos
grupos que
residem no

● Experimenta
r e comparar
diferentes formas
de manifestações
do teatro em
diversos
contextos,
observando os
aspectos da
plateia.

● Compor
movimentos
corporais e
vocais em
atividades
cênicas em
grupo ou
individual.

● Produzir
peças teatrais com
definição de elenco
(atores, diretor,
sonoplasta,
cenógrafo).
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indígenas,afric
anas
japonesas,
gregas,
indianas e
outras

expressão.

●Encenar
pequenas
cenas teatrais,
utilizando
máscaras com
referências
indígenas,afric
anas
japonesas,
gregas,
indianas e
outras

expressão.

●Conhecer cenas
cotidianas das
culturas indígenas,
quilombolas e afro-
brasileiras
respeitando suas
especificidades.

Distrito
Federal e
entorno
respeitando
suas
especificidade
s.

● Identificar e
compreender as
influências das
culturas indígenas
e afro-brasileiras,
marcadas pela
diversidade de
rituais, mitos e
imaginários,
entendendo a
função do corpo
como elemento
expressivo.

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO– LINGUAGEM: ARTES – DANÇA

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO
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Contextos e
Práticas

●Vivenciar
brincadeiras,
jogos rítmicos e
canções
presentes em sua
cultura, que
resgatem o
universo infantil
da criança.

Contextos e
Práticas

● Experime
ntar, conhecer e
compartilhar de
brincadeiras,
jogos rítmicos e
canções do
contexto do
estudante, seja
ele familiar, da
comunidade
e/ou da escola.

Contextos e Práticas

●Conhecer espaços
culturais de Brasília
com promoção ao
sentimento de
pertencimento à cidade.

Contextos e
Práticas

● Conhece
r, vivenciar e
apreciar
manifestaçõe
s de dança da
cultura local
e regional.

● Pesqui
sar

a
diversidade
cultural
presente

nas
manifestaçõ
es

de dança
brasileira.

Contextos e Práticas
●Conhecer as

manifestações de
dança das
regiões do Brasil.

●Adquirir repertório
relativo às
diferentes
manifestações de
dança de matrizes
indígenas,africanas
europeias.
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Elementos da
Linguagem

● Identifica
r as partes do
corpo e o
corpo em sua
totalidade no
movimento.

● Experimen
tar variações de
tempo do
movimento.

Elementos da
Linguagem

●Identificar as
partes
fracionadas do
corpo e o corpo
em sua
totalidade no
movimento.

●Explorar as
possibilidades de
forma do corpo
Combinar
percursos espaciais
variados

Elementos da Linguagem

●Conhecer as
articulações do corpo
e suas possibilidades
de movimentação.

●Compor diversos
percursos espaciais
em diferentes
variações de tempo.

●Explorar e compreender
as
possibilidades de forma
do corpo.

Elementos da
Linguagem

● Estabele
cer relações
entre o
movimento
das partes do
corpo,
movimentos
parciais,e do
corpo na
totalidade,
movimentos
totais.

Elementos da
Linguagem

●Explorar diferentes
posturas corporais,
alternando as
partes do corpo que
o apoiam sobre
osolo.

Processos de
Criação

● Utiliza
r a
imaginação
como
estímulo e
material
para
improvisaç
ões em
dança.

● Vivenci
ar momentos

Processos de
Criação

●Improvisar
danças
inspiradas
em obras
artísticas de
outras
linguagens.

●Compartilhar
e refletir em
grupo sobre as
experiências
vivenciadas

Processos de Criação
●Vivenciar propostas

de criação coletiva.
●Vivenciar trocas e

reflexão sobre as
experiências de dança
vivenciadas em grupo.

Processos de
Criação

● Vivenci
ar propostas
de criação
coletiva em
dança em
pequenos e
grandes
grupos.

Processos de Criação
● Vivenciar momentos

de reflexão sobre as
experiências de
criação em dança,
compreendendo as
etapas de seu
processo de criação.
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de trocas
sobre as
experiências
em dança

nas
atividades em sala.
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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO– LINGUAGEM: ARTES – MÚSICA

1º
ANO

2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

● Conhecer,
valorizar e
respeitar a
diversidade
musical como
resgate da cultura
popular e
ampliação
de repertório.

● Explorar
diversas

fontes sonoras,
como as
existentes no
próprio corpo
(palmas, voz,
estalos,
passos), na
natureza e em
objetos
cotidianos,
reconhecendo

os

● Valorizar e
respeitar a
diversidade
musical como
resgate da
cultura popular e
ampliação de
repertório.

● Explorar
suas
possibilidades
vocais bem como
os cuidados para
a preservação da
voz.

● Identificar
os elementos
constitutivos da
música por meio
de jogos,
brincadeiras,
canções e
práticas

●Perceber e
reconhecer
diversas formas,
gêneros e estilos
de expressão
musical da Região
Administrativa na
qual vive e/ou
estuda.

●Trocar as
experiências/viv
ências dos
diversos
gêneros/estilos
musicais de seu
contexto,
reconhecendo
sua diversidade
cultural.

●Utilizar
adequadamente o
potencial vocal no
canto individual
e/ou coletivo, fala,

 Apreciar
estilos e
gêneros
musicais no
contexto da
formação da
sociedade
brasileira.

 Perceber e
reconhecer
elementos dos
vários gêneros
e estilos da
expressão
musical no
contexto da
origem do DF.

 Combinar
gêneros e
estilos
musicais do DF
para expressar
sua

● Utilizar
gêneros e estilos da
expressão musical
no contexto das
tradições orais, em
pesquisas musicais.

● Conhecer
elementos dos
vários gêneros e
estilos musicais
do repertório das
regiões do Brasil.

● Executar
Livremente
Cantigas

canções do
repertório
próprio e
coletivo do
contexto escolar,
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elementos
constitutivos da
música.

● Observar
suas
possibilidades
vocais bem como
os cuidados para
a preservação da
voz.

● Criar e
produzir música
a partir de jogos
musicais,
brincadeiras,
brinquedos
cantados,
rítmicos e sonoros.

diversas.

● Discrimin
ar o silêncio
como parte de
sequências
sonoras nas
atividades de
brinquedos
sonoros e jogos
folclóricos.

conto e reconto
de histórias, nas
atividades em
sala, no geral.

●Apreciar
criticamente
atividades
musicais
realizadas e
registradas por
meio das
tecnologias de
mídia.

diversidade
cultural desde
sua origem,
por meio das
demais
linguagens
artísticas
(artes visuais,
dança e
teatro).

 Perceber suas
potencialidades
vocais na
interpretação de
obras musicais.
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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO – LINGUAGEM: EDUCAÇÃO FÍSICA

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

Brincadeiras e Jogos

●Experimentar jogos e

brincadeiras que

exijam a utilização e

combinação de

habilidades

motoras fundamentais.

●Conhecer, por meio de

múltiplas linguagens

(corporal, visual, oral e

escrita), as

brincadeiras e os jogos

populares do contexto

do estudante.

●Participar de situações

problemas de ordem

corporal em diferentes

contextos como uso de

regras

simples,

compartilhando

momentos e sensações

que promovam o

desenvolvimento de

vínculos afetivos,o

respeito mútuo,a

solidariedade e a

autoconfiança.

Brincadeiras Jogos

● Desenvolver habilidades

motoras fundamentais e

suas combinações de

contexto de jogos e

brincadeiras.

● Vivenciar situações-

problema de ordem

corporal em diferentes

contextos como uso de

regras simples,

compartilhando

momentos e sensações

que promovam o

desenvolvimento de

vínculos

afetivos,o'respeito

mútuo,a solidariedade e a

autoconfiança

Brincadeiras e Jogos

 Ampliar o

conhecimento acerca

de brincadeiras e jogos

da cultura popular que

propiciem convivência

coletiva com outras

crianças e o uso de

diversas linguagens de

modo a valorizar a

diversidade cultural do

nosso país.

 Compreender situações-

problema de ordem

corporal em diferentes

contextos como uso e

criação de regras,

compartilhando

momentos e sensações

que promovam o

desenvolvimento de

vínculos

afetivos,orespeito

mútuo,a solidariedade e

a autoconfiança.

Brincadeiras e Jogos

●Identificar situações de

injustiça e preconceito

geradas e/ou presentes

no contexto dos jogos e

demais práticas

corporais e discutir

alternativas para

superá-las.

●Experimentar

movimentos

psicomotores ligados à

força,à resistência, ao

equilíbrio e à

coordenação motora

fina e grossa.

●Vivenciar momentos de

autonomia e criação

lúdica.

Brincadeiras e Jogos

● Praticar a resolução de

conflitos através do respeito

à opinião do outro e troca de

experiências, visando a

compreensão da disputa

como um elemento

intrínseco à competição e

não como uma atitude de

rivalidade frente aos demais.

● Desenvolver movimentos

psicomotores ligados à força,

à resistência, ao equilíbrio e

à coordenação motora fina

grossa.

● Pesquisa para a criação

autônoma de jogos,

brinquedos e brincadeiras do

universo infantil.
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Danças e atividades

rítmicas e expressivas

●Experimentar e fruir

diferentes atividades

rítmicas ampliando as

possibilidades de

expressão corporal de

forma lúdica e

prazerosa.

Danças Atividades

Rítmicas e expressivas

● Participar de danças e

atividades rítmicas

expressivas que

possibilitem ampliação do

equilíbrio, ritmo e

expressividade.

Danças e atividades

rítmicas e expressivas

● Aprimorar

Ritmo,equilíbrio e

expressividade através

da vivência de

brincadeiras,jogos e

danças.

Esportes,Lutas

Ginásticas

● Participar de

atividades adaptadas

de esportes,lutas e

ginásticas criando

estratégias individuais

e coletivas, prezando

pelo protagonismo e

trabalho coletivo.

Esportes, Lutas e

Ginásticas

● Compreender Os Principais

elementos dos jogos,

esportes,lutas ginástica,

identificando as

características que os

constituem na

contemporaneidade.

Conhecimento Sobre o

corpo

●Conhecer

algumas características

gerais do corpo humano

percebendo e

reconhecendo as

diferenças individuais.

Conhecimento Sobre o

corpo

● Compreender e

reconhecer as diferenças

individuais relacionadas

ao corpo e o movimento

respeitando nossa

diversidade cultural

social.

Conhecimento Sobre o

corpo

● Vivenciar atividades

corporais adotando uma

postura de respeito às

características de

gênero,biótipo e

habilidades.

Danças Atividades

Rítmicas E expressivas

● Experimentar e fruir

diferentes ritmos a

partir das danças e

manifestações

populares regionais de

matrizes africanas e

indígenas.

Danças e atividades rítmicas e

expressivas

● Identificar os elementos

constitutivos (ritmo,

espaço, gestos) das danças

do contexto comunitário e

regional, valorizando e

respeitando os diferentes

significados dessas

manifestações em suas

culturas de origem.

Conhecimentos sobre

o

corpo

Identificar e perceber as

relações da atividade

física com o corpo,

respeitando as

características de gênero

e

biótipos.

Conhecimentos sobre o

corpo

Pesquisar e estudar os

benefícios que a atividade

física regular exerce sobre o

corpo humano,tendo em vista

promoção da saúde.
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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO – MATEMÁTICA

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

● Números

● Identificar o uso do

número em suas diferentes

funções sociais.

● Contar,comparar e

ordenar a quantidade de

objetos de coleções até 99

unidades e apresentar o

resultado por registros

verbais e simbólicos, em

situações de interesse,

como jogos, brincadeiras,

materiais sala de

aula,entre outros.

● Estabelecer a

relação entre quantidades

iguais com objetos

diferentes.

● Compreender a

lógica do Sistema de

Numeração Decimal (SND)

a partir construção

agrupamentos de 10, com

o respectivo registro

simbólico a partir da

comparação de números

naturais de até duas

ordens situações

cotidianas, com e sem

suporte da reta numérica.

● Números

● Compor

Decompor Números

naturais de até três

ordens, com suporte de

material manipulável

por meio de diferentes

adições.

● Experimentar

atividades para o

desenvolvimento do

cálculo mental

considerando fatos

fundamentais da adição

e subtração.

● Reconhecer e

resolver

situações-problema

significativas de

adição, subtração,

multiplicação e

divisão,envolvendo

diferentes ideias por

meio de registros

pictóricos,orais ou

escritos de experiências

matemáticas

vivenciadas a partir de

jogos, brincadeiras etc.

● Resolver e

● Números

● Ler, escrever e

comparar números

naturais até a ordem de

unidade de

milhar, estabelecendo

relações entre os registros

numéricos e sistema de

escrita.

● Compreender a

identificação da

quantidade de algarismos

e da posição por eles

ocupadas.

● Ler, escrever e

comparar quantidades até

9999, estabelecendo

relações entre os registros

numéricos sistema de

escrita.

● Compreender,

resolver e formular

situações- problema,

envolvendo meio, quartos

e décimos,

utilizando representações

não

convencionais.

● Números

● Ler, escrever e

ordenar números naturais

até ordem de dezenas de

milhar, reconhecendo as

propriedades do sistema

de numeração decimal

realizando operações por

meio de situações-

problema.

● Mostrar,a

decomposição composição,

que todo número natural

pode ser escrito por meio

de adições e

multiplicações por

potências de dez, para

compreender o sistema de

numeração decimal e

desenvolver estratégias de

cálculo.

● Estabelecer

relações de ordem de

números naturais e seu

posicionamento na reta

numerada.

● Compreender A

tabuada como forma de

organização de fatos

fundamentais.

● Números

● Ler, escrever e

ordenar números naturais

até a ordem das centenas

de milhar compreensão das

principais características do

sistema de numeração

decimal.

● Ler,escrever e

ordenar números racionais

na forma decimal da

compreensão das principais

características do sistema

de numeração decimal,

utilizando, como recursos, a

composição e decomposição

e a reta numérica.

● Ampliar

procedimentos operatórios

de adição,

subtração,

multiplicação e divisão dos

números naturais,por meio

de situações-problema

● Propiciar o

reconhecimento de

múltiplos e divisores em

contextos cotidianos.

● Compreender a
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● Compor e

decompor número de duas

ordens,por meio de

diferentes   adições,   com

o suporte de material

manipulável

elaborar problemas

envolvendo dobro,

metade,triplo terça

parte, como suporte

imagens ou material

manipulável, utilizando

estratégias pessoais.

● Reconhecer que

regras do sistema de

numeração decimal podem

ser estendidas para a

representação decimal de

representação do número

fracionário e decimal em

número racional e

relacionar décimos e

centésimos com a

representação do sistema

monetário brasileiro.

● Compreender

a representação do

número fracionário em

situações significativas e

concretas.

● Associar a

representação de um

número decimal a uma

fração vice-versa.

● Ampliar

os procedimentos

operatórios de adição,

subtração, multiplicação e

divisão dos números

naturais para contextos

envolvendo os números

decimais, por meio de

situações-problema.

● Propiciar

o desenvolvimento

situações significativas e

concretas.

● Ampliar

procedimentos operatórios

de adição, subtração,

multiplicação e divisão dos

números naturais para

contextos envolvendo os

números decimais, por meio

de situações-problema.

● Propiciar

Desenvolvimento de cálculo

mental, cálculo

aproximado, estimativa, uso

de calculadora e

socialização de estratégias

de conferência.
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do cálculo mental, cálculo

aproximado,

estimativa,usar

calculadora, socialização

de estratégias de

conferência.

∙

●Pensamento Algébrico

●Organizar e ordenar

objetos familiares ou

representações por

figuras, por meio de

atributos,tais como

cor,forma e medida.

●Descrever, após o

reconhecimento e a

explicitação do

padrão(ou regularidade),

os elementos

ausentes em

sequências recursivas de

números naturais, objetos

ou figuras

●Pensamento Algébrico

●Construir sequências

de números naturais

ordem crescente ou

decrescente a partir

de um número

qualquer, utilizando

uma regularidade

estabelecida.

● Pensamento Algébrico

● Identificar regularidades

em sequências ordenadas

de números naturais,

resultantes da realização

de adições ou subtrações

sucessivas por um mesmo

número.

● Compreender a ideia de

igualdade para escrever

diferentes sentenças

adições

ou de subtrações de

dois números naturais que

resultem na mesma soma

ou diferença

●Pensamento Algébrico

●Reconhecer, por meio de

investigações, utilizando

a calculadora

quando necessário, as

relações inversas entre

as operações de adição e

de subtração de

multiplicação e de

divisão, para aplicá-las

na resolução de

situações-problema.

●Determinar o

número desconhecido que

torna verdadeira uma

igualdade que envolve as

operações fundamentais

com números naturais.

●Pensamento Algébrico

●Concluir, por meio de

investigações, que a

relação de igualdade

existente entre dois

membros de uma equação

permanece ao adicionar,

subtrair, multiplicar ou

dividir cada um desses

membros por um mesmo

número,para

construir a noção de

equivalência.
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●Grandezas e Medidas

●Identificar a ideia de

grandezas:

massa, comprimento,

capacidade,

temperatura, tempo.

●Comparar

comprimentos,

capacidades massas.

●Compreender

expressões básicas

para desenvolver a

ideia de

tempo:agora,depois,

antes, amanhã,hoje.

●Relacionar períodos

do dia, dias da

semana e meses do

ano, utilizando

calendário, quando

necessário.

●Reconhecer cédulas e

moedas do nosso

Sistema Monetário

Brasileiro por meio de

atividades lúdicas.

●Grandezas e Medidas

●Compreender a ideia de

grandezas:

massa, comprimento,

capacidade,

temperatura, tempo.

●Estimar, medir e

comparar comprimentos

de lados (contorno) e de

polígonos, utilizando

unidades de medida não

padronizadas e

padronizadas

(metro, centímetro e

milímetro) e

instrumentos adequados.

●Estimar, medir e

comparar capacidade e

massa, utilizando

Estratégias pessoais e

unidades de medida não

padronizadas ou

padronizadas (litro,

mililitro, grama e

quilograma).

●Reconhecer unidades de

tempo: dia,

semana,mês, bimestre,

semestre, ano e utilizar

calendários e agendas.

●Realizar

contagens considerando

o valor de cédulas

moedas no nosso Sistema

Monetário. Ler,

interpretar e fazer uso

das informações em

diversas situações e em

diferentes configurações

●Grandezas e Medidas

●Desenvolver a ideia de

grandezas:

massa, comprimento,

capacidade,

temperatura, tempo.

●Estimar e medir

capacidade e massa,

utilizando unidades de

medida não

padronizadas e

padronizadas mais

usuais(litro, mililitro,

quilograma, grama

miligrama),

reconhecendo-as em

leitura de rótulos e

embalagens,entre

outros.

●Utilizar as medidas

convencionais

tempo,massa,

capacidade e valores

em situações do

cotidiano e simuladas

em problemas

contextualizados.

●Resolver e elaborar

problemas que

envolvam comparação e

equivalência de valores

monetáriosdosistemabra

sileiro em situações de

compra,venda e troca.

●Grandezas e Medidas

●Descrever trajetórias e

localização de pessoas e

objetos no espaço,por

meio de malhas

quadriculadas e

representações

como desenhos, mapas,

planta baixa e

croquis,empregando

termos como direita e

esquerda, mudanças de

direção e sentido,

intersecção, transversais,

paralelas perpendiculares.

●Identificar Ângulos Retos

Não retos em figuras

poligonais com o uso de

dobraduras, esquadros ou

softwares de geometria.

●Reconhecer ângulos como

rotação e deslocamento

(girar 45º,90º,180º,360º).

●Construir e interpretar

maquetes.

●Grandezas e Medidas

●Reconhecer e representar

localização, trajetórias e

orientações por meio de

mapas.

●Interpretar, descrever e

representar a localização

ou movimentação de

objetos no plano

cartesiano (1º quadrante),

utilizando coordenadas

cartesianas, indicando

mudanças de direção e

sentido giros.

●Calcular o perímetro e a

área de figurasplanas:

triângulos; quadriláteros

(quadrado, retângulo,

losango, paralelogramo e

trapézio) a partir de

situações-problema,

utilizando a malha

quadriculada ou material

concreto.
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(anúncios, gráficos,

tabelas, rótulos,

propagandas) para a

compreensão de

fenômenos e práticas

sociais.rioBrasileiro, por

meio de atividades

lúdicas.

●Probabilidade e

Estatística

●Ler,interpretar e

fazer todas

informações expressas

em tabelas e em

gráficos de colunas

simples na forma de

ícones, símbolos,

signos e códigos.

●Classificar eventos

envolvendo

o'acaso,tais

como"acontecerá com

certeza”, “talvez

aconteça” e “é

impossível

acontecer”, em

situações do

cotidiano.

●Probabilidade e

Estatística

●Ler,interpretar e fazer

todas informações em

diversas situações e em

diferentes configurações

(anúncios, gráficos,

tabelas, rótulos,

propagandas) para a

compreensão de

fenômenos e práticas

sociais.

●Classificar resultados de

eventos

cotidianos aleatórios

como “pouco

prováveis”,

“muito prováveis”,

“improváveis” e

“impossíveis”.

●Probabilidade e

Estatística

●Formular, interpretar e

resolver situações-

problema envolvendo

análise crítica dos dados

de gráficos e tabelas.

●Resolver situações-

problemas simples

envolvendo noções de

possibilidade e

probabilidade.

●Probabilidade e Estatística

●Ler e interpretar

informações presentes nos

meios de comunicação e no

comércio, registradas por

meio de tabelas e gráficos.

●Realizar pesquisa

envolvendo variáveis

categóricas e numéricas e

organizar dados coletados

por meio da construção de

tabelas e gráficos de

colunas simples ou

agrupadas, com uso de

tecnologias digitais.

●Resolver

situações-problema

simples envolvendo noções

de possibilidade e

probabilidade.

●Probabilidade e Estatística

●Ler, interpretar e

compreender informações

presentes nos meios de

comunicação e no

comércio, registradas por

meio de tabelas e

gráficos.

●Determinar a

probabilidade de

ocorrência de um

resultado em eventos

aleatórios, reconhecendo

características de

resultados mais prováveis

sem utilizar

frações,usando todos os

resultados possíveis têm a

mesma chance de ocorrer

(equiprováveis).

●Elaborar e resolver

situações- problema

simples,envolvendo

noções de possibilidade e

probabilidade.
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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO – CIÊNCIAS DA NATUREZA

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

● Matéria e Energia

● Comparar

as características

como dureza,

maleabilidade,

transparência,

opacidade, resistência e

flexibilidade de

materiaisque

constituemobjetoscomu

nsdo cotidiano

● Avaliar o

consumo e descarte de

materiais, considerando

questões sociais,

ambientais e

de

sustentabilidade.

● Matéria e Energia

● Selecionar e

identificar do que são feitos

os objetos que fazem parte

do cotidiano

(metal,vidro,papel,madeira,

plástico e tecido).

● Reconhecer que os

objetos são produzidos para

funções específicas e que o

seu uso depende das

propriedades dos materiais

que compõem.

● Reconhecer os

principais materiais e

objetos que representam

riscos à saúde e à segurança–

objetos cortantes, materiais

inflamáveis, eletricidade,

produtos de limpeza,

medicamentos etc.

● Discutir estratégias

para prevenção de acidentes

domésticos.

● Matéria e Energia

● Reconhecer a

fonte de diferentes

sons,relacionando-os à

constituição material

que produziu.

● Compreender que

Luz interage de forma

diferente de acordo com

material que ilumina.

● Relacionar

condições sonoras do

ambiente e hábitos

pessoais à saúde

auditiva, considerando

os efeitos negativos sons

altos, ruídos frequentes,

uso indevido dos fones

de ouvido etc.,

propondo estratégias

para mitigá-los ou

eliminá-los.

● Identificar os

fatores ambientais e os

hábitos pessoais

prejudiciais à saúde,

olhos e acuidade visual,

propondo estratégias

para mitigá-los ou

eliminá-los.

● Matéria e Energia

● Identificar as misturas

com base em propriedades

físicas observáveis como

temperatura de fusão,

temperatura de ebulição,

densidade e número de

fases, reconhecendo suas

composições.

● Discutir situações em

que os materiais sofrem

transformações quando

submetidos a determinadas

condições de

temperatura,luz e umidade.

Exemplo: desbotamento de

pinturas e roupas,

ferrugem, amolecimento

e

endurecimento de materiais

etc.).

● Concluir que,ao ser

submetida a certas condições

de temperatura, a matéria

pode sofrer transformações

reversíveis (como mudanças

no estado físico da água) e

irreversíveis (como o

cozimento do ovo,a queima

do papel.

● Matéria e Energia

● Explorar

Fenômenos Da Vida

cotidiana que

evidenciam propriedades

físicas dos materiais

como densidade,

condutibilidade elétrica

e térmica,

magnetismo,dureza,

elasticidade e outros.

● Relacionar o uso

eas aplicações materiais

com suas propriedades

físicas.

● Associar as

mudanças de estado

físico da água como ciclo

hidrológico.

● Conhecer a

relação entre cobertura

vegetal e o ciclo

hidrológico.

● Construir

propostas coletivas para

um consumo mais

consciente.
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● Vida e Evolução

● Reconhecer o

próprio corpo,

identificando as suas

partes e

representando-as

graficamente.

● Reconhecer As

Funcionalidades das

partes do corpo.

Demonstrar

Compreender a

importância dos hábitos

de higiene pessoal

(lavar as mãos antes de

comer, escovar os

dentes e limpar os

olhos, o nariz e as

orelhas) para a

manutenção da saúde.

Reconhecer a

diversidade entre os

colegas,respeitados

indivíduos em suas

diferentes caraterística

individuais, físicas,

culturais

socioeconômicas,

étnico-raciais, de

gênero, de orientação

sexual e de idade.

● Vida e Evolução

● Identificar as plantas

mais significativas do

cotidiano

(plantasdecasa,daescola,da

horta,      de     plantações,

plantas/árvores decorativas,

árvores de sombra, árvores

com balanço etc.), indicando

os locais onde se

desenvolvem.

Descrever características de

animais que fazem parte do

cotidiano, considerando:

tamanho, forma, cor, cheiro,

fase da vida, local que se

desenvolve,

pelagem/revestimento do

corpo, presença de chifres,

escamas, penas, garras, e

relacionar essas

características aos locais

onde vivem.

Compreender o Sol como

fonte primária de energia

para a vida Terra.

Entender a importância das

árvores de sombra, árvores

com balanço etc.), indicando

os locais onde se

desenvolvem.

Descrever características de

animais que fazem parte do

cotidiano, considerando:

tamanho, forma, cor, cheiro,

fase da vida, local que se

desenvolve,

pelagem/revestimento do

corpo, presença de chifres,

escamas, penas, garras, e

● Vida e Evolução

● Conhecer o ciclo

de vida dos seres vivos.

● Reconhecer

Reprodução Como forma

de continuidade

das

espécies

Conhecer as classes dos

animais vertebrados

(peixes, anfíbios,

répteis, aves e

mamíferos), comparando

as características que os

situam em cada grupo

taxonômico.

Propor estratégias de

preservação dos

vertebrados do Cerrado,

considerando as espécies

mais afetadas pelas

interferências humanas

no meio ambiente.

● Vida e Evolução

● Apresentar exemplos

do cotidiano para ilustrar as

relações de depredação

entre os animais.

● Elaborar Uma Cadeia

Alimentar

simples, considerando os

exemplos de predação

elencados.

● Reconhecer o papel

do Sol como fonte primária

de energia para a produção

de alimentos.

● Conhecer processos

de produção de alimentos,

combustível e medicamentos

auxiliados por

micro-organismos.

● Investigar as formas

de transmissão de doenças

infecciosas, propondo

atitudes e medidas

adequadas para sua

prevenção

● Vida e Evolução

● Avaliar Os

Problemas E doenças

identificados,

considerando as

possíveis causas e

consequências

● Relacionar as condições

de

saúde as doenças

elencadas como órgãos

funções dos sistemas

circulatório, digestório e

respiratório.

● Elaborar Modelos

Para

ilustrar a interação entre

os sistemas

digestório, circulatório

respiratório a partir do

processo de

alimentação.

● Separar

alimentos pelas suas

características

nutricionais.

● Compreender que

há diferentes

necessidades

nutricionais entre os

● indivíduos

determinadas por

diversos fatores como:

idade, sexo, hábitos de

vida, restrições

alimentaresetc.

● Destacar a relação entre

distúrbios nutricionais e

hábitos de vida, como a

prática de exercícios
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relacionar essas

características aos locais

onde vivem.

● Compreender o Sol

como fonte primária de

energia para a vida Terra.

físicos,a alimentação, o

uso de medicamentos

etc.

● Refletir sobre os

próprios hábitos

alimentares e

devida,considerando sua

importância para a

manutenção da saúde.

● Terra e

Universo

● Identificar e

nomear diferentes

escalas de tempo: os

períodos

diários(manhã,tarde e

noite)e a sucessão de

dias, semanas, meses

e anos.

● Descrever as

atividades diárias

períodos manhã, tarde

noite quantificarem

quais ocorrem a maior

parte das atividades.

● Terra Universo

● Descrever posições

do Sol em diversos horários

do dia, identificando a

posição do nascente,da

elevação máxima e do

poente.

● Apontar e justificar

situaçõesvivenciaisnasquais

o

Soléafontedecaloreenergia

● Terra Universo

● Identificar

semelhanças e diferenças

nos modelos de

representação da Terra

no que diz respeito aos

tipos de solos, presença

de água e florestas,

desníveis e

irregularidades dos

terrenos etc.

● Observar Registrar

Como

variam as posições de

nascente e poente do Sol

no decorrer do ano.

● Observar e

registrar os principais

eventos celestes à noite.

● Observar os tipos

de solo existentes na

cidade no entorno da

escola.

● Propor ações para

conservação e

preservação do solo

como: reflorestamento;

proteção de nascentes;

rotação de culturas

● Terra e Universo

● Observar as posições do

nascente e do poente e

identificar os pontos cardeais

Leste-Oeste Norte-Sul.

● Localizar Posições

Relativas da escola, da cidade e

do DF utilizando mapas.

● Reconhecer as fases da

Lua Sua Periodicidade Através de

registros das formas aparentes ao

longo do mês e compreender que

são como ocorrem.

● Caracterizar os

movimentos de rotação e

translação da Terra.

● Associar os movimentos

cíclicos da Lua e da Terra a

períodos regulares de tempo.

● Utilizar mapas celestes e

aplicativos digitais para

conhecer características das

principais constelações como

formato, brilho de alguns

componentes,posição etc.

● Associar o movimento

diário do Sol e das demais

estrelas no céu movimentos à

rotação da Terra.

● Terra Universo

● Associar

mudanças de estado

físico d'água com o

ciclo hidrológico.

Conhecer a relação

entre cobertura

vegetal e ociclo

hidrológico.

● Construir

Propostas coletivas

para um consumo mais

consciente.
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agrícolas;adubação e

plantio direto

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO – CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO
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●Entender, propor e

respeitar regras de

convívio nos lugares de

vivência.

●Identificar as

características do meio

ambiente próximo à

escola e do seu lugar de

vivência, reconhecendo

diferenças e

semelhanças e como

contribuir para

preservar essas

paisagens.

●Conhecer práticas de

utilização e

conservação dos

espaços e meio

ambiente, por meio de

atitudes sustentáveis,

visando ao bem-estar

de todos.

●Desenvolver noções de

localização espacial e

orientação.

●Localizar nos trajetos de

deslocamentos diários,

informações como

endereço, nomes de

ruas, pontos de

referência.

● Entender,propor e respeitar

regras de convívio nos lugares

de vivência e na região

circunvizinha.

Conhecer o uso sustentável de

recursos naturais reciclagem de

diferentes recursos no âmbito

familiar,na escola e na sociedade

● Descrever Diferentes

modos de vida social,

reconhecendo a

importância do respeito às

diferenças.

● Relacionar os meios de

transporte,de comunicação e

moradia às diferentes

culturas existentes no Brasil.

● Desenvolver Noções

espaciais de localização,

organização e distância a

partir do espaço da escola em

relação ao lugar de vivência,

pontos de referência e

outros.

● Identificar a divisão do

trabalho realizada por

diferentes grupos sociais,

tendo em vista as atividades

produtivas da região

administrativa.

● Entender, propor e

respeitar regras de

convívio nos lugares de

vivência, na região

circunvizinha à sua

cidade.

● Identificar as

atividades produtivas,

profissões e ocupações

que repercutem na

natureza.

● Relacionar a evolução

dos meios de

transporte e de

comunicação,suas

funções,a partir do

avanço das

tecnologias.

● Utilizar Linguagem

Cartográfica para se

localizar, obter

informações e

interpretar a

organização

geográfica.

● Explorar os diferentes

tipos de mapas,suas

aplicações,legendas e

escalas.

●Reconhecer o

Distrito Federal a

partir de sua

história,seus

símbolos,seu

sistema

administrativo,

percebendo a

pluralidade

cultural, a

biodiversidade,

as atividades

econômicas e

suas relações

com a qualidade

de vida e a

sustentabilidade.

●Identificar as

atividades

econômicas do

DF e suas

relações com a

saúde, a

qualidade de

vida, bem como

a

sustentabilidade

ambiental.

● Relacionar as questões

econômicas, políticas,

ambientais e as

desigualdades sociais

em sua localidade e nas

regiões brasileiras.

● Reconhecer os diversos

tipos de poluição,

discutindo atitudes

para a preservação

ambiental e soluções

para superar a

degradação ambiental.

● Identificar as

diversas fontes de

energia nos processos

produtivos.

● Reconhecer o papel das

tecnologias, da

informação, da

comunicação e dos

transportes na

configuração de

paisagens urbanas e

rurais e na estruturação

da vida em sociedade.

● Utilizar a linguagem

cartográfica para obter

informações e adequar

na vida cotidiana.

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO – CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA
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1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

●Eu,meulugarnomund

o,meu

gruposocialemeutem

po

●Construir a sua

identidade como

sujeito individual e

coletivo.

●Conhecer as

histórias da família

e da escola e

identificar o papel

desempenhado

por diferentes

sujeitos em

diferentes espaços.

●Identificar

mudanças e

permanências nas

formas de

organização

familiar.

●Descrever e

distinguir seus

papéis e

responsabilidades

relacionados à

família, à

comunidade.

 Eu, meu lugar no mundo,

meu grupo social e meu

tempo

 Compreender sentido Da

alteridade, dando ênfase

ao respeito às diferenças

socioeconômicas, étnico-

raciais, de gênero, de

orientação sexual, de

idade, culturais, dentre

outras.

 Perceber e respeitar as

diversidades socioculturais,

políticas,étnico-raciaisede

gênero que compõem a

sociedade atual

 Identificar diferentes

formas de trabalho

existentes na comunidade

em que vive, seus

significados, suas

especificidades, sua

importância e impactos no

ambiente causados por

elas na comunidade em

que vive.

 Eu,meulugarnomundo,

meu

gruposocialemeutempo

 Identificar os registros

de memória na

cidade(nomes de ruas,

da região

administrativa,

monumentos, edifícios

etc.), discutindo os

critérios que explicam

a escolha desses

nomes.

 Compreender as

diferenças entre o

espaço público e o

privado, enfatizando as

instituições públicas e

seus aspectos

administrativos.

 Compreender as

diferenças entre o

espaço público e o

privado e mapear os

espaços públicos que

navegam

(ruas,praças,escolas,hos

pitais, prédios do

governo etc.) e

identificar as funções.

 Identificar diferenças

entre formas de

trabalho realizadas na

cidade e no campo,

●Migrações como uma

característica

humana: trajetórias

dos grupos humanos e

a formação do Distrito

Federal

●Reconhecer História

Como resultado da

ação do ser humano

no tempo e no

espaço, com base na

identificação de

mudanças e

permanências ao

longo do tempo.

● Descrever

as

transformações

ocorridas nos meios

de comunicação

(cultura oral,

imprensa, rádio,

televisão, cinema,

Internet e demais

tecnologias digitais

de informação e

comunicação) e

discutir seus

significados para os

diferentes grupos ou

estratos sociais.

●Analisar as

motivações dos

processos

migratórios em

diferentes tempos e

espaços e avaliar

opapel

 Cidadania, diversidade e

patrimônio no Brasil e no

mundo

 Reconhecer a

necessidade de conviver

eticamente com o outro,

conhecendo e

respeitando seus

direitos, deveres,

costumes e

modosdeviver,nabusca

da eliminação da

discriminação e do

preconceito.

 Associar a noção de

cidadania aos princípios

de respeito à diversidade,

à pluralidade e aos

direitos humanos.

 Reconhecer e respeitar a

diversidade sociocultural,

étnico-racial e de gênero

que compõem a sociedade

atual.

 Identificarosprocessosde

formaçãodasculturasedos

povos,relacionando-oscom

o espaço geográfico

ocupado

 Identificar os

mecanismos de

organização do poder

político com vistas à

compreensão da ideia
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considerando também

uso da tecnologia

nesses diferentes

contextos e comparar

as relações de trabalho

presentes com as de

outros tempos,

analisando mudanças e

permanências.

 Identificar mudanças

que ocorreram em

profissões, produtos e

serviços em sua

comunidade, ao

longo do tempo.

desempenhado pela

migração nas regiões

de destino.

●Analisar diferentes

fluxos

populacionais e

suas contribuições

para a formação da

sociedade

brasileira. Entender

aspectos

econômicos,

sociais, políticos e

culturais do Distrito

Federal e Entorno.

●Conhecerosgruposindíg

enas

noDFesuaslutaspelodire

ito àterra

●Analisar a influência

da procedência

histórica e cultural

das famílias que

fixaram no DF.

●Identificar os grupos

remanescentes de

quilombos nas áreas

próximas ao DF.

de   Estado   e/ou de

outras formas de ordenação

social.

●Analisar o papel das

culturas e das religiões

na composição

identitária dos povos

antigos relacioná-los ao

presente.

●Associar o conceito de

cidadania à conquista de

direitos dos povos e das

sociedades,

compreendendo-o como

conquista histórica.

●Compreender os

marcos históricos dos

direitos humanos como

conquistas e lutas

travadas pelos

movimentos sociais
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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO – ENSINO RELIGIOSO

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO

 Alteridade

e Simbolismo

 Identificar-se como

parte de grupos

sociais,desenvolvend

o valores necessários

para o convívio em

sociedade, acolhendo

e respeitando as

semelhanças e

diferenças entre o

eu, o outro e o nós,

bem como as

semelhanças e

diferenças físicas,

culturais e religiosas

de cada um.

 Valorizar a

diversidade de

formas de vida

 Identificar as

diferentes formas

pelas quais as

pessoas manifestam

sentimentos, ideias,

memórias, gostos e

crenças em

diferentes espaços.

● Alteridade e

Simbolismo

● Identificar na

convivência humana a

possibilidade do agir ético

em busca da percepção do

sagrado conforme a crença

de cada sujeito.

● Compreender a

alteridade como princípio

orientador do

relacionamento com o

outro.

 Alteridade

e Simbolismo

 Compreender o

fenômeno religioso

como expressão do

sagrado presente na

diversidade cultural e

religiosa da

comunidade.

 Identificar, caracterizar

e respeitar os

diferentes espaços e

territórios religiosos de

diferentes tradições e

movimentos religiosos

como locais de

realização das práticas

celebrativas.

 Reconhecer,caracteriza

r e respeitar as

indumentárias (roupas,

acessórios, símbolos,

pinturas corporais)

utilizadas em diferentes

manifestações e

tradições

religiosas,bem como

elementos integrantes

das identidades

religiosas.

 Alteridade

e Simbolismo

 Compreender os

fenômenos religiosos

como manifestação

dasdiferentesexperiênci

ase expressões

humanas, inclusive as

expressões artísticas

(pinturas,

arquitetura, esculturas,

ícones, símbolos,

imagens), que se

apresentam como parte

da identidade de

diferentes culturas e

tradições religiosas e

resultado da liberdade.

 Conhecer e respeitar as

ideias de divindades de

diferentes

manifestações e

tradições religiosas, nos

contextos familiar e

comunitário, bem como

seus nomes,

significados e

representações.

 Compreender

a diversidade

religiosa existente no

Distrito Federal.

● Alteridade e

Simbolismo

● Perceber nos textos

religiosos, escritos e orais,

propostas valorização da

vida, construção da

cidadania e superação de

fundamentalismo e

posturas radicais

divergentes de uma ética

pública plural.

● Entender a

necessidade de propiciar

para si momentos

reflexivos através da

meditação ou oração,como

processo de valorização da

vida.

● Valorizar A Vida Em

Função da dignidade do ser

humano.

● Reconhecer

Importância elementos da

tradição oral para

preservar memórias e

acontecimentos religiosos

e como       esses      estão

relacionados com

ensinamentos do modo de

ser e viver.
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ACOMPANHAMENTO DO PPP

1. Planejamento Anual
Acontece na semana pedagógica É uma previsão de estratégias e

organização pedagógica,administrativa e financeira, bastante flexível.

● Plano de ação por ano

● Organização curricular, feita no início do ano letivo, após a escolha

de turma,

● Calendário escolar: previsão de datas das festividades do ano;

● Festa junina: evento que valoriza a diversidade cultural e resguarda a

tradição popular. Em 2021, será em formato virtual.

● Encontro de pais on line e presencial:

● Culminância dos projetos de trabalho: proporcionam a vivência in

loco de assuntos do currículo. Promovem a socialização e o acesso dos

alunos a eventos socioculturais. Será em formato remoto

2. Coordenação Pedagógica

A coordenação pedagógica consiste no momento de reflexão, de

estudos, de problemáticas que envolvem os sujeitos da educação e a

prática pedagógica. É neste contexto de planejamento de ações, que

acontecem trocas de experiências entre os professores, projetos de

trabalho e propostas de estudo além do suporte técnico às ações

implementadas.

Este espaço é fundamental para que ações planejadas sejam

executadas. Sem ele torna-se impossível qualificar o professor e a prática

pedagógica. É na coordenação pedagógica que acontecem:

● Estudo de temas e palestras, conforme a necessidade de

aprofundamento ou formação do professor;

● Oficinas - confecção de materiais ensino-aprendizagem: Professores

da escola ou de outras instituições trazem conhecimento e
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materiais de trabalho para compartilhar com o grupo de

professores e/ou com outros grupos da comunidade escolar;

● Estratégias de ação - planejamento por ano: é feito semanalmente

prevendo ações e implementando soluções estratégicas para a

recuperação dos alunos;

As coordenações pedagógicas acontecerão da seguinte forma:

segundas e sextas coordenação individual podendo ocorrer fora do

ambiente de trabalho (no formato remoto, ficam suspensas), terças e

quintas coordenação por área/bloco; reforço escolar e cursos; e nas

quartas-feiras coordenação coletiva, conforme normatiza a portaria de

distribuição de turma,podendo sofrer alterações em função da pandemia

Os professores coordenam coletivamente e geralmente trabalham o

mesmo conteúdo podendo haver diferenças quanto ao planejamento. A

escola emprega atividades integradoras como: Sondagem de escrita

bimestral; reagrupamento interclasse coletivo bimestral; reagrupamento

interclasse (bloco) quinzenal; Reagrupamento Intraclasse, de acordo com

o planejamento individual, podendo ser semanal/quinzenal; VII

Plenarinha: brincando e encantando com histórias; dias letivos temáticos;

semanas temáticas de acordo com o calendário letivo.

3- Direitos Humanos, Educação Inclusiva e diversidade:
A Unidade escolar tem em sua organização curricular alguns

preceitos necessários ao trabalho coletivo proposto pela equipe de

coordenação. Essa por sua vez atua no sentido de auxiliar e colaborar na

construção e concretização do trabalho pedagógico. As principais ações

referem-se ao planejamento diário de aulas, reagrupamentos e oficinas

junto aos professores, implementação de currículo e substituições em

sala de aula quando necessário.

A avaliação é formativa e não classificatória; não existe soma de

pontos e sim relatório individual do aluno. Todas as ações do aluno são

avaliadas além de seu empenho e realização de tarefas. Os instrumentos
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de avaliação precisam ser ferramentas de diagnóstico e não de punição,

para que os professores em sala de aula possam integrar a prática e a

teoria.

A brincadeira é importante para as crianças em desenvolvimento.

É incentivada tanto na Educação Infantil, como forma de socialização e

construção da identidade do estudante. No Bloco Inicial de Alfabetização

como eixo integrador necessário à alfabetização e para as turmas de 4º e

5º anos, assume um caráter diferenciado, uma vez que leva em conta a

construção de parâmetros necessários para a conclusão do Ensino

Fundamental.

A Equipe Gestora, coordenadores e professores, além do SOE

e SR são os agentes envolvidos na organização do trabalho pedagógico da

Unidade Escolar, assim como na busca ativa, que foi agregada no formato

remoto.

As principais potencialidades e práticas de sucesso da Unidade

Escolar estão relacionadas à organização pedagógica e administrativa que

proporcionam meios necessários para que o trabalho pedagógico possa

fluir de acordo com o Planejamento Pedagógico. A escola possui boa

gestão dos recursos financeiros. Engajamento da equipe pedagógica, no

entanto ainda há grande rotatividade de professores.

A atuação do SOE, da Sala de Recursos e SEAA, no sentido de

minimizar as dificuldades acadêmicas são agregadas ao trabalho

pedagógico e vem se intensificando ainda mais no ensino remoto.

As coordenações coletivas são planejadas como espaço de estudo,

troca de informações e formação continuada dos professores e ocorrem

toda semana, nas quartas-feiras com os dois turnos. A direção atua

diretamente com os professores e fornece apoio necessário para o

desenvolvimento de habilidades.
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Os projetos e atividades previstas estão devidamente descritos nos

apêndices. Em tempos de pandemia, houve a necessidade premente de

reorganização curricular. Ações de acolhimento, escuta sensível dos

alunos e familiares, professores e demais profissionais da Unidade

Escolar, além da criação de espaços virtuais com lives, assessoria

pedagógica por meio de sala virtual, auxílio no mapeamento das redes

sociais da comunidade, vídeo conferências, tira dúvidas em chats, envio

de informativo sobre hábitos de estudos, mantendo as discussões

pertinentes à OE como preconceito, solidariedade, cooperação, conforme

portaria e decretos.

4- Projetos Interdisciplinares

Algumas ações norteadoras de projetos acontecem na instituição e

estão previstas no Plano de Ação:

● No mês de fevereiro após a distribuição de carga horária, os

professores orientados pela equipe pedagógica e utilizando-se do

Currículo, irão elaborar o planejamento anual por modalidade/ano.;

● Nas coordenações coletivas, orientadas pela equipe pedagógica, os

professores irão elaborar o planejamento mensal; desde a Educação

Infantil ao Ensino Fundamental, e as anotações serão feitas em

formulário próprio; ou caderno de planejamento.

● Nas coordenações semanais, os professores, orientados pela equipe

pedagógica irão elaborar os planos de aula da turma de acordo com

os planos anual e mensal;

● Sempre que houver necessidade, a equipe pedagógica fará uma

avaliação das atividades realizadas e a interferência necessária

para cumprimento do planejamento registrado em livro ata da

coordenação;

● Com base em documentos da SEEDF, A equipe pedagógica e

professores decidirão sobre as ações que ocorrerão ao término do

bimestre que possa envolver atividades de cultura, lazer e esporte

de acordo com as habilidades e competências que foram
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desenvolvidas; bem como, adaptados à nova realidade mundial;

respeitando o distanciamento/isolamento social.

● Os dias letivos temáticos previstos no Calendário Escolar serão

abordados em sala de aula: Consciência Negra, Estatuto da Criança

e do Adolescente, Direitos da Criança, Estatuto do Idoso, Meio

Ambiente e Ecologia, inclusão Social, distanciamento/isolamento

social; etc

● Em 2021 o tema “Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo

lugar”, da Plenarinha, será amplamente divulgado e desenvolvido

de acordo com a nova situação de isolamento/distanciamento

social.

5- Projetos de transição entre as etapas e modalidades

Os estudantes da Educação Infantil (05 anos) vêm aos poucos

participando de atividades interativas nos espaços coletivos e conforme

calendário anual:

● Contação de histórias coletivas

● Vivência de pequenos grupos numa turma de 1º ano, durante

estratégias coletivas de alfabetização: reagrupamento intraclasse e

atividades de psicomotricidade.

● Participação na Plenarinha de atividades que vem de encontro à

Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar, utilizando

como meio de aprendizagem os jogos e brincadeiras didatizadas.

● Formatura/ encerramento ao final do ano letivo

● Os estudantes do 5º ano desenvolvem durante o ano letivo ações

voltadas para a transição de forma sistematizada e farão visitas à

Escola sequencial, com o apoio do Serviço de Orientação

Educacional.

● Uso de materiais didáticos que possibilitam a compreensão de que

nos anos finais a forma de organização dos espaços e tempos é

marcada em intervalos de 50 minutos.
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● Uma vez na semana, no segundo semestre, a aula acontece nessa

perspectiva. A cada 50 minutos, a professora muda de disciplina

para que os alunos possam entender essa especificidade.

● Atividades diferenciadas são apresentadas nesses dias.

● Visitação à escola sequencial para ambientação e reconhecimento

do formato de trabalho desenvolvido nesse espaço (Planejamento

com a coordenação do CEF 07 antecipado

● Ao final do ano, ocorre a Formatura e ou encerramento remoto de

acordo com o planejamento.

● As ações previstas serão revistas caso a pandemia impeça o retorno

presencial

6- Relação- escola- comunidade:

Os laços entre a escola e comunidade são imprescindíveis, para que o

trabalho pedagógico e a aprendizagem sejam garantidos. A importância

da adoção de medidas educativas e parcerias trouxeram a necessidade da

criação de ações que vem de encontro com os anseios da Comunidade

escolar. São elas:

● Promover o diálogo aluno-família-escola, família-escola e

família-família;

● Instigar a reflexão de temas diversos no ambiente familiar;

● Tornar o ambiente escolar mais receptivo e interativo a

Comunidade Escolar;

● Valorizar vidas, e promover o respeito na Comunidade Escolar;

● Conscientizar a comunidade da importância do seu papel no

ambiente escolar e social, bem como orientar quanto aos protocolos

orientados pela OMS- Organização Mundial de Saúde

(distanciamento social no espaço físico, uso de máscara e álcool em

gel)

Estratégias:
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● Iniciar os trabalhos com palestras e oficinas de interesse da

comunidade;

● Realizar palestras educativas, convidando instituições que

compõem a comunidade. Corpo de bombeiros, Posto de Saúde,

SESC, DETRAN, Delegacia da Mulher e outros;

● Promover jogos interativos e gincanas entre os pais; lives, entre

outras.

● Orientar quanto à necessidade da participação nas avaliações

institucionais

Reuniões de Pais

As Reuniões de Pais são planejadas com base nas novas

regras de distanciamento/isolamento social; durante o Conselho de

Classe pelo coletivo de professores conforme as necessidades

singulares e plurais. Inclusive essa é a proposta do Governo local.

Além do rendimento escolar dos alunos, os pais serão

convidados a refletir e a compreender as novas estratégias

utilizadas pelos professores e a importância de sua participação no

processo ensino-aprendizagem.

Conselho escolar

O Conselho Escolar será regulamentado de acordo com a legislação

vigente e participando das atividades inerentes às suas funções. As

reuniões do Conselho Escolar ordinárias acontecerão uma vez por mês e

as extraordinárias sempre que convocado. Cabe ao Conselho Escolar ser

atuante nas atividades e decisões desta Instituição de Ensino. Tendo a

participação de no mínimo um representante de cada segmento. É

importante lembrar que em 2017 houve eleição para a escolha do

Conselho. As ações validadas pelo Conselho Escolar ao longo do ano serão

acrescentadas neste documento. Com a pandemia, o mandato dos

membros eleitos encerrou e hoje as decisões são tomadas em

Assembleias)

● Participação na tomada de decisões coletivas.
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● Deliberação de uso de verbas particulares e governamentais.

● Participação em eventos de cunho pedagógico e social.

7- Atuação articulada dos Serviços de Apoio

Nível I – Escola:
● Entrevista o professor e outros atores da instituição;

● Acolher a demanda do professor;

● Conhecer o trabalho do professor, inteirando-se de suas

realizações e dificuldades;

● Constatar as ações que já foram desencadeadas e seus

resultados;

● Visitar os espaços escolares;

● Realizar atividades e projetos, em parceria com o professor.

➔ Nível II – Família:
● Entrevista com a família;

● Informar à família a demanda;

● Solicitar a colaboração da família;

● Conhecer as concepções da família sobre a escolaridade do

aluno;

● Discutir possibilidades de interface da instituição

educacional com a família;

● Refletir acerca das atribuições familiares e as atribuições da

instituição educacional;

● Realizar orientações advindas do conhecimento psicológico e

pedagógico que instrumentalizam a família na condução das

questões de seu filho;

➔ Nível III – Aluno:
● Neste nível, deve promover tempo previsto de realização das

atividades;

● Conversar com o aluno, sobre hábitos de estudos;

● Dialogar com aluno, as percepções e expectativas que ele tem

a respeito de sua vida escolar;
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● Dialogar com o aluno sobre o encaminhamento e os

procedimentos a serem realizados;

● Usar de instrumentos específicos (psicológicos e

pedagógicos);

● Atividades em grupos de alunos; objetivando seu avanço

educacional;

● Realizar atividades dirigidas, tais como jogos, dramatizações,

com objetivo de propiciar interação entre os alunos e o

desenvolvimento perceptivo, psicomotor, afetivo;

● Possibilitar aos alunos a realização de produções;

● Fazer uso de instrumentos formais de avaliação.

Atendimento Educacional Especializado: Sala de Recursos
Generalista:
Atribuições do professor de Sala de Recursos

Esse espaço pedagógico destina-se ao atendimento educacional

especializado dos estudantes com deficiência intelectual, deficiência

física, deficiência múltipla e transtorno global do desenvolvimento.

São atribuições dos profissionais que atuam em salas de recursos

generalistas:

➔ Proporcionar ao estudante o conhecimento do corpo, levando-o a

usá-lo como instrumento de expressão consciente, na busca de sua

independência e na satisfação de suas necessidades;

➔ Operacionaliza as complementações curriculares específicas

necessárias à educação dos estudantes com deficiência física no que

se refere ao manejo de materiais adaptados e à escrita alternativa,

quando necessário; às vivências de mobilidade e de acesso aos

espaços da instituição educacional e às atividades da vida diária

que envolvam a rotina escolar, dentre outras;

➔ Introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível

identificando o melhor recurso da tecnologia assistiva que atenda

às suas necessidades, considerando a sua habilidade física e
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sensorial atual, bem como capacitá-lo para o uso independente do

computador;

➔ Adaptar material pedagógico (jogos, livros de história) com a

simbologia gráfica e construir pranchas de comunicação temáticas

para cada atividade, com objetivo de proporcionar a apropriação e

o aprendizado do uso do recurso de comunicação e ampliação de

vocabulário de símbolos gráficos;

➔ Identificar o melhor recurso da tecnologia assistiva que atenda às

necessidades dos estudantes, de acordo com sua habilidade física e

sensorial atual e que promova sua aprendizagem por meio da

informática acessível;

➔ Habilitar os estudantes para o uso de software específicos de

comunicação aumentativa e alternativa, utilizando o computador

como ferramenta de voz, a fim de lhes proporcionar expressão

comunicativa;

➔ Ampliar o repertório comunicativo do estudante por meio de

atividades curriculares e de vida diária;

➔ Fundamentar o trabalho na adaptação do ambiente por meio de

sua organização facilitando a compreensão da criança em relação à

sala de aula;

➔ Orientar os professores regentes para organizar contexto educativo

que favoreça a atenção e a concentração dos estudantes nas

atividades desenvolvidas em sala de aula, observando os seguintes

cuidados: sentá-los na primeira fila, falar seu nome várias vezes

durante a aula e verificar seus cadernos para certificar-se de que

estão executando tarefas;

➔ Organizar os materiais que serão utilizados, para que o estudante

compreenda o que necessita fazer;

➔ Organizar uma rotina diária previsível e adequada para cada

estudante;
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➔ Começar com tarefas curtas e utilizar-se de pouco material, para,

gradativamente, proceder ao aumento de sua complexidade, de

modo a proporcionar a necessária segurança emocional;

➔ Identificar a existência de fatores desencadeantes de problemas de

comportamento;

Incentivar a comunicação do estudante, colocando à sua disposição

mecanismos que lhe possibilitem pedir o auxílio que necessitar.

Atribuições do Técnico de Gestão Educacional - Monitor
➔ Executar sob orientação da equipe escolar, atividades de cuidado,

higiene e assistência ao aluno;

➔ Comunicar à equipe escolar a ocorrência de situações de risco para

os alunos,  acontecimentos que fujam da rotina diária;

➔ Participar das reuniões com pais e responsáveis promovidas pela

escola;

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

recreio/intervalo;

➔ Realizar os procedimentos necessário à higiene dos alunos, tais

como: uso do sanitário, higiene oral, banho e troca de fraldas,

limpeza da sialorréia, colocação de peças de vestuário e outros;

➔ Acompanhar e supervisionar os alunos no parque, no pátio, em

atividades e psicomotricidade em atividades fora do ambiente

escolar e outros projetos previstos no PPP

Serviço Orientação Educacional

A orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado

pelo Pedagogo-Orientador Educacional, para o acompanhamento e o

apoio de profissionais da educação, dos estudantes, seus familiares e

articulação da comunidade escolar e da rede externa, quanto ao processo

de ensino e aprendizagem e das relações humanas que o cercam.

A atuação do Orientador deve partir do princípio da ação coletiva,

contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico, visando à
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aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser

autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir

no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade.

São atribuições do Orientador Educacional:

● Participar do processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico

- PPP da unidade escolar;

● Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação

Educacional na unidade escolar; das coordenações pedagógicas

coletivas da unidade escolar visando à organização do trabalho

pedagógico;

● Planejar, implantar e implementar as ações da Orientação

Educacional na unidade escolar;

● Realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando

os Eixos Transversais do Currículo;

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

ensino e aprendizagem ante à realidade socioeconômica do

estudante; analisando com a equipe pedagógica as contradições da

unidade escolar e as diferentes relações que exercem influência na

aprendizagem;

● Contribuir para as melhorias do processo de ensino e

aprendizagem na unidade escolar;

● Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade

social, política e econômica do contexto escolar;

● Fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação

Básica;

● Contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade

escolar, dos fatores que interferem no processo de ensino e de

aprendizagem, bem como coordenar o processo de informação

educacional e profissional sobre o mundo do trabalho auxiliando

na elaboração do projeto de vida do estudante;

● Supervisionar estágio na área de Orientação Educacional;
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● Participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes

que apresentem dificuldades no processo de ensino e

aprendizagem;

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

bem como Associações de Pais e Mestres e outros, ou parcerias que

necessitem de ação articulada com a Orientação Educacional;

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

SEEDF;

● Participar de programas de formação continuada com o objetivo de

fomentar a práxis educativa;

● Elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos

resultados das Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua

competência;

● Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar,

identificando suas potencialidades, seus interesses e suas

necessidades;

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

uma educação inclusiva a fim de contribuir para a superação de

dificuldades de aprendizagem;

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

equipe gestora e a equipe pedagógica.

Atribuições   dos Educadores Sociais Voluntários:

O ESV, que for dar suporte ao Atendimento Educacional

Especializado, receberá capacitação do (a) Profissional da Sala de

Recursos da unidade escolar, e, após, executar, sob orientação e

supervisão desse profissional, atividades de acompanhamento, higiene

pessoal e incentivo de estudantes, bem como de outras atividades voltadas

para a área de Educação Especial, quais sejam:

● Auxiliar os (as) estudantes nos horários das refeições, no uso

do banheiro, na escovação dentária, no banho e troca de

fraldas, na hora de se vestirem e se calçarem, no momento do
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parque, em atividades no pátio escolar, na educação física,

em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades

diárias, autônomas e sociais que os(as) estudantes com

deficiência realizarão dentro e, quando necessário, fora do

espaço escolar;

● Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da

salivação excessiva e de postura do (a) estudante, como

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

carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no

parque;

● Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, para todos

os espaços escolares a que ele necessitar ir, como também,

em outros, fora do ambiente escolar;

● Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos;

● Informar ao(à) professor(a), para registro, as observações

relevantes relacionadas ao(a) estudante;

● Acompanhar e auxiliar o(a) estudante durante as atividades

pedagógicas para aquisição de condutas adaptativas em sala

de aula e extraclasse de acordo com as orientações do(a)

professor(a);

● Apoiar o(a) estudante que apresente momentos de

descontrole comportamental, observando os sinais de

angústia e ansiedade prévios, conhecendo as condições que,

potencialmente, o desestruturam, buscando prevenir crises,

intervir o quanto antes e acompanhar o(a) estudante com

alteração no comportamento adaptativo a outros espaços e

atividades pedagógicas, sob orientação do professor, da

equipe escolar e/ou dos serviços de apoio;

● Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do(a)

estudante com seus(suas) colegas e demais pessoas;

● Executar outras ações similares que se fizerem necessárias

com o mesmo grau de complexidade e responsabilidade.
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O ESV que for dar suporte às atividades de Educação Integral receberá

capacitação do Supervisor Pedagógico e/ou do Coordenador Pedagógico

da unidade escolar e, após, executará, sob orientação e supervisão desses

profissionais, atividades de acompanhamento pedagógico, de

aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos

humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e diversidade e

outras atividades que se fizerem necessárias.

8- RECURSOS FINANCEIROS

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / PDDE

PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA/PDAF

Os recursos oriundos do PDAF/PDDE são disponibilizados para a

APM pelo governo do Distrito Federal e aplicados conforme quadro de

Aplicação de Verba a ser elaborado com a comunidade escolar –

Conselho Escolar e acompanhado pelas comissões de Compra,

Recebimento e Conselho Fiscal da APM. Esses recursos proporcionam

manter a escola quanto à aquisição de materiais pedagógicos,

pequenos reparos, aquisição de recursos de capital. São utilizados para

a compra de gás engarrafado, pagamento do Contabilidade e demais

ações previstas como prioridades de acordo com as assembleias.

148



PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO

ANO: 2021

Dimensão Gestão Pedagógica

Metas

● Promover reuniões pedagógicas a fim de
direcionar o planejamento das habilidades e
competências a serem desenvolvidas com os
alunos no decorrer do ano letivo, conforme
portaria de distribuição de carga horária dos
professores; e às novas orientações de
adaptação ao distanciamento/isolamento
social

● Desenvolver planejamento de atividades que
visem reduzir o índice de reprovação
escolar, bem como as distorções de idade e
série; visando a recomposição do calendário
letivo

● Replanejar momento cívico com
apresentações dos alunos nos turnos
matutino e vespertino; adaptando às novas
regras de distanciamento  social;

● Desenvolver projetos que busquem resgatar
a autoestima do aluno, evitando a evasão
escolar; ∙ Replanejar momento cívico com
apresentações dos alunos nos turnos
matutino e vespertino; adaptando às novas
regras de distanciamento  social;

● Desenvolver projetos que busquem resgatar
a autoestima do aluno, evitando a evasão
escolar

● Alfabetizar todos as crianças no Máximo, até
o  final do 2º ano do ensino fundamental
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Estratégias ● Reunião da semana pedagógica;
● Planejamento anual;
● Reuniões de coordenação coletiva;
● Reunião em grupos para planejamento
● Planejar e executar o projeto

interventivo; ∙ Desenvolver estratégias
de reforço;

● Planejar e executar projetos de
reagrupamento

● Priorizar as datas mais relevantes e
organizar  atividades culturais; por turmas

● Leitura de livros e textos;
● Dinâmicas de sensibilização;
● Rodas de bate papo
● Reagrupamento intraclasse e

interclasse,  ∙ Reforço Escolar
● Projeto interventivo;
● Atividades em sala de aula;
● Simulados da Prova Brasil

Avaliação das ações ● Nas coordenações e conselho de
classe ∙ Testes da psicogênese;

● Produção de texto;
● Simulados de português e Matemática
● Nas reuniões coletivas e sempre que se

fizer  necessário

● Conselho de classe;
● Em sala de aula

Responsáveis ● Direção;
● Coordenação;
● Professores
● Pais e ou responsáveis
● SOE
● SEAA
● Secretaria Escolar

cronograma ● Durante todo o ano letivo;
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Dimensão Gestão das aprendizagens e dos resultados
educacionais

Metas ● Proporcionar a todos os alunos que
apresentem Necessidades Educacionais
Especiais atendimento diferenciado
durante sua permanência na escola e fora
dela;

● Propor atividades virtuais, que aproximam
a criança da realidade: contato com
museus,  exposições etc.

● Realizar momento cívico com apresentações
dos alunos nos turnos matutino e
vespertino, respeitando regras de
distanciamento social, visando a perspectiva
de um retorno presencial.

● Realizar reuniões, extraordinárias, para
informar e de sensibilizar pais ou
responsáveis; da melhor forma de
acompanhar as atividades escolares dos
filhos

● Coletar dados através de formulário de
avaliação da instituição a ser respondido
pelos pais ou responsáveis, levando em
conta os aspectos sociais, pedagógicos e
organização da escola, realizar as
intervenções necessárias baseadas nesses
dados;

● Realizar e cumprir a adequação curricular
dos alunos portadores de necessidades
especiais; ∙ O SOE tem como meta estruturar,
acompanhar e viabilizar junto a
professores, alunos, funcionários e
comunidade os projetos implantados nesta
instituição de ensino com foco no aluno e
no seu desenvolvimento pleno para o
exercício saudável da cidadania,
respeitando os princípios que norteiam a
sociedade a diversidade, e o projeto político
pedagógico da  escola.

● Fomentar a qualidade da educação básica
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em todas as etapas e modalidades, com
melhorias do fluxo escolar e da
aprendizagem de modo a atingir médias do
IDEB para o DF, em todos os anos de
vigência do PPP.

● Orientar professores e monitores quanto ao
cuidado com os ANEE’s;

● Definir estratégias para planejamento e
execução  de adaptação curricular;

● Promover contato com os diferentes tipos de
culturas e ambientes; através de vídeo-aulas

● Cada turma, isoladamente, apresenta uma
manifestação cultural conforme trabalho
realizado em sala.

● Ao final de cada semestre através de
questionário avaliativo enviado aos pais e ou
responsáveis;

● Analisar e adequar os conteúdos às
necessidades de aprendizagem dos alunos
com necessidades  educacionais especiais;

● Através de projetos em sala de aula e
reuniões com os pais e ou responsáveis, ou
ainda com atendimentos individuais a
alunos

Avaliação das ações ● Coordenações;
● Apresentação de relatórios e gráficos;
● Tabulação de resultados;
● Conselhos de classe.
● Nas coletivas e por meio de questionário

avaliativo entregues a professores

Responsáveis ● Direção;
● SOE;
● EEAA;
● Direção;
● Coordenação;
● Professores;
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● Monitores

Cronograma ● Durante o ano letivo e sempre que houver
necessidade

Dimensão Gestão Participativa

● Divulgar ao término do ano letivo os índices
de aceitação e rejeição aos aspectos
abordados durante o ano, nas avaliações
realizadas com a  comunidade escolar;

● Divulgar semestralmente nos murais da
escola levando estatísticas dos índices
alcançados nos formulários da avaliação
institucional;

Metas ● Realizar a tabulação dos resultados coletadas
através de questionários; nos murais da
escola e  ou redes sociais

● Gráficos;
● Tabelas;
● Questionário de avaliação;

Estratégias de
ação

● Na reunião ao final do ano letivo; murais e
redes  sociais

● Ao término de cada semestre

Responsáveis ● Direção;
● Coordenação

Cronograma ● Ao final do ano letivo.

● Ao final do semestre

Dimensão Gestão de pessoas

Metas ● Criar grupo de apoio que identifique e
resgate os alunos que tenham 03 faltas
seguidas ou 05

● alternadas a cada semana;
● Mediação de conflitos internos e externos

153



Responsáveis ● Coordenação;
● Secretária escolar
● Direção

Cronograma ● Mensalmente ou quando for necessário

Dimensão Gestão Financeira

Metas ● Cumprir prazos estabelecidos pela Secretaria
de Educação para aplicação e prestação de
contas dos recursos recebidos pela escola
durante o ano;

Estratégias ● Realizar reuniões com a comunidade escolar
para  definir metas e prioridades;

Responsáveis ● Membros da APM e comunidade escolar

Avaliação das ações ● Reuniões coletivas, conselhos de classe;
e  reuniões conselho escolar e APM

Cronograma ● Extraordinariamente

Dimensão Gestão Administrativa

Metas ● Colher sugestões de mudanças a serem feitas
no funcionamento da escola para garantir a
melhora nos índices de satisfação da
comunidade escolar;

● Manter equipamentos funcionando para a
continuidade do trabalho em suas instâncias;

● Oferecer espaços e materiais adequados a
sua utilização e aplicação;

● Manter a estrutura física e equipamento em
bom estado de uso;

● Proporcionar ambiente acolhedor e acessível
aos alunos e a comunidade em geral;

● Incentivar ações e/ou atividades que
valorizem o trabalho dos profissionais e a
conscientização e importância das atividades
individuais para garantia do trabalho
coletivo.

Estratégias ● Através de questionário avaliativo e
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sugestões da  comunidade;
● Reunir a comunidade e ouvir sobre a

necessidade de cada segmento;
● Ouvir os envolvidos, suas necessidades e

dificuldades e fazer encaminhamento
devidos;

● Formar grupo de estudo (ou buscar outros
meios) com os docentes e demais
funcionários para interação sobre ensino
aprendizagem, bem como, legislação vigente,
ECA, portarias e outras;

● Convocar reuniões entre funcionários,
Conselho Escolar, com objetivo de buscar
soluções, sugestões para melhorar e para
resolver conflitos;

● Organizar eventos para socialização dos
funcionários e/ou para comemorações de
datas convenientes, ou homenagens
específicas;

Avaliação das ações ● Reuniões coletivas e questionários
avaliativos;

Responsáveis ● Comunidade escolar

Cronograma ● Bimestral e semestral
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PROJETOS ESPECÍFICOS

A aventura da leitura virtual

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: Escola Classe 19 de Ceilândia
Título do Projeto: A aventura da leitura virtual
Etapas: ao
longo do ano
letivo

Total de crianças envolvidas: todas que têm acesso ao
formato virtual de ensino.

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa – Leitura e interpretação
Equipe responsável: Professoras/es dos 4º e 5º anos e coordenação

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento do vocabulário, da leitura, conhecimento de obras literárias
e melhora na interpretação por parte dos estudantes.

PROBLEMATIZAÇÃO

Pouco acesso à leitura e dificuldade de interpretação dos alunos, que atinge
todas as áreas do conhecimento.

OBJETIVOS

Geral Propiciar acesso à leitura e aprimorar o vocabulário e
interpretação dos alunos.

Específicos
- Despertar o prazer da leitura;
- Oportunizar o conhecimento de diversas obras, autores e
gêneros literários;
- Melhorar a leitura e interpretação dos alunos.

ESTRATÉGIAS

Estratégias: Leitura compartilhada via Google Meet, discussão sobre a obra
literária e instruções semanais sobre o preenchimento da ficha literária.
Avaliação: Através do envio das fichas de leitura preenchidas
semanalmente.
Duração: Durante todo o ano letivo, tanto no formato virtual, como no
presencial.
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Jogando, aprendendo e se divertindo

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: Escola Classe 19 de Ceilândia
Título do Projeto: Jogando, aprendendo e se divertindo

Etapas: ao longo do ano
letivo

Total de crianças envolvidas: todas que têm
acesso ao formato virtual de ensino.

Áreas de conhecimento: Todas as disciplinas e áreas do conhecimento
Equipe responsável: Professoras/es dos 4º e 5º anos e coordenação

JUSTIFICATIVA

Aprimorar o acesso ao meio virtual de aprendizagem, propiciando um meio
divertido de aprendizagem em que o aluno possa atingir sua própria meta,
compartilhando seu saber e ajudando os colegas com mais dificuldade.

PROBLEMATIZAÇÃO
Falta de familiaridade dos alunos com o meio virtual, resistência ao

meio tradicional de ensino e aprendizagem, dificuldade em aceitar a perda
como parte do processo de crescimento pessoal.

OBJETIVOS

Geral Propiciar a interação e aprendizagem dos
alunos por meio de jogos e desafios online.

Específicos

- Oportunizar uma forma dinâmica e
divertida de aprendizado aos alunos;
-  Trabalhar as emoções envolvidas nos
desafios e jogos, visando o respeito aos colegas
e o “saber perder”;
- Estimular a competição positiva e saudável
entre os alunos;
- Despertar o protagonismo e a solidariedade
entre os estudantes.

ESTRATÉGIAS
Estratégias: Utilização de ferramentas de jogos educacionais, como o Word
Wall, o Kahoot! e o Google formulário, abrangendo todas as disciplinas e
conteúdos propostos para os 4º e 5º anos.

Avaliação: Avaliação automática através dos resultados dos jogos e desafios
propostos, com ranking de pontuação dos alunos.

Duração: Durante todo o ano letivo, no formato virtual.
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Projeto paz e amor

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: Escola Classe 19 de Ceilândia
Título do Projeto: Paz e amor
Etapas: 4 Total de crianças envolvidas: todos os alunos dos 4º anos
Áreas de conhecimento: Educação para Diversidade, Cidadania e Educação
em e para os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade.
Equipe responsável: Diego, Nayranna, Remy e Emanuelle.

JUSTIFICATIVA:
A falta de respeito das crianças pelos colegas da turma ou professores

acontece com frequência. As aulas remotas não modificaram o cenário que
compromete a qualidade do ensino e a saúde dos estudantes e professores. O
problema surge quando o papel do professor é distorcido e há a tentativa de
colocar a criança no mesmo nível dele. Diante dessa realidade, fez-se
necessário criar estratégias com o intuito de melhorar essa situação, visando
proporcionar um ambiente mais atrativo e acolhedor, para que eles possam
repensar suas atitudes, desenvolvendo sua afetividade, seu senso de ética,
cidadania e justiça, fazendo com que diminua a agressividade que os alunos
costumam cultivar no dia a dia.

PROBLEMATIZAÇÃO:
Mudam-se os tempos e os espaços escolares, as abordagens e os enfoques

que devem sempre estar a serviço das aprendizagens de todos e para todos
em articulação com os projetos político pedagógicos. Portanto, de acordo
com o diagnóstico realizado, observamos o desrespeito no relacionamento
entre nossos alunos, a indisciplina com relação aos professores, o
desrespeito aos demais funcionários da nossa escola e até mesmo aos
próprios professores e à equipe pedagógica. Toda essa problemática torna o
ambiente escolar um lugar hostil e desinteressante para o aprendizado que
todos desejamos.

OBJETIVOS

Geral

Proporcionar ao aluno condições para que ele se
conscientize da necessidade de respeito entre todos através
do reconhecimento, da aplicação dos direitos e deveres de
cada um, formando valores éticos e morais para o exercício
de sua cidadania e cumprindo, assim, com o maior papel
da escola. Favorecer uma aprendizagem realmente
significativa na formação de seres humanos mais
conscientemente participativos e responsáveis no convívio
social.

Específicos

• Desenvolver a autoestima e o respeito.
• Formar consciência dos valores éticos e morais.
• Reconhecer que a paz é uma conquista diária por meio de
nossas ações.
• Respeitar os diferentes.
• Identificar qualquer tipo de atitude de desrespeito.
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• Proporcionar momentos com atividades lúdicas que
desenvolvam a atenção, concentração e socialização dos
nossos alunos.
• Promover encontros para troca de experiências e ideias
entre os professores.
• Possibilitar uma maior comunicação entre a escola, a
família e a comunidade escolar como um todo.
• Envolver a comunidade escolar para colocar em prática
os assuntos discutidos e vivenciados.

ESTRATÉGIAS
Estratégias:
O desenvolvimento do projeto acontece através de aulas diárias através do
Google Meet. Em cada mês é trabalhado um valor diferente. As aulas
diferenciadas, que se iniciam com um relaxamento ou “harmonização” para
acalmar os alunos, melhoram a atenção e a concentração do grupo durante a
realização das atividades. Essa harmonização é acompanhada,
preferencialmente, por uma música suave de fundo. Após esse relaxamento,
faz-se a leitura, interpretação e reflexão de um texto (como, por exemplo,
uma fábula ou parábola) que se refira a algum dos valores/temas abordados
pelo projeto, a saber: respeito, honestidade, amizade, justiça, solidariedade,
amor/união, perseverança.
Durante a reflexão sobre o texto, os alunos são levados a expor suas opiniões
e até a compartilhar experiências pessoais sobre o tema discutido, gerando
uma maior integração entre todos os participantes. O encerramento dessas
aulas ocorre com uma dinâmica de grupo relacionada ao tema do texto, cujo
objetivo é reforçar os aspectos mais importantes de forma lúdica e divertida.
Para a realização das aulas, faz-se necessárias coordenações coletivas entre
os professores e coordenação nos turnos respectivos, para organização e
elaboração das estratégias de cada nova aula, possibilitando também um
momento favorável à troca de experiências e ideias entre os educadores.
Além das aulas, cada professor desenvolve métodos para abordar e
trabalhar os valores/temas do projeto no decorrer de todo o ano letivo do
modo que achar melhor. As atividades são desenvolvidas de forma
interdisciplinar, com a contribuição de todos os professores. Sugestões de
atividades relacionadas ao projeto:
- Apresentação de palestras online relacionadas aos temas abordados;
- Debates online;
- Trabalhos com cartazes;
- Trabalhos com músicas, fotos e gravação de vídeos;
- Jogos e brincadeiras digitais;
- Assistir a filmes que abordam temas como amor, respeito e perseverança –
Ex: O Gigante de Ferro, Divertidamente, Shrek.
- Culminância do projeto ao final de cada bimestre com a apresentação dos
trabalhos desenvolvidos.
Avaliação: 
Por considerar a avaliação como um processo contínuo e formativo, ela
acontece através da verificação do desenvolvimento das atividades e das
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ações propostas para analisar se estão ou não contribuindo para a mudança
de atitudes de violência e comportamentos indisciplinares dos estudantes.
Nesta perspectiva curricular, a avaliação, em quaisquer níveis, deverá ser
utilizada de maneira que promova a Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a
Sustentabilidade.
Duração:
Durante todo ano letivo.

Projeto de leitura: Propaganda Literária

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: PROPAGANDA LITERÁRIA
Etapas: BIA Total de crianças envolvidas: BIA
Áreas de conhecimento: LÍNGUA PORTUGUESA
Equipe responsável: TODOS OS PROFESSORES DO BIA

JUSTIFICATIVA
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Aproximar as crianças do mundo literário por meio de livros físicos e/ou
virtuais para possibilitar o desenvolvimento global dos estudantes no processo
de alfabetização visando o letramento.

PROBLEMATIZAÇÃO
Vivenciar a prática da leitura como requisito fundamental para a otimização
do processo de alfabetização.

OBJETIVOS
● Despertar o gosto pela leitura;
● Promover o contato com vários gêneros literários;
● Melhorar e aprimorar a leitura, compreensão textual e a oralidade;
● Proporcionar momentos de interação e de socialização entre os

estudantes e professores;

Geral

● Desenvolver o hábito e o gosto pela leitura por prazer;
● Proporcionar condições que facilitem e otimizem um

ambiente alfabetizador com avanços nos níveis de
aprendizagem

Específicos

● Oportunizar o contato com momentos de leitura,
interpretação de situações diversas com fatos e
encadeamento de ideias que promovam a crítica,
questionamentos e ofereçam subsídios para que os
estudantes produzam as suas próprias narrativas.

● ESTRATÉGIAS Estipular um dia da semana para a leitura de um
título/história da literatura infantil feito pelo estudante, junto com
o professor e/ou com acompanhamento familiar;

● Fazer uma atividade para anunciar a história para a turma (cartaz,
vídeo, slides e/ou em pdf, resumo oral da história e/ou técnicas
diversas de apresentação);

● Promover um encontro literário entre os estudantes por meio do
Google Meet por tempo a estipular, conforme a realidade e
necessidades dos estudantes (semanal, quinzenal, mensal);

● Promover uma feira literária para troca de livros entre os
estudantes e/ou virtual com troca de links com os downloads das
histórias;

● Fazer uma votação e/ou registro em forma de gráficos e/ou tabelas
da história favorita da turma;

● Entregar diplomas aos leitores ao final do ano letivo de 2021.

Avaliação: Através do interesse e participação dos estudantes na
execução das atividades propostas e avanços observados na leitura,
escrita, expressividade oral e produções textuais.
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Duração: Ao longo de todo o ano letivo de 2021.

Reagrupamento: Intraclasse e Interclasse

IDENTIFICAÇÃO

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA

Título do Projeto: REAGRUPAMENTO

Etapas: BIA e 4º ano
* (a verificar)

Total de crianças envolvidas: BIA e alunos não
alfabetizados do 4º ano

Áreas de conhecimento: PORTUGUÊS

Equipe responsável: TODOS OS PROFESSORES DO BIA E DO 4º ANO

JUSTIFICATIVA
Oportunizar ações e recursos direcionadas para alcançar o avanço dos
estudantes nos níveis de aprendizagem em virtude das dificuldades
verificadas e constatadas no acesso remoto pela indisponibilidade de
ferramentas tecnológicas em ambiente doméstico.

PROBLEMATIZAÇÃO
Déficits de aprendizagem no processo de alfabetização evidenciadas
por conta da pandemia e das dificuldades de acesso às tecnologias no
ensino remoto;

OBJETIVOS

Geral Avançar os estudantes com déficits nos níveis de
aprendizagem;
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Específicos Elaborar atividades significativas e desafiadoras
para cada nível de aprendizagem com atividades
diversificadas e contextualizadas

Acolher, de forma sensível, o estudante, conforme
o contexto de suas necessidades específicas;

Avaliar e planejar ações para o avanço do
estudante.

Estratégias Observação e mapeamento dos níveis de
aprendizagem dos estudantes;

Separação dos estudantes em grupos por níveis
dos testes da psicogênese;

Elaboração de atividades diversificadas,
significativas e desafiadoras de acordo com cada
nível de aprendizagem;

Disponibilização de recursos materiais e humanos
para aulas dinâmicas, produtivas e objetivas;

Produção de atividades com comandos objetivos;

Adequação das atividades para os alunos Anees;

Atividades elaboradas e com execução e correção
previstas para o tempo disponível;

Divisão das turmas do BIA e do 4º ano em grupos
por níveis da psicogênese na própria turma e/ou
em turmas diferenciadas;

Avaliação De acordo com a participação, interesse e
execução das atividades realizadas pelos
estudantes e seus avanços diários e contínuos,
além da aplicação de teste da psicogênese e será
desenvolvido durante o ano letivo em curso
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PROJETO INTERVENTIVO

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: Escola Classe 19 de Ceilândia
Título do Projeto: Projeto Interventivo
Etapas: 3º e
4º anos

Total de crianças envolvidas:*48 (incluindo alunos sem
avaliação)

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa
Equipe responsável: PROFESSORES, PEDAGOGO, SUPERVISÃO E
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.

JUSTIFICATIVA
Esse projeto visa atender os estudantes que não tiveram acesso às

tecnologias necessárias no ensino remoto e, que mesmo com o acesso à
plataforma virtual e às videoconferências através do Google Meet, ainda
assim apresentam defasagens no processo de ensino e de aprendizagem,
conforme suas necessidades específicas, de forma acolhedora,
significativa e contextualizada, otimizando a alfabetização;

PROBLEMATIZAÇÃO
Devido à pandemia e ao modelo de ensino remoto, a ausência de

autonomia dos estudantes nessa faixa etária das séries iniciais, assim
como a falta de participação e de acompanhamento familiar em
ambiente doméstico de forma funcional, já se percebe a ocorrência de
déficits educacionais na aplicação dos testes da psicogênese, momento
em que os estudantes se encontram nos níveis pré-silábico e silábico da
alfabetização;

OBJETIVOS

Geral

Oportunizar avanços nos níveis de aprendizagem em virtude
de déficits e dificuldades apresentadas pelos estudantes
inerentes à falta de acesso às tecnologias no ensino remoto e
ausência de acompanhamento familiar;

Específicos

Proporcionar a realização de atividades específicas e
desafiadoras, conforme o nível psicogenético de
aprendizagem dos estudantes envolvidos.

ESTRATÉGIAS

Estratégias:
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● Observação e mapeamento da turma por meio dos testes
psicogenéticos e/ou execução das atividades cotidianas;

● Definir coletivamente (supervisão e coordenação pedagógica) a
frequência semanal para a realização do projeto interventivo,
em horário de aula ou contraturno e sua duração, dependendo
do quantitativo de estudantes a serem atendidos;

● Pesquisa e elaboração, em horários de coordenação, de
atividades específicas, desafiadoras e temáticas, próprias para
cada grupo e/ou estudantes;

● Aplicação das atividades com recursos iniciais incentivadores
(histórias contadas, músicas, brincadeiras, jogos, desenhos,
filmes, entre outros);

● Conferência e correção de todas as atividades propostas junto
com os estudantes e de acordo com o tempo previsto;

Avaliação: Através da participação dos estudantes durante a execução das
atividades.
Duração: Durante todo o segundo semestre de 2021, tanto no formato
virtual, como no presencial.
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ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO PPP

Reunião com a Gestão Escolar

Ações/Demandas ● Participar de reuniões e fóruns, lives,
palestras oferecidas pela Regional de
Ensino e SEEDF.

● Planejamento e execução de ações
desenvolvidas pela escola envolvendo
equipe gestora, supervisão pedagógica,
coordenação e serviços de apoio.

● Identificação da organização
institucional para tomar conhecimento
das atribuições e necessidades de cada
segmento.

Objetivos ● Conhecer a realidade da Unidade Escolar
e identificar as potencialidades e
fragilidades, visando um melhor
planejamento de trabalho.

● Planejar e organizar ações / intervenções
de acordo com as demandas que
surgirem, juntamente com a direção,
supervisão pedagógica e SOE.
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Procedimentos ● Reunir-se com a Chefia imediata (CREC e
suas Unidades de acordo com as
demandas da SEEDF;

● Reunir-se regularmente a equipe gestora,
SOE e coordenação pedagógica.

● Atendimentos individuais aos
professores.

● Utilização dos espaços coletivos
(Coordenação Coletiva, Conselho de
Classe) para intervenções intencionais.

● Participação nos conselhos de classe,
analisando o desenvolvimento
pedagógico, a prática dos professores e os
casos que deverão ser encaminhados à
Equipe.

Cronograma ● Durante o ano letivo

Profissionais
envolvidos

● Equipe gestora, Supervisora Pedagógica,
● Coordenadores, SOE e EEAA.

Avaliação ● De acordo com as necessidades.
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