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APRESENTAÇÃO 

 

 

Como Unidade de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal /SEEDF, a Escola Classe 304 Sul inicia o ano de 2021, em ensino remoto e 

cumpre as orientações pedagógicas estabelecidas para mais um período de pandemia 

mundial. 

O ano escolar de 2021 traz o aprendizado da práxis educativa realizada no ano 

letivo de 2020. Orienta a educação, em ambiente virtual de aprendizagem e apresenta a 

superação e conquistas de novas metodologias e estratégias que protagonizam nosso 

ensino remoto. 

Consideramos as Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro de 

Atividades Remotas e Presenciais – 2ª edição de abril de 2021, atualizada no contexto 

do SARS-CoV-2/COVID-19 como norteadora do trabalho de todos os servidores de 

ensino dessa escola. Retornamos às atividades pedagógicas, de forma remota, em 08 de 

março de 2021. 

Nossa práxis se volta à metodologia do ensino remoto, ampara a equidade deste 

ensino para que 100% de nossos estudantes estejam assistidos em sua escolarização. Um 

desafio para esta unidade de ensino, composta por um número considerável de 

estudantes com necessidades específicas educativas, de saúde e com recursos 

tecnológicos precários, não compatíveis às demandas de ensino aprendizagem no 

período de pandemia. 

A partir das Orientações Pedagógicas para o ensino remoto e presencial e o 

Replanejamento Curricular, a Escola Classe 304 Sul organiza suas estratégias de ensino 

aprendizagem e ressalta a importância do processo de avaliação formativa visto que o 

esnino virtual, estabelece habilidades e competências dentro de um modelo de ensino 

remoto, nunca antes realizado nesta unidade de ensino. 

A ideia de democratização e de participação na construção das propostas 

pedagógicas das escolas se realiza com a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico/PPP. Este se faz documento fundamental de uma unidade de ensino pública 

estando legalizado na lei 9.394/96 (BRASIL, 1996).  

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 304 Sul indica as possibilidades 

de escolarização, reforça a esperança da estrutura no ensino aprendizagem. É ambiente 
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de desenvolvimento global dos estudantes, formação continuada ativa em práxis 

docente, capacitação da comunidade escolar quanto ao Ser no mundo globalizado. 

O continuum da prática pedagógica tem o apoio na gestão democrática, que 

favorece a dialogia da comunidade escolar objetivando organizar, elaborar, construir e 

executar o Projeto PolíticoPedagógico para que a prática pedagógica seja condição 

sobre o que vai se constituir à medida que se tomam decisões, “decidindo […] se 

aprende a decidir” (FREIRE, 1996, p. 106). Evita executar ações educativas sobre algo 

dado e fora do contexto sócio econômico cultural de nossa comunidade escolar. Com 

isto compartilha experiências estimuladoras de todos os sujeitos desta construção. 

Aproximamos as necessidades de todos que compõem  nossa comunidade 

escolar a partir de pesquisas em questionários; reuniões de formação continuada; grupos 

de e para pesquisas, interação e orientação; índices de aprendizagem compilados em 

ambientes do MEC e SEEDF; avaliação de projetos metas, planos de trabalho, eventos 

escolares e elaboração de metas. Estas informações registram impressões relevantes dos 

segmentos de pais e responsáveis, grupo discente, segmento de servidores da educação 

da unidade escolar e grupo docente. Uma organização epistemológica, realizada para a 

reflexão em torno da relação dos segmentos humanos e a escolarização, nesta Unidade 

de Ensino. 

As práticas para o ano letivo de 2021 estão planejadas e contemplam o ensino 

remoto e o ensino presencial sobre vivências experimentadas no espaço escolar, com a 

práxis didática, pedagógica e metodológica realizadas no ensino remoto e presencial. É 

elaborada com o grupo docente, de acordo com a pluralidade e a cotidianidade da 

comunidade escolar, nos direitos de aprendizagem dos estudantes, nos direitos humanos, 

na educação para a paz, na formação de uma comunicação não violenta, nos objetivos de 

desenvolvimento sustentável. Uma pedagogia, que se projeta para a formação do 

cidadão planetário, pessoa capaz de atuar no mundo globalizado, com respeito à 

diversidade de ideias, credos e condição social; pluralidade de língua, fauna e flora. 

A partir da semana pedagógia 2021 estão selecionados os projetos escolares 

avaliados como possíveis em práticas de ensino remoto e presencial, que são: Semanas 

Temáticas, Aniversário de 60 anos da EC304 Sul; Coordenação Criativa nas 4ªs 

Coletivas, Sala de Leitura, Show de Talentos, Queremos Saber, Plena Atenção, Sarau 

Literário, Queremos brincar, masBrincar de Quê?, Sexta-feira Cultural e tendo a Mostra 

Cultural como projeto identidade da Escola e que neste ano conta sua 5ª Edição. 
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Nossos projetos amparam a prática do ensino aprendizagem autônomo e plural, 

realizado por e para estudantes e professores. Define docentes e discentes no lugar de 

sujeitos na escolarização realizada. Contempla as narrativas dos eixos transversais, 

dispostas no Currículo Em Movimento do Distrito Federal. Favorece a transversalidade 

desses temas e possibilita ao estudante diferentes referenciais de leitura do mundo, com 

vivências diversificadas, construção e reconstrução de saberes, dentro da educação 

básica. 

Ao considerar o mundo contemporâneo e globalizado, as necessidades 

originadas pela diversidade social e de todos os povos, a Escola Classe 304 Sul 

estabelece a educação, tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial, para a 

comunidade escolar realizar ações sociais sobre o cuidar do meio ambiente, a 

comunicação não violenta, o combate a preconceitos e amparo e proteção aos seres 

vivos de qualquer tipo de violência ou descaso. 
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HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

 

 
No ano de 2021 comemoramos os 60 anos da Escola. Uma Unidade Escolar, 

dentro do Plano Piloto, que conserva sua arquitetura desde sua fundação. Um 

patrimônio arquitetônico da cidade de Brasília, tombado como Patrimônio Histórico de 

Brasília. 

Sua data inaugural é 20 de março de 1961 segundo declaração do Museu da 

Educação do Distrito Federal, documento entregue à escola em 2019. 

Obteve algumas transformações no que diz respeito a sua estrutura interna física, 

sendo mantida a construção original (acrescida a cerca ao redor da escola), por ser um 

prédio tombado como patrimônio histórico da cidade de Braília. 

Já atendeu a diversas faixas etárias e modalidades. Em 2012 a escola trabalhou 

com Ensino Fundamental de 9 anos em sua totalidade e em 2014 a escola aderiu aos 

ciclos. 

Os estudantes da escola já foram atendidos pela Escola Parque 308 Sul, tendo 

aulas uma vez por semana. O atendimento deixou de existir em 2017 por mudanças de 

estrutura da SEEDF para atendimento das escolas integrais do DF. 

Nossa escola passou por muitas mudanças e infelizmente não foram registradas 

devidamente. A diretora Cristiane Bertulli Rodrigues da Cunha fez uma pesquisa em 

arquivos públicos nos anos de 2015/2016 em único registro encontrado. Anos finais da 

gestão da diretora Cristiane e da vice-diretora Larissa Macêdo Alves. 

Em 2019 encerra-se o mandato da gestão da diretora Larissa Macêdo Alves e 

vice-diretora Fernanda Caeiro (2017 a 2019), período em que a escola passou por 

pintura, adequação da sala dos professores, busca por verba para obras no   telhado, 

pisos, troca das janelas entre outros reparos necessários. Também houve a ampliação da 

sala de leitura e instalação de programa para uma melhor gestão do espaço. 

No biênio 2020/2021, a Escola Classe 304 Sul sob a gestão democrática de 

Larissa Macêdo Alves, diretora e Beatriz Vieira da Cunha de Menezes, vice-diretora, 

realizam a continuidade de uma escolarização voltada para os direitos humanos, 
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objetivos de desenvolvimento sustentável, comunicação não violenta e formação de 

estudantes críticos e ativos, como cidadãos globalizados. 

É uma instituição vinculada à Coordenação Regional Plano Piloto/ Cruzeiro, 

rede pública de ensino e subordinada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal/SEEDF. 

Apresenta especificidades como patrimônio local o que não viabiliza a 

ampliação das áreas construídas e instalação de caixa de água. Sua edificação é antiga 

com rachaduras estruturais nas paredes; telhado não satisfaz mais a função de bloqueio 

de água pluvial; o piso de toda a área construída não permite conservação adequada; as 

janelas antiquadas não abrem ou fecham. 

Este espaço físico compreende sete salas de aula com metragem quadrada para 

vinte estudantes; uma sala de aula para Classe Especial com metragem quadrada para 

dois estudantes; dois banheiros para estudantes; dois pátios externos, um pátio coberto; 

uma cantina; uma sala de direção; uma secretaria; uma Sala de Leitura; uma sala de 

professores; uma sala dividida para Sala de Recursos Generalista e EEAA; uma sala do 

SOE; dois banheiros adulto/servidores; uma copa/cozinha para servidores; dois 

banheiros para servidores; área externa cercada na lateral e fundos da escola. 

Atualmente conta com 228 estudantes oriundos do Plano Piloto, demais Regiões 

Administrativas e cidades do entorno do D.F. Atende a educação básica e inclusiva, no 

2º Ciclo/Blocos 1 e 2, com dezesseis turmas: duas Classe Especial, quatro de 1º Anos; 

duas de 2º Ano; três de 3º Ano; duas de 4º Ano; três de 5º Ano. 
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 Dados da Instituição  

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal / SEEDF 

Coordenação de Ensino Plano Piloto  / CRE PP 

Instituição: Escola Classe 304 Sul 

Localização: SQS 304 – área especial, CEP: 70.337-000 

CNPJ: 00.486.084/0001-15 

e-m ail: ec304sul@gmail.com 
 

Facebook: Escola Classe 304 Sul 

Instagram: ec304sul 

Blog: ec-304-sul.webnode.com 

Telefone: 3901-1542 

Modalidade de Atendimento: Ensino Fundamental de 9 Anos – Em Ciclos 

INEP: 53001591 

 

 

 Associação de Pais e Mestres / APM - 2021  

 
Presidente: Larissa Macêdo Alves 

Vice-presidente: Marconio de Souza Fonseca 

1º Secretário: Gabriela Galrão de Alcina Grau 

2º Secretário: Luiza Coaracy Guerreiro 

 Conselho Fiscal  

 
1º Conselheiro: Débora Dalla Barba de Seixas 

2º Conselheiro: Iara Sales Ribeiro 

Suplentes do Conselho Fiscal 

Suplente: Rejane Velozo Portela Xavier 

Suplente: Roseane Santos de Lima 

mailto:ec304sul@gmail.com
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 Conselho Escolar  

 
Membro Nato: Larissa Macêdo Alves 

Presidente Eleita 

Elisa de Azevedo Nicolato - Segmento Carreira Assistência à Educação 

Secretária Eleita: Deise Lucid Gonçalves de Macedo – Segmento Carreira Magistérios 

 Servidores da escola no ano de 2021  
 
 

DIRETORA Larissa Macêdo Alves 

VICE-DIRETORA Beatriz Vieira da Cunha de Menezes 

CHEFE DE SECRETARIA Marconio de Souza Fonseca 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Kelly Cristina Souza Seixas 

COORDENADOR PEDAGÓGICO Ana Flávia Rangel de Lima 

Gilvana Silva dos Santos Barbalho 

Luiza Coaracy Guerreiro 

ORIENTADORA EDUCACIONAL Karla Cristiani Petry Magalhães 

SALA DE RECURSOS GENERALISTA Solenilda Guimarães Garrido 

PEDAGOGA / EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À 

APRENDIZAGEM (EEAA) 

Iara Sales Ribeiro 

PROFESSORES REGENTES 
EFETIVOS 

Cristina Aléssio Magalhães dos Santos 

Débora Dalla Barba Seixas 

Gabriela Galrão de Alcina Grau 

Isadora Santos Morais 

Joana Martins de Araujo Goes 

Julianna Augusta Bonfim Araujo 

Jussara Alves Feitoza 

Luana Severo Pereira Gomes 

Marilene Nascimento Neves 

Rejane Veloso Portela Xavier 

Roseane Santos de Lima 

PROFESSORES REGENTES 
CONTRATO-TEMPORÁRIO 

Alene Gonzaga Ribeiro Calixto 

Ana Claudia de Jesus Antunes 

Claudilene Pereira da Silva 

Dayse da Silva Antunes 

Eliana Alves de Freitas Ferreira 

Euzimar Celestino de Souza 

Laryssa Bezerra Lima 

SALA DE LEITURA 
(SERVIDORA READAPTADA) 

Deise Lucid Gonçalves de Macedo 

SERVIDORA CARREIRA EXTINTA / APOIO À 

COORDENAÇÃO E DIREÇÃO 
Izaura Abreu das Neves 

MONITORES Elisa de Azevedo Nicolato 
Jonas Morais dos Santos Bezerra 

APOIO ADMINISTRATIVO 

(SERVIDORA READAPTADA) 

Ilma Aparecida Soares 

Maura Pereira Rodrigues 
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Larissa Macêdo Alves 

Beatriz Vieira da Cunha de Menezes 

Ana Flávia Rangel de Lima 

Gilvana Silva dos Santos Barbalho 

Luiza Coaracy Guerreiro 

VIGILANTES Carlos Henrique Dantas Pereira 

Paulo Ferreira Damasceno 

Rone Porciano de Almeida 

MERENDEIRAS Judite Coutinho Pereira de Oliveira 

Tatiane Nunes Siqueira 

SERVIÇOS GERAIS / LIMPEZA Jaqueline da Silva Brito 

Maria Aurinete Xavier Arruda 

Manoel Messias Pereira Pires 

David Xavier 

 

 

 Membros da Comissão Organizadora da Proposta Pedagógica.  

 

 

  

 

 

 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

 
  

Iniciamos o ano letivo 2021 com ensino remoto. Uma necessidade da 

continuidade do ensino virtual, por isolamento social, devido a pandemia viral, COVID- 

19/SARS-CoV-2 e em conformidade com decretos do Distrito Federal,. 

Neste período, a escola se organiza para o ensino remoto com o Plano de Ação 

da Gestão para o biênio 2020/2021. Considera as Orientações À Rede Pública De 

Ensino para o Registro das Atividades Remotas e Presenciais/2021, Replanejamento 

Curricular/2021, Guia Para Atividades de Ensino Remoto/2020, Circular nº 262/2020 e 

Orientações da CREPP de 27 de fevereiro de 2021. 

As diretrizes seguidas estabelecem a rotina do ensino remoto e a perspectiva de 

retorno ao ensino presencial para a práxis da escola neste ano de 2021. Considera ações 

educativas para: melhorias nas áreas construídas da escola; importância da continuidade 

de projetos da escola que favoreçam o diálogo família/escola; contínua melhoria na 

relação interpessoal da comunidade escolar com vistas à comunicação não violenta, 

alimentação saudável, objetivos de desenvolvimento sustentável e direitos humanos. 
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A escola, em sua história, apresenta índices elevados na escolarização a partir do 

ano de 2014. Realiza uma política pedagógica voltada para o estudante, favorece 

contextos artísticos, executa uma qualidade educativa que se projeta na ampliação do 

quadro de matrículas em todos os anos que oferece, com lotação em todas as turmas. 

O diagnóstico e as análises desta Unidade de Ensino apresentam gráficos e 

registros da condição sócio histórica e cultural de sua comunidade, desempenho escolar 

em dados disponíveis no censo escolar nos sites do Ministério da Educação/MEC e 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/SEEDF. Dados que fundamentam 

as metas e objetivos na educação que esta escola oferece.  

Os dados são obtidos por questionários enviados para os membros de nossa 

comunidade escolar, as famílias, estudantes e servidores da educação, compilados nos 

anos de 2019, 2020 e 2021 com informações sobre os índices de aprovação, reprovação 

e evasão, desempenho escolar, percentuais de estudantes com defasagem de idade /ano, 

classes especiais e transtornos funcionais. 

As informações obtidas orientam ações para o modelo de ensino remoto e na 

perspectiva da continuidade no ensino presencial. É uma análise crítica, ativa e 

transformadora relevante para o conhecimento da comunidade escolar e suas 

necessidades, para intervir e alinhar as práticas pedagógicas, administrativas e 

financeiras. São dados escolares que indicam sociabilidade, posição sobre o ensino 

aprendizagem nas taxas de aprovação e reprovação, evasão escolar, necessidades e  

potencialidades no contexto educacional. Vale reforçar que a escola, como citado, 

apresenta índices elevados nas avaliações de larga escala e entre as escolas públicas do 

Distrito Federal, vistos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica / IDEB e 

Sistema de Avaliação da Educação Básica / SAEB. (MEC). 

A coleta de dados é sistêmica por semestre, nos dias letivos temáticos e desde 

2021 em encontros virtuais do Google Meet, apresentações do trabalho pedagógico da 

escola, diálogo sobre momentos educativos, construção coletiva do Projeto Político 

Pedagógico/PPP , questionários enviados para estudantes nas salas de aula – plataforma 

- e famílias e servidores da educação no ambiente de comunicação whatsapp.  

Na semana pedagógica de 2021, os profissionais da carreira magistério e carreira 

assistência da educação dialogam para a construção do Projeto Político Pedagógico para 

o ano vigente. Esta construção é baseada no Plano de Ação apresentado pela gestão 

2020/2021 que indica a importância do trabalho coletivo, de construções pedagógicas 

objetivas e estabelece, a partir do conhecimento do corpo discente, metas para a 
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escolarização, educação igualitária e humana, contextualização do ensino na 

transversalidade fundamentada no Currículo em Movimento da SEEDF, nos Objetivos 

de Direitos Sustentável, direitos humanos e na comunicação não violenta, a fim de 

validar as práticas pedagógicas adotadas na Escola Classe 304 Sul. 
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IDEB/ Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

 
Evolução da EC 304 Sul 

 

Dados obtidos no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira/INEP, em setembro/2021. 

 

 

Ideb 
 

 

 

 

Valor 

 
 

Ano 

 
 

Meta 

2005   

2007  5,0 

2009 5,2 5,9 

2011 5,5 5,9 

2013 5,7 6,3 

2015 6,0 6,8 

2017 6,2 6,3 

 2019    6,5 7,1 

 2021    6,7 

Como parâmetro para nossa práxis, observamos índices do passado para 

avaliarmos nossa práxis do presente. 

A visão histórica é relevante sobre o conhecimento da práxis escolar para 

realizarmos as intervenções educativas, administrativas e financeiras e a continuidade de 

crescimento dos índices de aprendizagens internos e de larga escala. 

No seu passado, anos anteriores a 2018, esta Unidade de Ensino viveu 

avaliações indicadas pelo INEP. Modelos nomeados como ANA e prova Brasil, que 

atualmente denomina-se SAEB. 

Na sequência o demosntrativo histórico da participação desta U.E. na ANA/ 

Avaliação Nacional de Alfabetização, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

INEP no período de 2005 a 2018. 
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                     ANA – LEITURA                                                                                                                        
 
 

Ano Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 
Alcançou a 

meta 
Não alcançou a 

meta 

2013 
 
 
 
 

0.00% 32.19% 54.25% 13.56% 100% 0.00% 

2014 

 

 

 

10.71% 14.29% 42.86% 32.14% 89.29% 10.71% 

 
2016 
 

 

 
6.98% 

 
30.23% 

 

44.19% 18.60% 62.79% 37.21% 

 
 

 

  ANA – ESCRITA            
 

 
Ano 

 
Nível 1 

 
Nível 2 

 
Nível 3 

 
Nível 4 

 
Nível 5 

Alcançou 

a meta 

Não 

alcançou 

a meta 

2013 4.50% 11.11% 22.22% 62.16% 0.00% 84.38% 15.62% 

2014 3.57% 3.57% 10.71% 78.57% 3.57% 92.85% 7.15% 

 

2016 2.33% 4.65% 2.33% 76.74% 13.95% 90.69% 9.31% 

 

 ANA – MATEMÁTICA  
 

Ano Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 
Alcançou a 

meta 
Não alcançou a 

meta 

2013 0.00% 9.91% 26.58% 63.51% 100% 0.00% 

2014 20.0% 28.0% 20.0% 32.0% 80.0% 20.0% 

 
2016 

 
7.14% 

 
33.33% 

 
23.81% 

 
35.71% 

 
59.52% 

 
40.48% 
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O SAEB/Sistema de Avaliação da Educação Básica é um processo de avaliação 

em larga escala realizado periodicamente pelo INEP. Oferece subsídios para a 

elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas públicas educacionais a 

nível federal. Realizada por testes e questionários, em Língua Portuguesa e Matemática, 

reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelo conjunto de estudantes avaliados. 

  

  Participação no SAEB  
 
 

 
Anos iniciais (5º ano / 4ª série) 

Alunos Matriculados Participantes 

Total 43 37 

Percentual em tempo integral 0 0 

Idade média 10.3 10.3 

Percentual de incluídos 2.3 2.8 

 

 
Percentual de não aprovados 

 

 
4.7 

 

 
2.8 
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Matemática 

 

 

 
Proficiência Proficiência 

Taxa de Aprovação 

Saeb 

 

Língua Portuguesa 

 

 
Proficiência Proficiência 

 
 

 

 
 

N 
Média em 
língua 
portuguesa 
e 

 

 Média Padronizada Média Padronizada matemática   

 
-- -- -- -- -- 

  

 
207,9 5,6 192,1 5,2 5,42 

  

 
229,1 6,5 215,3 6,0 6,25 

  

 
234,9 6,7 210,8 5,9 6,28 

  

 
260,1 7,6 231,6 6,6 7,14 

  

 
251,0 7,3 241,3 7,0 7,14 

  

  
235,4 

 
6,7 

 
234,4 

 
6,7 

6,72 
  

 
 

 
Ano 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
4º 

 
5º 

P 

 
Indicador de rendimento baseado na taxa 

de aprovação por etapa 

 

2005 -- -- -- -- -- -- 

 

2007 -- 100,0 82,5 98,2 88,9 0,92 

 

2009 100,0 100,0 80,6 100,0 91,3 0,94 

 

2011 100,0 100,0 85,2 91,3 97,4 0,94 

 

2013 86,7 100,0 91,4 80,6 85,0 0,88 

 

2015 96,2 97,3 86,2 96,3 100,0 0,95 

2017 100,0 100,0 74,5 100,0 97,6 0,93 
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  Distorção dos estudantes - idade/série  
 

Ano Exercício 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4ºAno 5º Ano 

2016 5.3% 5.9% 6.1% 4.7% 11.9% 

2017 8.1% 2.9% 14.5% 8.2% 7.0% 

2018 0% 6.5% 12.3% 15.2% 16.1% 

Abaixo dados do CENSO -MEC 

  Complexidade da Gestão Escolar – 2021  

 

Matrículas 228 

Matrículas em tempo integral 0 

Turmas 16 

Turmas multi 0 

Turnos de funcionamento 2 

Salas de aula 8 

Docentes 16 

Auxiliares/ monitores/ tradutores de Libras 0 

Total de funcionários 43 

Indicador de Nível Socioeconômico – INSE Grupo 5 

Indicador de Complexidade de gestão Nível 2 

Modalidades/ Etapas oferecidas Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

  Prática Pedagógica Inclusiva -2021  

 

Alunos incluídos 21 

Sala de recursos multifuncionais Sim 

Banheiro adequado a alunos com deficiência Sim 

Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência Sim 

Tradutor intérprete de Libras 0 

Docentes com formação continuada em Educação Especial - 

Docentes com formação continuada em Educação Indígena - 

Docentes com formação continuada em Relações Etnicorraciais - 
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9%
12%

18%

16%10%

11%

24%

Situação Profissional das Famílias 

Trabalho Doméstico

Dona de Casa

Funcionário Público

Profissional Liberal Autônomo

Empresário/Comércio

Desempregado

Outros

41%

14%

4%

24%

11%

2%
4%

Opção Religiosa das Famílias 

Católica

Cristã

Espiritualista

Evangélica

Espírita

Sem Religião

Não Declarou

25%

6%

36%

7%

22%
4%

Escolaridade dos Responsáveis   

1ª a 4ª Série

5ª a 8ª Série

Ensino Médio

Ensino Médio Incompleto

Superior Incompleto

Superior

Além dos índices de escolarização citados, o diagnóstico de nossa realidade 

escolar está registrado em uma coleta de dados considerando o final do ano letivo de 

2019, 2020 e 1º semestre de 2021 com informações sobre nossa comunidade escolar: 

grau de escolaridade, situação profissional, opção religiosa, localidade de moradia, 

preferência de dias letivos temáticos no presencial, satisfação no ambiente de trabalho, 

ensino presencial, acessibilidade virtual, ensino remoto. 
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65

35

Famílias preferem Dias Letivos Temáticos 

Dias da Semana

Sábados

38%

55%

7%

Localidade de Moradia dos Estudantes 

Plano Piloto

Outras Ras

Fora do DF

11%

38%
49%

2%

Escolaridade dos Servidores da U.E.

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Especialização

22%

53%

17%

5%

3%

Servidores da U.E. 
Como se sentem no Ambiente de Trabalho

Muito Satisfeito

Satisfeito

Ótimo

Regular

Não Informou
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42%

8%
5%

3%

3%

23%

3%

13%

Opção Religiosa dos Servidores da U.E.

Católica

Cristã

Ubandista

Espiritualista

Espírita

Evangélica

Sem

34%

57%

9%

Localidade de Moradia dos Servidores da 
U.E.

Plano Piloto

Outras Ras

Fora do DF

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conforme as Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro de 

Atividades Remotas e Presenciais – 2ª edição de abril de 2021, a EC 304 Sul mantém o 

foco na execução de seus planejamentos pedagógicos voltados para as atividades no 

ensino remoto e presencial. 

As atividades no ambiente virtual de aprendizagem consideram prioridade as 

aprendizagens significativas, são realizadas por todo grupo discente desta Unidade de 

Ensino e em consonância com os documentos oficiais da SEEDF. Essa práxis está 

fundamentada na Coleta de Informações de Acessibilidades no contexto remoto, 

veiculada nos whatsapps de turmas e realizada para  228 estudantes. 
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92%

8%

Acesso à TV

Sim

Não

64%

24%

1%
9%

2%

Acessibilidade Virtual dos Estudantes

Vários Tipos de Acesso

Somente Celular

Somente Computador

Somente TV

Internet Emprestada

19%

9%

17%
16%

20%

19%

O Estudante Acessa 

Whatsapp

Email

Meet

Youtube

Instagram

Netflix

A pesquisa apresenta a realidade do ensino remoto e perspectivas de retorno ao 

ensino presencial, considera as informações de 127 respostas, equivalente a 100%. 
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87%

13%

Volta às Aulas Presenciais 2020

NÃO

SIM

82%

5%

6%
7%

DOCENTES: Equipamento para 
Teletrabalho/Ensino Remoto

Sim

Não

PCs Antigos

Ambientes Inadequados

42%

35%

23%

Volta às Aulas HÍBRIDO 2021

Insegura

Segura mas preocupada

Totalmente Segura

80%

20%

DOCENTES:  Acessibilidade Virtual

Sim

Parcialmente
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Os dados indicam a continuidade da escolarização sobre os projetos que 

envolvem artes, movimento e música. 

Apresentam para o ensino remoto novas ações pedagógicas para que a práxis 

continue com um ensino aprendizagem contextualizado, interdisciplinar e sobre os 

Temas Transversais para os Blocos I e II e Classe Especial; aumenta a frequência da 

avaliação diagnóstica individual e da turma; formula problematizações sobre projetos 

internos que não conseguiram ser realizados no ensino remoto;  realiza novo plano de 

ação para as coordenações coletivas, por Ano e por Bloco; indica a necessidade de aulas 

virtuais no Google Meet; planeja estratégias na área administrativa e objetiva maior 

fluxo de informes da SEEDF para a escola; organiza novos projetos financeiros para o 

ano letivo de 2021 com vistas às reformas de telhado e elétrica. 

Para isso, na semana pedagógica de 03 a 05 de março, a EC 304 Sul inicia o ano 

letivo com o objetivo de realizar as ações previstas em pesquisa, com vistas à 

construção do PPP 2021. Dia 13 de março, convida as famílias, em reunião virtual, 

google Meet, para a apresentação do ano letivo e diálogo para compartilhar dúvidas e 

sugestões. 
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FUNÇÃO SOCIAL 

 

 

Cabe a Escola Classe 304 Sul promover a aprendizagem nos modelos de ensino 

remoto e presencial. Estabelecer uma práxis para todos; ser espaço em que todos 

possam se matricular, frequentar aulas e construir aprendizagens significativas e 

contextualizadas. 

Mais do que oferecer oportunidades iguais para todos, democratizar o 

conhecimento é uma questão de direito e justiça social. Disseminar a sabedoria é o 

caminho para a emancipação e a humanização dos indivíduos. É por meio das escolas 

que o Estado cumpre o seu dever de educar o seu povo que tem direito à educação e à 

aprendizagem ao longo da vida. 

A intencionalidade educativa da escola organiza o trabalho pedagógico 

considerando a diversidade sócioeconomica e cultural, contextos e especificidades 

apresentados pelos educandos e pela comunidade, observados em sala de aula, em coleta 

de dados e no diagnóstico da realidade escolar. 

A função social da nossa escola amplia a transmissão dos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade. Realiza as orientações sobre os 

pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal; tem o 

professor como orientador e mediador do processo educativo e objetiva ao estudante a 

construção de suas aprendizagens significativas. 

Assim a escola proporcionará a vivência de experiências diversificadas que 

contemplem o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando as múltiplas 

dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, 

físicas, entre tantas outras mais.  

Também perpassam, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 9394/96), os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de novas aprendizagens e 

contribuindo para a sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para a 

vida. 
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O grupo docente da Escola Classe 304 Sul realiza a função social ao articular a 

cotidianidade da educação aos direitos de aprendizagem estabelecidos no Currículo Em 

Movimento, aos direitos humanos, aos objetivos de desenvolvimento sustentável e à 

comunicação para a paz, com a intencionalidade de nossa escolarização ser elemento 

humanizador para o desenvolvimento global dos estudantes e a formação de cidadãos 

planetários solidários, críticos, participativos e sustentáveis. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 

 

A partir das especificidades vindas para o ensino remoto e a continuidade do 

esnino presencial exercemos as diretrizes e orientações pedagógicas fundamentadas pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/SEEDF. Tais diretrizes 

preconizam a educação integral, orientam as concepções e as bases teóricas e 

filosóficas, as práticas pedagógicas e administrativas da Escola Classe 304 Sul. São 

registros contidos nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, 

Replanejamento Curricular, Orientações À Rede Pública de Ensino Para Registro Das 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais e Gestão Democrática da Rede Pública DF. 

Nossa escola, global em seu caráter inclusivo, realiza o ensino e a aprendizagem 

com práticas pedagógicas diárias e que consideram a história e o conhecimento dos 

estudantes. Uma práxis da Psicologia Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-

Crítica que fundamenta processos educativos diários, contínuos e humanos na 

escolarização de indivíduos e faz da sua base a realidade do estudante, suas 

apropriações de aprendizagens significativas e suas expressões socioculturais. 

Consolida,assim, o conjunto de ações da Escola nos seguintes princípios: 

                        Princípios da Educação Integral 

Os princípios da educação Integral explicam que a formação integral e global do 

estudante deve acontecer de acordo com alguns princípios: integralidade, 

intersetorialização, transversalidade, diálogo escola e comunidade, territorialidade e 

trabalho em rede. 

▪ Integralidade se refere a educação integral realizada em um espaço 

privilegiado para que exista o repensar da educação no contexto contemporâneo. 

Importante salientar que a educação integral aumenta a carga horária do 

estudante na escola para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens 

com ações sobre todas as dimensões humanas nos aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. Um processo formativo que realiza as práticas educativas 

associadas as diversas áreas do conhecimento, como a cultura, esporte, lazer, 

artes, informática para o desenvolvimento humano e sobre as competências 
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socioemocionais previstas na Base Nacional Comum Curricular/BNCC que são: 

autoconsciência, consciência social, habilidades de relacionamento,  autogestão 

e tomada de decisão responsável. 

▪ Intersetorialização assegura para a Educação Integral no âmbito de Governo 

as políticas públicas de diferentes campos, que se articulam com os projetos 

sociais, culturais, esportivos e econômicos e a educação, para a melhoria da 

qualidade educativa. 

▪ Transversalidade, na Educação Integral, pressupõe as muitas formas de 

ensinar,  considera os conhecimentos externos ao espaço escolar, é uma 

concepção interdisciplinar de conhecimentos que valoriza as aprendizagens, 

interesses e a realidade dos estudantes e da comunidade escolar. 

▪ Diálogo escola e comunidade é uma ação necessária à Educação Integral 

para transformar o espaço escolar em espaço comunitário que legitimiza os 

saberes comunitários, favorece trocas culturais, resgata tradições e culturas 

populares e afirma identidades sociais. 

▪ Territorialidade indica uma escola sem muros ao permitir que a cidade entre 

no espaço escolar como um laboratório de aprendizagens, se estrutura no 

trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização do processo 

educativo. Assim, é necessário mapear os potenciais educativos do território em 

que a escola se encontra, planejar trilhas de aprendizagem e estreitar parcerias 

com a comunidade, sociedade civil organizada, poder local com a criação de 

projetos sociais, culturais e econômicos. 

▪ Trabalho em Rede é o trabalho conjunto das trocas de experiências e 

informações que são favorecidos no Ensino Integral em espaço e tempo para 

osestudantes. A educação da rede de ensino é oportunizada para os estudantes e 

corresponsabilizada para todos da escola:  o estudante não é do professor ou da 

turma, é da escola, é da rede de ensino. 

   Princípios Epistemológicos 

São princípios que apresentam um leque de possibilidades interpretativas e 

contextualizadas ao procurar e atingir o que a educação considera fundamental, como 

tratar os problemas relacionados ao conhecimento e as crenças. É central quanto ao 
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entendimento teórico e as práticas pedagógicas, no tratamento dos conteúdos 

curriculares articulados aos diversos saberes do espaço escolar e social. Na educação é 

estudo que trata três princípios fundamentais: da unicidade entre teoria e prática, da 

interdisciplinaridade e da contextualização  e da flexibilização. 

▪ Princípio da Unicidade entre a Teoria e a Prática é a perspectiva da práxis 

pedagógica. Justifica a teoria e a prática no conhecimento integrado, com a visão 

articulada das áreas de conhecimento e componentes curriculares, saberes e ciências. 

Utiliza metodologias mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. 

Apresenta na avaliação das aprendizagens sentido emancipatório quando considera o 

conhecimento em sua totalidade e em construção. Garante a unicidade da teoria e da 

prática em sala de aula ao privilegiar estratégias que promovam a reflexão crítica, a 

análise, a síntese e aplicação de conceitos e construção do conhecimento para 

melhorar insentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento e 

dúvida. Articula as áreas de conhecimento, os componentes curriculares e as 

atividades educativas para que aproximem dosestudantes os objetos de estudo com 

vistas à apropriação e produção de conhecimentos que operacionalizam o currículo e 

possibilitam respostas coletivasaos problemas existentes no contexto social. 

▪ Princípio da Interdisciplinaridade e da Contextualização são nucleares para a 

efetivação de um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem 

de um  mesmo tema em diferentes áreas de conhecimento e ultrapassa a 

fragmentação doconhecimento e do pensamento ao ligar as disciplinas, componentes 

curriculares, áreas de conhecimento. A contextualização traz o sentido social, 

político, cultural e econômico sobre conceitos próprios dos conhecimentos e 

procedimentos didático pedagógicos na relação entre as dimensões do processo 

didático: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. A Interdisciplinaridade e a 

contextualização podem acontecer em duas dimensões: intra curricular , no próprio 

componente curricular quando sãoutilizados outros conhecimentos como artes,  

literatura, corpo e movimento, relações interpessoais e outros; inter curricular que se 

faz entre os componentes curricularesao buscar a integração existente entre os 

diferentes tipos de conhecimento. 

▪ Princípio da Flexibilização é a flexibilização para a seleção e organização dos 

conteúdos sobre o Currículo. Considera o Projeto Político Pedagógico e 

consequentemente as especificidades locais e regionais para favorecer e permear 



30 
 

outros conhecimentos, igualmente relevantes, para a formação intelectual do 

estudante. A flexibilidade curricular atualiza a diversidade de produção dos 

conhecimentos, está voltada para atender as demandas de uma sociedade em 

mudança e  atua no desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes para a 

formação de cidadãos críticos e e ativos. Esta flexibilidade do Currículo é realizada e 

viabilizada a partir das práticas pedagógicas dos professores ao articular o 

conhecimento prévio dos estudantes ao Projeto Político Pedagógico da escola e 

ressignificar os saberes científicos e de senso comum. 

   Princípios da Educação Inclusiva 

Nosso sistema educacional, público, igualitário e laico tem a competência de 

propiciar recursos e meios capazes de atender às necessidades educacionais específicas 

de todos os estudantes e organizar condições de desenvolvimento e aprendizagem 

seguindo princípios de inclusão que são: 

▪ Respeito à dignidade humana; 

▪Educabilidade de todos os seres humanos, independente dos comprometimentos 

que possam apresentar; 

▪ Direito à igualdade de oportunidade educacionais; 

▪ Direito à liberdade de aprender e de expressar-se; 

▪ Direito à ser diferente. 

O espaço ideal e real para a diversidade é a instituição educacional onde a inclusão 

educacional se materializa com as experiências cotidianas, relações estabelecidas entre 

professores e estudantes e entre estudantes e seus pares para o desenvolvimento de 

competências e habilidades curriculares. As especificidades de cada estudante com 

necessidades educacionais requer o atendimento pedagógico adequado às suas 

diferentes necessidades conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDB em seu Capítulo 5, que consolida a Educação Especial como sendo a 

modalidade da educação escolar oferecida ao estudante com necessidades educacionais 

específicas e propõe o recurso de Adequação Curricular, documento que registra as 

flexibilizações e adaptações curriculares com os conteúdos básicos, metodologias de 

ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao 

desenvolvimento dos estudantes com necessidades educacionais específicas em acordo 
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com o Projeto Político Pedagógico da escola. Assim a Adequação Curricular, amparada 

pela LDB soma sua intencionalidade e legalidade com a Resolução nº 02/2001, do 

Conselho Nacional de Educação/CNE, no ítem III, Art.8º, que descreve às escolas da 

rede regular de ensino o dever de organizar suas classes comuns a fim de dar suporte 

para a flexibilização e adaptações que considerem o significado prático e instrumental 

das adequações curriculares. Na pesrpectiva das adequações curriculares estão 

compreendidas as medidas pedagógicas que se destinam ao atendimento dos estudantes 

com necessidades educacionais específicas para que os mesmos estabeleçam e 

vivenciem a melhor escolarização tendo o Currículo regular como referência básica para 

as progressivas adequações específicas. Essas adaptações realizam alterações da 

organização do trabalho pedagógico e são definidas como recursos específicos, 

materiais, de comunicação, metodológicos para favorecer e facilitar a aplicação do 

currículo escolar conforme as especificidades de necessidade educativa do estudante. 
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MISSÃO 

 

 

 
Manifestamos a missão da Escola Classe 304 Sul para congregar ideias e 

projetos que visem organizar a comunidade escolar desta Unidade de Ensino como 

comunidade de aprendizagem para um mundo sustentável, onde se prestigia o 

desenvolvimento da afetividade e a construção de vínculos afetivos; o reconhecimento 

da dimensão ecológica de cada um, com seus interesses e suas potencialidades; o 

desenvolvimento de habilidades sócio emocionais dos envolvidos; o fortalecimento da 

autoestima das crianças; a apropriação dos preceitos da comunicação não violenta; a 

construção de uma visão de mundo e de futuro ecologicamente sustentável, 

economicamente viável e socialmente justo. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo Geral 

 
Promover a educação integral, em modelo de ensino remoto e presencial, com 

uma prática educativa emancipadora, comprometida com a diversidade e a pluralidade 

humana e social; com o acesso ao conhecimento que articule o local ao mundo global, 

para a formação de pessoas solidárias, críticas e autônomas e que contribuam com a 

transformação sociocultural, para uma sociedade mais pluralista, sustentável, equânime, 

ética e democrática. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Pedagógicos, administrativos e financeiros 

 
• Garantir o planejamento didático e pedagógico como instrumento efetivo que 

acompanha, organiza e prevê estratégias pedagógicas adequadas a um ou mais 

estudantes; 

• Empreender o uso de tecnologias digitais conforme as diretrizes para ensino 

remoto e presencial/híbrido como recursos para o ensino aprendizagem; 

• Estabelecer a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na classe especial e na sala de aula comum, inclusiva e de integração 

inversa do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; 

• Desenvolver as habilidades de leitura e escrita dos estudantes dos Blocos I e II 

na práxis, nos projetos pedagógicos; 

• Garantir espaços de ludicidade, arte, som, brincadeiras, jogos, experimentação 

e atividades físicas essenciais para aprendizagens significativas, socialização e práticas 

para uma vida saudável; 

• Assegurar a prática da avaliação formativa voltada para as aprendizagens com 

vistas à obter diagnósticos individuais de estudantes e das turmas, de forma  sistêmica 

sendo no início, meio e fim do ano letivo; 

• Incluir os resultados de avaliações externas na práxis pedagógica indicando 

planejamentos e intervenções e considerando os descritores e habilidades utilizados; 

• Manter ou aumentar o crescimento dos índices de avaliações externas como 

SIPAE/DF e SAEB; 

• Estabelecer a alimentação saudável para a boa nutrição dos estudantes, 

estimulando alimentos do cardápio escolar, como aspecto relevante de alimentação para 
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o bem estar; 

• Garantir as buscas ativas de estudantes com dificuldades de acessibilidade 

virtual e socioeconômica conforme diretrizes do ensino remoto, híbrido/presencial; 

• Desenvolver a cidadania para a paz e bons hábitos de convivência para 

estudantes e segmentos da escola, na perspectiva laica, da igualdade, solidariedade e 

respeito por todos os seres vivos a partir da comunicação não violenta e as práticas de 

sustentabilidade conforme os princípios da interdisciplinaridade e da unicidade entre 

teoria e a prática;  

• Concluir o ano letivo com todos os estudantes alfabetizados, para cada Ano, 

em seus respectivos níveis de psicogênese da escrita; produtores de conhecimentos e 

saberes matemáticos e com o conjunto de práticas sociais: literacia (neologismo de 

letramento conforme PNA/2020); 

• Assegurar aos docentes e servidores da educação o período destinado à 

formação continuada para que ampliem seus conhecimentos e práxis; 

• Garantir encontros pedagógicos por Ano e por Bloco fortalecendo a 

interlocução sobre o ensino e as aprendizagens de todos os estudantes; 

• Prover recursos materiais que auxiliam o trabalho dos docentes em suas práxis 

e recursos materiais para trabalhos técnicos e administrativos; 

• Estabelecer as atribuições dos professores e demais servidores PCDs, 

readaptados ou em restrição temporária à regência de classe, respeitando laudos de 

capacidade laborativa, preservando suas identidades e conforme portaria vigente para o 

ano letivo; 

• Estabelecer vínculos da família com a escola organizando momentos de 

diálogos desses segmentos com reuniões, atividades festivas e culturais em dias letivos 

temáticos; 

• Assegurar a participação de todos nas tomadas de decisão em Assembleia 

Escolar e Conselho Escolar; 

• Apresentar as necessidades escolares e estimular a contribuição voluntária das 

famílias e estudantes quanto a participação na Associação de Pais e Mestres/APM; 

• Garantir o fluxo de documentos e processos de organização da escola  

conforme a legislação vigente; 

• Executar a manutenção do espaço escolar, com recursos provenientes do 

PDAF, com obras na estrutura, conservação de equipamentos e problemas eventuais 

listados para este recurso; 

• Utilizar os recursos do Governo Federal,  Programa Dinheiro Direto na 
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Escola/PDDE  e do Governo Estadual, Programa de Descentralização Administrativa e 

Financeira/PDAF conforme as necessidades da escola; 

• Utilizar os recursos das contribuições voluntárias Associação de Pais e 

Mestres/APM conforme as prioridades da escola; 

• Garantir a entrega no prazo das prestações de contas da escola, PDDE, PDAF e 

APM. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

 
A educação é compreendida, em nossa comunidade docente, como um 

fenômeno emancipatório, amplo e em processo permanente de constituição humana.  

Amparada pelos princípios políticos,  éticos e estéticos a educação está 

regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases/LDB 9394/96 que considera a 

implementação do Projeto Político Pedagógico/PPP, destaca a Base Nacional Comum 

Curricular/BNCC, em todas as suas etapas e modalidades da Educação Básica, com suas 

dez competências para a organização do trabalho pedagógico e que perpassam as 

dimensões cognitivas, comunicativas e socioemocionais. 

Assim a elaboração do Projeto Político Pedagógico/PPP das escolas é um  

processo da comunidade escolar com os fundamentos da LDB, BNCC e no Distrito 

Federal inclui a Gestão Democrática, Lei nº4.751/2012, que confirma a importância da 

participação dos diversos sujeitos sociais que compõem a realidade da escola e para a 

SEEDF é instrumento que implementa uma escola para todos, com práticas pedagógicas 

intencionais sobre a “Escola Que Temos e a Escola Que Queremos” conforme proposta 

do Currículo em Movimento os pressupostos teóricos da pedagogia histórico-crítica e do 

psicologia histórico-cultural. 

O Currículo Em Movimento é norteador de habilidades e competências e 

estabele pressupostos teóricos como a concepção e os princípios da educação integral, o 

currículo integrado, os eixos transversais, a concepção formativa para a avaliação das 

aprendizagens e não aprendizagens, as teorias críticas e pós críticas, a pedagogia 

histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural que se fundamentam na Constituição 

Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases/LDB 9394/96, no Plano Nacional de 

Educação/PNE, no Plano Distrital de Educação/PDE, na Base Nacional Comum 

Curricular/BNCC, na Lei de Gestão Democrática, nº4.751/2012, nas Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica e outros documentos.  

Os pressupostos teóricos da pedagogia histórico-crítica e do psicologia histórico-

cultural amparam a educação para o diálogo dos estudantes com seus pares e 

professores, para que haja observação, analise e crítica sobre a cultura acumulada 

historicamente; considere os interesses dos estudantes, seus ritmos de aprendizagem e 

desenvolvimento psicológico, sem perder de vista a sistematização lógica dos 

conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão- 
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assimilação dos conteúdos cognitivos. 

A proposta metodológica chamada de histórico-crítica fundamenta o que 

Saviane (2003,p.07) argumenta “[...] trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens.”. Sugere uma prática histórica, intencional e 

planejada para ações e diálogos críticos no contexto escolar. 

A psicologia histórico-cultural acolhe os estudantes e garante suas aprendizagens 

por meio de processos educativos que reconhecem a prática social e a diversidade em 

suas condições fundamentais. Destaca o desenvolvimento das capacidades humanas 

relacionadas ao processo de aprendizagem e psiquismo e compreende a educação como 

meio de experiências significativas organizadas didaticamente pela escola. A 

aprendizagem acontece na relação com o outro, uma colaboração que favorece a 

resolução de problemas e questões a partir da interação dos participantes respeitando 

seus níveis de desenvolvimento. O estudante é autor de suas aprendizagens tendo o 

professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por meio de 

ações intencionais, didaticamente organizadas para a formação do cidadão histórico e 

cultural. 

Na perspectiva educacional federal, da SEEDF, do Currículo e os pressupostos 

teóricos a Escola Classe 304 Sul constrói seu Projeto Político Pedagógico/PPP e 

documenta suas ações educativas: considera o desenvolvimento global do indivíduo 

para a construção de saberes e desenvolvimento humano, agente e social; orienta-se na 

cultura e cotidianidade de todos da comunidade escolar conforme a pedagogia histótico-

crítica e a psicologia histórico-cultural, realiza sobre a diversidade social e histórica, a 

educação; define sua função com base nas políticas públicas e no ambiente formativo e 

processual de aprendizagens. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

 
A escola é unidade inclusiva da educação anos iniciais, organizada com 

dezesseis turmas: duas turmas de Classe Especial/C.E, nove turmas do Bloco 1 e cinco 

turmas do Bloco 2; nos turnos matutino e vespertino, cinco horas de aulas considerando 

lanche e recreio. 

Para o ensino remoto é relevante citar que não há alteração na organização para 

os Ciclos e Classe Especial. A escola mantém sua modulação de Unidade de Ensino da 

SEEDF. 

 

Organização dos Ciclos e Classe Especial 

2º CICLO 
 

BLOCO 1 / BIA BLOCO 2 

1ºAno A 2º Ano A 3º Ano A 4º Ano A 5ºAno A 

1ºAno B 

1ºAno C 

1ºAno D 

2º Ano B 3º Ano B 

3º Ano C 

4ºAno B 5º Ano B 

5º Ano C 

CLASSE ESPECIAL 

CE A matutino CE B vespertino 

 

Atendendo às Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro de 

Atividades Remotas e Presenciais (p.23 a 25) a plataforma Google Sala de Aula foi 

disponibilizada para o atendimento do ensino remoto. 

Na SEEDF todos os estudantes participam da plataforma com email institucional 

formado por pré nome do estudante, mais número de matricula e domínio 

@estudante.se.df.gov.br. Somente com este domínio podem participar das plataformas 

disponibilizadas pelo Google Suite. 

“Para o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas Remotas 
permanecerão sendo utilizados os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagens (AVA) – plataformas. Esses meios serão uma das 

ferramentas para o diálogo com as famílias, no compartilhamento de 

atividades educacionais a serem realizadas com os estudantes.” 
(Orientações Pedagógicas 2021, p.20) 

 

No modelo do ensino remoto, lanches e recreio são organizados pelas famílias e 

conforme os cronogramas de aulas da plataforma e no MEET. 

Em nossa Unidade de Ensino as aulas no MEET são aulas virtuais com a 
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presença dos estudantes, um responsável e professor regente. Uma sala virtual que se 

acessa por link da turma ou do dia/aula. 

O tempo de aula no MEET tem a duração de 1 hora, obedecendo o turno de 

matrícula do estudante, dentro dos horários de turno matutino e vespertino e são 

realizados no mínimo duas vezes por semana e podem ter encontros aula todos os dias 

da semana. Para os sábados letivos remoto os planos da escola são para aulas/meet 

coletivas.  

“...há uma recomendação do Conselho de Educação do DF de que seja 

respeitado um limite de tempo máximo de permanência em frente à 

tela de um computador, de acordo com a faixa etária e etapa de ensino, 
a saber: Educação Infantil – 1 hora diária; Ensino Fundamental (anos 

iniciais) – 2 horas diárias; Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino 

Médio – 3 horas diárias. Devem ser adotadas outras atividades 

diversificadas para o cumprimento das horas previstas...” (Orientações 
Pedagógicas 2021, p.21) 

 

HORÁRIO para as aulas no MEET 

MATUTINO VESPERTINO 

Aulas meets entre 7h30min e 12h30min Aulas meets entre 13h e 18h 
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As aulas da plataforma, são do Google Sala de Aula e apresentam as 

particularidades da sala online: cinco horas aula nesta plataforma, com atividades 

propostas postadas diariamente com devolutiva em tempo no turno aula do estudante e 

ficam abertas 24 horas para acessibilidade dos estudantes favorecendo a autonomia para 

aprendizagens e realização de atividades propostas. 

A devolutiva dos estudantes são seus registros digitados e postados no mural, 

nas atividades, ou registros enviados por foto postados nas atividades ou no mural de 

sua sala de aula. 

HORÁRIO para as aulas na PLATAFORMA 

MATUTINO VESPERTINO 

7h30min às 12h30min 13h às 18h 

 

As Atividades Impressas segundo SEEDF: 

“Durante todo o período de oferta das atividades pedagógicas remotas, 

a periodicidade e a organização da entrega e retirada das atividades 

(quando impressas) serão definidas pela unidade escolar, sendo que o 
tempo máximo para a entrega será sempre até o término de cada 

período letivo (bimestre/semestre). Caberá a cada unidade escolar e/ou 

a cada professor estabelecer “acordos didáticos” com os seus 
estudantes, com a perspectiva de melhor atender às necessidades de 

suas turmas e individualidades dos estudantes.” (Orientações 

Pedagógicas 2021, p.22) 

 

A escola disponibiliza atividades impressas para retirada na unidade escolar ou por 

whatsapp e cumpre o período de 15/15dias.  

São atividades indicadas para estudantes sem acessibilidade virtual, que não 

acessam a plataforma, sem acesso a internet, wi-fi. As correções são relizadas pelos 

professores regentes a partir de fotografias enviadas para o whatsapp privado do 

professor regente do estudante, ou devolvidas na escola até o final de cada bimestre. 

“Os materiais impressos, a serem disponibilizados para os estudantes, 

poderão ser compostos por livros didáticos, paradidáticos e de 
literatura, adotados pela SEEDF, bem como material didático 

produzido pelos professores de cada unidade escolar e da EAPE. 

Muitos desses materiais poderão ser encontrados pelos professores em 
programas específicos de plataformas digitais, drives virtuais, entre 

outros.” (Orientações Pedagógicas 2021, p.34) 

 

Estudantes para atividades impressas, que tenham acessibilidade pelo aplicativo 

whatsapp, não acessam a plataforma, não acessam as aulas de meet, não precisam 

buscar atividades impressas na escola. Estas atividades são disponibilizadas no 

aplicativo whatsapp e orientam os estudantes para fotografarem e devolverem as 

atividades propostas e realizadas para o professor regente de sua turma. 
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“Com a oferta de atividades pedagógicas remotas, ressalta-se que as 
atividades mediadas por tecnologias, ou impressas, devem ser 

centradas nos estudantes, promovendo sua autonomia e criticidade, 

possibilitando a aprendizagem mesmo fora do ambiente físico da13 
unidade escolar. Desta forma, as atividades, em 2021, permanecerão 

sendo realizadas em plataformas como a “Escola em  Casa DF – 

Google Educação”, a “Plataforma Moodle” e por meio de material 

impresso, ou outros meios, de acordo com a organização de cada uma 
das unidades escolares – equipe gestoras e professores.” (Orientações 

Pedagógicas 2021, p.12) 

 

Para o modelo de ensino presencial, continuamos com a modulação para o ano 

de 2021. Consideramos as orientações para o distanciamento social, organizamos nossa 

práxis observando as Orientações para o Ensino Remoto (2021, p.37,38) e um plano de 

organização realizado pelo Conselho Local (anexos p.157).  

Estão previstos os horários de entrada e saída da escola.  

Horário de funcionamento da escola: 

 

HORÁRIO 

MATUTINO VESPERTINO 

7h30min às 12h30min 13h às 18h 
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Docentes 

O grupo docente atua, nas classes inclusivas e classe especial, com dezesseis 

professoras regentes que realizam 15 horas semanais de coordenação, sendo 3 horas 

para coordenações coletivas, 3 horas para formação continuada (cursos da EAPE e 

autorizados pela SEEDF), no modelo de ensino presencial 6 horas podendo ser 

cumpridas em coordenações externas e horários agendados para acompanhamento das 

turmas com as coordenadoras, orientadora educacional e/ou gestoras e no modelo virtual 

cumprindo a presença nas coordenações conforme diretriz da SEEDF. 

Equipe Pedagógica 

Os profissionais envolvidos na parte pedagógica são: uma Orientadora 

Educacional e uma pedagoga do EEAA; dois monitores e quatro Educadores Social 

Voluntário para o auxílio em turmas com estudantes ANEEs; três coordenadoras 

pedagógicas para acompanhamento pedagógico por turma/Ano e acolhidas; a diretora e 

a vice-diretora com as demandas administrativas, pedagógicas e financeira desta U.E. 

Coordenação Pedagógica 

Um momento educativo que no ensino remoto apresenta-se com maior 

capacidade de formação, diversidade de informações e trocas de saberes.  

Entendemos que o espaço de coordenação coletiva é um lugar onde podemos ter 

crescimento, enquanto grupo, tendo formações continuadas com temas que sejam de 

necessidades do nosso cotidiano escolar, assim como abordar e discutir questões que 

estão causando interferências (sejam positivas ou não) para que possam ter bons 

encaminhamentos. Potencializar a coordenação pedagógica, como afirma Fernandes 

(2010), em nossa escola, constitui uma possibilidade ímpar de organização do trabalho 

docente, visando à educação como compromisso de todos os envolvidos, com o foco no 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e dos próprios professores. 

Coordenação Coletiva  

É realizada em nossa U.E, conforme PORTARIA nº 03 DE 06 DE JANEIRO 

DE 2020, nas Quartas-feiras Coletivas, terças-feiras e quintas-feiras coordeanções por 

Ano/turma e Blocos. 
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Coordenação por Ano/turma 

São coordenações realizadas por semana, com as coordenadoras e professores 

regentes. Agrupa as turmas por Anos, tem a particularidade dos 1º Anos planejarem 

com a Classe Especial, objetiva maior interação dos planejamentos, trocas de 

experiências, organização de temas e projetos específicos, organização de material 

adequado para reagrupamento intraclasse e projeto interventivo, formação e tira dúvidas 

sobre aplicativos e ambientes virtuais para aprendizagens; possibilita a 

transdisciplinaridade. 

Coordenação por Blocos 

São coordenações realizadas uma vez por mês, com as coordenadoras e 

professores regentes da Classe Especial ao 5º Ano. Agendadas em calendário da escola 

e por Blocos: um grupo com as turmas do 1º,2º e 3º Anos, Bloco I/BIA e Classe 

Especial e  outro grupo com o Bloco II,4ºs e 5ºs Anos. Objetiva construir 

dialogicamente avaliações processuais; favorecer o conhecimento do ensino 

aprendizagem em sequência e como sugerem os Ciclos de aprendizagem; estabelecer 

metas para o ensino aprendizagem considerando a sequência dos ciclos, elencar 

aprendizagens sequenciais dentro dos Blocos, trocas de experiências. 

A coordenação pedagógica realiza a função de apoio ao contexto pedagógico em 

espaço e tempo. Realiza reflexões sobre o processo de aprender e ensinar, indica as 

necessidades para as formações continuadas, observa, analisa e organiza planejamentos; 

dialoga experiências pedagógicas inclusivas; avalia na perspectiva do processo de 

formação das aprendizagens e de como se ensina; articula o grupo docente promovendo 

a construção de uma Proposta pedagógica adequada ao nosso contexto histórico e 

cultural. 

No ensino remoto as coordenações se organizam como sugere as Orientações 

Pedagógicas para o Ensino Remoto (2021) com a continuidade de videoconferências 

para reuniões, coordenações, palestras, lives, chamadas de vídeo, informativas e de 

orientações, sendo canais de presença possíveis e que contemplem o corpo docente, 

estudantes e famílias. Uma organização viável para o retorno ao ensino presencial com a 

necessidade da continuidade de distanciamento social, previstos pela Organização 

Mundial de Saúde/ OMS.  
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO/OTP 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Organizar o trabalho 
pedagógico para a 
análise e construção de 

ações inclusivas, 
colaborativas e 
democráticas; 

 

Realização do 
planejamento 
individual, por ano, 

por  bloco ou coletivo;  
Organização do 
planejamento das 
turmas com a troca de 
informações dos anos 
por turno;  
Formação de um 
espaço-tempo de 

possibilidades;  
diálogo e intervenção 
criativa sobre as ações 
planejadas levando à 
construção de 
trabalho colaborativo. 

Professor Joel Professores 

regentes, Equipe 

Pedagógica 

(gestoras, SOE, 

sala de Recursos, 

pedagoga do 

SEAA) 

 
 

Ao longo de todo ano 
letivo encontros por 
Ano e individual 

utilizando as 3h de 
coordenação diária: 
Segundas-feiras  
matutino 4º Anos e 
vespertino 5º Anos; 
Terças-feiras matutino 
3ºAnos e vespertino 1º 
Anos e Classe Especial; 

Quartas-feiras Coletiva  
com todos os Anos. 
Quintas-feiras 2º Anos. 
Sextas-feiras Anos e 
turmas com maior 
demanda pedagógica. 
A cada 15 dias  
Segundas e quintas-
feiras: Blocos I e II 

Semanal por Anos e  
quinzenal por Blocos 
após as coordenações 

com diálogo sobre o 
processo de 
planejamento e 
resultado do trabalho 
coletivo convertidos 
nas aprendizagens dos 
estudantes para 
reorganização  deste 

processo, caso 
necessário.  
Semanal dos temas e 
tempo das 
coordenações por Ano 
e Bloco para que se 
adequem ao momento 
educativo.  
Semanal sobre as 

necessidades 
inclusivas das Classes 
Especiais. 

Articular o trabalho 
pedagógico  com a  
formação continuada; 

Organização de 
encontros coletivos 
para formação de 
temas como: avaliação 

formativa e 
processual; 
psicogenêse da escrita; 
semanas temáticas; 
Diálogos sobre 
processos formativos 
que favorecem 
melhorias no ensino 

aprendizagem; 
Trocas de 
aprendizagens a partir 
da formação 
continuada e 
individual;  
Vídeos do Youtube 
sobre temas 
pedagógicos com 

professor Eri, 
Cristiano Muniz; 
Ariano Suassuna, 
outros. 

Professor Joel; 
“Compartilhando 
Experiências 
Pedagógicas” 

Virada 
Pedagógica e 
Coordenações 
propositivas 
(CRE). 
 

Professores 
regentes, 
readaptados, PCD 
ou com restrição 

temporária à 
regência de classe; 
Equipe 

Pedagógica 

(gestoras, SOE, 

sala de Recursos, 

pedagoga do 

SEAA) 

 
 

Ao longo de todo ano 
letivo encontros nas 
quartas-feiras coletivas 
utilizando as 3h de 

coordenação. 

Semanalmente nas 
quartas-feiras 
coletivas seguintes. 

Articular momentos de 
diálogo para a 
construção  do PPP; 

Estudos da teoria e 
prática compatíveis a 
realidade da U.E. 

Estudo dos 
documentos oficiais: 
Currículo em 
Movimento , 
Pressupostos Teóricos, 
Diretrizes de 
Avaliação 
Educacional, 

Legislação. 

Equipe 
Pedagógica 
gestoras 

Professores 
regentes, 
readaptados, PCD 

ou com restrição 
temporária à 
regência de classe; 
Equipe 

Pedagógica 

(gestoras, SOE, 

sala de Recursos, 

pedagoga do 

SEAA) 

Início do ano letivo na 
semana pedagógica dois 
turnos. 

Uma quarta-feira 
coletiva em cada mês: 
fevereiro, março e abril.  

Ao final dos 
encontros na semana 
pedagógica e das 

quartas-feiras 
coletivas. 

Gerar reflexões 
contemplando o 
processo de ensinar         
e aprender, os 

Participação de 
Conselhos de Classe e 
Pré- Conselhos para 
análise individual do 

Equipe 
Pedagógica 
(gestoras, SOE, 
sala de Recursos, 

Professores 
regentes, 
readaptados, PCD 
ou com restrição 

Pré-conselhos: nos dias 
e turnos matutino e 
vespertino marcados 
para os 1º,2º,3ºe 4º 

Ao final do Conselho 
Geral sobre formatos 
de conselhos, 
necessidades 
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planejamentos 
interdisciplinares, o 
compartilhamento de 
experiências 

pedagógicas exitosas e 
inclusivas, o 
conhecimento mais 
aprofundado dos 
estudantes, a avaliação 
e autoavaliação  

professor regente e seu 
processo de ensinar e 
análise e avaliação dos 
estudantes sobre o 

processo de ensino 
aprendizagem que lhes 
foi oferecido. 
 

pedagoga do 
SEAA) 

temporária à 
regência de classe; 
Equipe 
Pedagógica (SOE, 

sala de Recursos, 
pedagoga do 
SEAA) 

Bimestres. 
Conselho de Classe : no 
dia, turnos matutino e 
vespertino marcado 

para os 1º,2º,3ºe 4º 
Bimestres. 
 
 

específicas de 
professores, tempo 
destinado a, outros. 
 

 
 

Analisar e  organizar 
planejamentos 

interdisciplinares 

Debate para 
estreitamento da  teoria 

e prática; 
Seleção e postagem de 
material no contexto 
das semanas 
pedagógicas do 
calendário escolar. 

Equipe 
Pedagógica 

(gestoras, SOE, 
sala de Recursos, 
pedagoga do 
SEAA) 

Equipe 
Pedagógica 

(gestoras, SOE, 
sala de Recursos, 
pedagoga do 
SEAA) 

Ao longo de todo ano 
letivo, segundas e 

sextas-feiras, duração 
de 1h30 a 2h, nas 
reuniões com a Equipe 
Pedagógica (gestoras, 
SOE, sala de Recursos, 
pedagoga do SEAA). 

No momento final da 
reunião ou na reunião 

seguinte. 

Compartilhar 

experiências 
pedagógicas  inclusivas 

Diálogo e intervenção 

criativa sobre as ações 
planejadas levando à 
construção de trabalho 
colaborativo. 

SOE, sala de 

Recursos, 
pedagoga do 
SEAA. 

Professores 

regentes, 
readaptados, PCD 
ou com restrição 
temporária à 
regência de classe; 
Equipe 
Pedagógica 
(gestoras, SOE, 
sala de Recursos, 

pedagoga do 
SEAA) 

Ao longo do ano letivo 

encontros nas quartas-
feiras coletivas 
utilizando as 3h de 
coordenação. 

Semanalmente nas 

coordenações por Ano 
seguintes a quarta-
coletiva. 

Promover a avaliação e 
autoavaliação 
Institucional com vistas 
a pedagogia histórico 
crítica e a psicologia 

histórico-cultural 

Análise coletiva dos 
resultados das 
avaliações para 
planejamento das 
intervenções 

pedagógicas para as 
aprendizagens dos 
estudantes. 
 

Equipe 
Pedagógica 
(gestoras, SOE, 
sala de Recursos, 
pedagoga do 

SEAA) 

Equipe 
Pedagógica 
(gestoras, SOE, 
sala de Recursos, 
pedagoga do 

SEAA); 
Carreira 
Assistência; 
Agentes 
Educacionais. 

Início do ano letivo 3º 
dia da semana 
pedagógica turno 
matutino; 
Ao longo do ano letivo 

nos dias letivos 
temáticos 

Ao final do dia e 
turno na semana 
pedagógica. 
Após quinze dias da 
postagem/entrega das 

avaliações. 

Articular momentos de 
atividades de vida social 

Comemorações dos 
aniversariantes do 
bimestre 

Equipe 
Pedagógica 
(gestoras, SOE, 

sala de Recursos, 
pedagoga do 
SEAA) 

Professores 
regentes, 
readaptados, PCD 

ou com restrição 
temporária à 
regência de classe; 
Equipe 
Pedagógica 
(gestoras, SOE, 
sala de Recursos, 
pedagoga do 

SEAA); 
Carreira 
Assistência; 
Agentes 
Educacionais. 

Ao longo do ano letivo 
data da semana final do 
bimestre. 

Encontro, após o 
evento, para avaliação 
com a turma e a 

professora regente. 

Acolhimento no 
momento das entradas; 

Para o ensino 
híbrido/presencial 
escalonamento de 

horários para entrada 
por Blocos. 

Equipe 
Pedagógica 
(gestoras, SOE, 

sala de Recursos, 
pedagoga do 
SEAA) 

Estudantes e 
responsáveis 

Ao longo do anoletivo 
nos horários da entrada 
dos turnos matutino e 

vespertino. 

Avaliação diária, e 
após o acolhimento 
por turno enquanto 

forem necessários os 
ajustes. 
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Sala de Recursos Generalista  

Para o acolhimento dos estudantes com necessidades educacionais específicas / 

ANEEs contamos com a Sala de Recursos Generalista sob a organização pedagógica da 

professora Solenilda, que neste ano de 2021 atende vinte e um estudantes nas suas 

especificidades das categorias DI (Síndrome de Dow), DF,Transtornos do Espectro 

Autista (TGD/TEA), DMU. 

Iniciamos o ano letivo de 2021 com vinte e um estudantes com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular e uma expectativa sobre seis estudantes que 

aguardam diagnóstico médico. Estudantes incluídos em classe comum, na integração 

inversa. Vale frisar, que neste grupo de estudantes incluídos, não são considerados como 

estudantes ANNEs, quinze estudantes com transtornos como TDAH, TPAC(DPAC) e 

Dislexia. 

Nas classes de integração inversa temos turmas constituídas por estudantes de 

classe comum juntamente com estudantes DI, DF, DMU e TGD/TEA. Conforme 

estratégia de matrícula cada um dos estudantes ANNEs poderá permanecer em turma de 

Integração Inversa pelo período em que dela necessitar, em idade limite de 15 anos e até 

o 5º Ano (Bloco II). 

No modelo de ensino remoto, a assistência à escolarização, se faz com o auxílio 

dos responsáveis, famílias, diante das necessidades dos estudantes. Os ANEEs 

participam de aulas na plataforma e no Meet conforme cronograma de suas turmas e 

são atendidos em aulas, no contraturno, no Meet e na plataforma da sala de recursos 

com a professora da Sala de recursos generalista. 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO REMOTO 

HORÁRIO 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

MATUTINO Coordenação 
Pedagógica por Ano 
no Google Meet 

Coordenação 
Pedagógica por Ano 
no Google Meet 

 
Quinzenal:Coordenação 
Pedagógica por Bloco 

Coordenação 4ª 
coletiva 

Coordenação 
Pedagógica Individual 
no Google Meet 

Coordenação Pedagógica 
Individual 
no Google Meet 

VESPERTINO Coordenação 
Pedagógica por Ano 
no Google Meet 
 
Reunião com Equipe 

Pedagógica 

Coordenação 
Pedagógica por Ano 
no Google Meet 
 

Coordenação 4ª 
coletiva 

Coordenação 
Pedagógica por Ano 
no Google Meet 
 
Quinzenal:Coordenação 

Pedagógica por Bloco 

Reunião com Equipe 
Pedagógica 
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O amparo pedagógico no modelo presencial, com atenção ao distanciamento 

social, é planejado considerando o apoio dos monitores e ESVs para a escolarização dos 

ANEEs e cuidados nas atividades extraclasse; apoiando no controle comportamental; 

participando das atividades de formação e orientação pedagógica: auxiliar na 

organização do material pedagógico; desenvolver projetos e oficinas com os estudantes; 

acompanhar os estudantes nas horas de refeições e de higiene pessoal; estimular a 

interação social entre colegas. 

No ensino remoto os estudantes são atendidos: 
 

Professora Estudante Diagnóstico Atendimento 
contraturno 

Roseane, 3º A Davi Oliveira 
João Francisco 

TEA 
X-Frágil 

Prof.Solenilda 

Isadora, 3º B Pedro Henrique 
Maria Valentina 

TEA 
Síndrome Down 

Prof. Solenilda 

Cristina, 4º A Bernardo GuziHugo 
Gabriel 

TEA 
TEA 

Prof. Solenilda 

Rejane, 5º B Carlos Eduardo 
Júlia Braga 

DI 
Síndrome Down 

Prof. Solenilda 

Laryssa, 5º A Henry Adryan 

Guilherme Roque 
Pedro Rodrigues 

S. Down 
TEA 

TEA 

Prof. Solenilda 

Alene, 5º C Bruna Ferreira 

Kayo Victor 

DI 

TEA 

Prof. Solenilda 

Gabriela, 3º C Arthur Mourão 

Sara Freire 
TEA 

DI/DF 

Prof. Solenilda 

Marilene, 2º B Davi Alves TEA Prof. Solenilda 

Ana Claudia, 
2º A 

Arthur Borges 

Heitor Borges 

DMU/TEA 
TEA 

Prof. Solenilda 

Débora, 1º A Murilo Jorge DMU Prof. Solenilda 

Claudilene, 1º 
B 

Arthur Ricardo 
Catarina Moraes 

TEA 
TEA 

Prof. Solenilda 

No modelo presencial, seguindo a Orientação para o Ensino Remoto (2021, p. 37,38) a assistência, 

em turno do estudante pelos MONITORES e ESVs: 
 
 

  MONITOR 

ESV 

VESPERTINO    

ALUNOS TURMA 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira 

Arthur 
Mourão 

3ºC ESV ESV ESV ESV ESV 

Bruna 
Ferreira 

5ºC ESV ESV ESV ESV ESV 

Davi Alves 2ºB Elisa(monitora) Elisa(monitora) Elisa(monitora) Elisa(monitora) Elisa(monitora) 

Kayo Victor 5ºC ESV ESV ESV ESV ESV 

MªValentina 3ºB Jonas(monitor) Jonas(monitor) Jonas(monitor) Jonas(monitor) Jonas(monitor) 
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Pedro 
Henrique 

3ºB ESV ESV ESV ESV ESV 

Sara Rosa 3ºC ESV ESV ESV ESV ESV 

  MONITO
R ESV 

MATUTINO    

ALUNOS TURMA 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira 

Arthur 
Borges 

2ºA ESV ESV ESV ESV ESV 

Arthur Ricardo 1ºB ESV ESV ESV ESV ESV 

Bernardo 
Freitas 

4ºA Jonas(monitor) Jonas(monitor) Jonas(monitor) Jonas(monitor) Jonas(monitor) 

Carlos 
Eduardo R. 

5ºB ESV ESV ESV ESV ESV 

Catarina 
Moraes 

1ºB ESV ESV ESV ESV ESV 

Davi Oliveira 3ºA ESV ESV ESV ESV ESV 

Gabriel 4ºA ESV ESV ESV ESV ESV 

Guilherme 
Roque 

5ºA ESV ESV ESV ESV ESV 

Heitor Borges 2ºA ESV ESV ESV ESV ESV 

Henry Adryan 5ºA ESV ESV ESV ESV ESV 

João 
Francisco 

3ºA Jonas(monitor) Jonas(monitor) Jonas(monitor) Jonas(monitor) Jonas(monitor) 

Julia Braga 5ºB ESV ESV ESV ESV ESV 

Murilo Jorge 1ºA ESV ESV ESV ESV ESV 

Pedro 
Rodrigues 

5ºA ESV ESV ESV ESV ESV 

 

 
 

Classe Especial 

No ensino remoto essa U.E. atende a Classe Especial e seus quatro estudantes 

TGD/TEA em duas turmas, na plataforma , cumpre o atendimento no perío de matrícula 

dos estudantes em turnos matutino e vespertino. Os estudantes são atendidos 

individualmente, na plataforma e meet, com auxílio de um responsável. As professoras 

regentes da Classe Especial coordenam com o Bloco Inicial de Alfabetização para que o 

haja um ensino igualitário nas atividades adaptadas para cada estudante. 

No ensino presencial essa U.E. atende a Classe Especial e seus quatro estudantes 

TGD/TEA em duas turmas, sendo uma no período matutino e a outra no vespertino. 

Seguindo as Orientações Pedagógicas – Educação Especial, SEDF, 2010 (item 3, seção 

II, Serviço de Educação Especial, 2.3.p.71 a 73), nossa C.E. atende atualmente 

estudantes com TGD (transtorno autista). Estes poderão cursar o ensino fundamental 

anos iniciais até 15 (quinze) anos, em caráter extraordinário e transitório, quando a 

severidade da conduta não possibilitar a inclusão imediata na classe comum. 

Esta composição das classes inclusivas e classe especial e conforme as 

Orientações Pedagógicas – Educação Especial, SEDF 2010, são seguidas pela escola, 

com a observação ao encaminhamento do estudante vinculado às condições 
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circunstanciais resultantes da severidade de alteração de seu comportamento, efetivado 

por meio de um relatório, antecedido de estudo de caso e documentado com a anuência 

dos pais ou responsáveis; cumprindo o limite de idade até 15 anos. 

Ressalta-se que, dentre as atividades curriculares previstas para essa modalidade 

de ensino, deverá ocorrer a vivência com os estudantes das classes comuns, a fim de 

tornar a inclusão um processo, uma transição, na medida em que oportuniza ao 

estudante com TGD/TEA, oriundo de classe especial, a experiência de, gradativamente, 

frequentar a classe comum. Esse convívio poderá ocorrer, inicialmente, em algumas 

aulas previamente combinadas com o professor de classe comum, por um período 

também previamente combinado, sendo ampliado de forma progressiva. Conforme a 

necessidade, o professor da classe especial acompanhará o(s) estudante(s) nas atividades 

pedagógicas propostas na classe comum. 

Metodologia do trabalho Pedagógico 

Nosso grupo docente amplia as aprendizagens, dos estudantes, com os trabalhos 

de apoio pedagógico, realizados por três professoras: uma professora responsável pela 

Sala de Leitura com projeto específico, uma professora na coordenação pedagógica com 

o projeto Plena Atenção e uma professora da área extinta que conforme os planos 

pedagógicos e sobre a orientação das coordenadoras, organiza materiais e atividades 

pedagógicas para os estudantes. 

A escola desenvolve as habilidades escolares nas diferentes áreas de 

ensino/curriculares (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Matemática, Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas – Geografia e História, Ensino Religioso), 

contextualizadas na cotidianidade socioeconômica e cultural dos estudantes, nos temas 

geradores e na fundamentação histórico crítica e psicologia histórico cultural. 

“Para realização das atividades pedagógicas remotas, embora 

informais, mas também de cunho educativo, pelas famílias, 

permanece a recomendação para a elaboração de 
orientações/sugestões aos pais, mães ou aos responsáveis, sobre 

atividades sistemáticas que possam ser realizadas com seus filhos em 

seus lares , primando pela qualidade e interação com o adulto/familiar, 

e não pela quantidade. 

Portanto, vale ressaltar que, conforme Recomendação no 1/2020 

- CEDF, a U.E. deve adotar o bom senso para não confundir as 
atividades remotas com as presenciais, para todas as etapas e 

modalidades da Educação Básica, em termos de volume e 

complexidade, pois as atividades escolares não devem ultrapassar 

uma carga horária diária, diante da “tela” – computador, telefone 
celular, tablet; assim como não devem representar estresse adicional no 
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ambiente familiar. O 
MENOS, com qualidade, neste momento, é MAIS.” (SEEDF,p.20-

21,2021) 

 

 

 

 

Projetos da escola 

Nossos projetos se adequaram ao ensino remoto. Os estudantes desta U.E. 

participam diariamente de vários projetos da escola: Fazendo Arte, Semanas do 

Calendário, Conhecendo a Literatura, Comemoração dos Aniversariantes do Bimestre, 

Show de Talentos, Transição 1º e 5º Anos; Plena Atenção, TRs, Sarau Literário, Sexta-

feira Cultural. 

O quadro abaixo apresenta os projetos que iniciaram o ano letivo 2021 no ensino 

remoto (Ensino Remoto); projetos que se adequaram ao ensino remoto no ano de 2021 ( 

Ensino Remoto e Presencial) e projetos que são considerados importantes mas 

estabelecem uma práxis  somente para o ensino presencial (Ensino Presencial). 

 

 PROJETOS  
Individuais, em Grupo e Interdisciplinares 

PROJETOS/TURMAS OBJETIVOS Principais ações/ 
RESPONSÁVEIS 

Avaliação do projeto e no 
projeto/PERIODICIDADE 

ENSINO REMOTO    

SEXTA-FEIRA 
CULTURAL/ 
C.E. ao 5º Ano 

 Favorecer a diversidade 
cultural a partir do 

contexto da UE 

 Ampliar a elaboração e 
criticidade dos estudantes a 

partir de conhecimentos 
transversais com a 
diversidade cultural e 
conforme os temas 
trabalhados em sala de aula/ 
Professora Jussara,  
coordenadora Luiza e 
diretora Larissa 

Avaliação do processo, nas 
semanas subsequentes as 

postagens dos conteúdos/a 
periodicidade é semanal. 

ENSINO REMOTO E 
PRESENCIAL 
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Fazendo Arte/ 
C.E. ao 5º Ano 

Promover a participação 
e reflexão dos 
estudantes sobre a 
diversidade artística e 
cultural no contexto 
mundial. 

A aprtir de artistas nas 
áreas de artes plásticas, 
música e lieratura 
apresentar e favorecer 
aprendizagens 
transversaisampliando a 
capacidade de observação, 
leitora, escritora e cultural 
dos estudantes/  
Professores regentes 

A avaliação é processual, anual 
e na Culminância – Mostra 
Cultural,no mês de novembro/ a 
periodicidade se estabelece pela 
interdisciplinaridade e práxis de 
cada turma, podendo ser diária, 
semanal, quinzenal. 

Semanas letivas/ 
C.E. ao 5º Ano 

Promover a participação 
e reflexão dos 
estudantes nas semanas 
propostas pela SEEDF 
em calendárioescolar 
anual; favorecer a 

transdisciplinaridade 

Coordenadorres: 
Ana Flávia, 
Gilvana, Luiza 

Avaliaçao ao longo da semana 
antes e após/Conforme as 
semanas estabelecidas no 
calendário anual da SEEDF 

Sarau literário/ 
C.E. ao 5º Ano 

Favorecer o 
conhecimento, 
respeito a diversidade 
cultural e habilidades 
sociais com 
apresentações 
literárias, artísticas em 
encontro de toda a 
comunidade escolar 

Direção, Equipe 
(SOE, EEAA, Sala 
de 
Recursos,coordenaç
ão) 
 professores 
regentes 

Culminância – dia letivo do3º 
Bimestre -Avaliação após 
culminância do evento/ na 
semana da culminância 

Show de Talentos/  
C.E. ao 5º Ano 

Promover a relação 
interpessoal da 
comunidade escolar. 

Professora Solenilda (sala 
de recursos generalista) 

Avaliação ao longo do mês de 
setembro e semanas que 
antecedem a culminância do 
projeto/ culminância/Mês de 
outubro 

Conhecendo a 
literatuda/ 
C.E. ao 5º Ano 

Valorizar a leitura 
com a sugestão de 
livros e textos no 
tópico sala de 
leitura, nas salas de 
aula. 

Professora da sala de 
leitura  

Avaliação sobre as visitações 
dos estudantes no tópico sala de 
leitura a partir do retorno das 
professoras regentes 
/semanalmente, nas reuniões 
coletivas por turma ou 4ªs 
coletivas 

Aniversariantes / C.E. ao 
5º Ano 

Oportunizar momentos 
de valorização da vida. 

Professores regentes bimestralmente 

Criança quer brincar , 
mas quer brincar de quê? 
1ºAno A matutino 

Possibilitar atividades 
colaborativas entre os 
Estudantes com a troca 
de experiências sobre o 
universo infantil das 
brincadeiras e brinquedos 

Professora 1ºAno A semanalmente 

TR - Avaliação /4º e 5º 
Ano 

Avaliação 
contextualizada, 
interdisciplinar e 
fundamentada na 
avaliação formativa  

Professores regentes4º e 5º 
Anos 

Seguindo os planos das turmas 
e a partir das avaliações do 
processo avaliativo em reuniões 
do Bloco II/ periodicidade: 
quinzenalmente/mensalmente 

Transição do Jardim 
para Escola classe 

Favorecer para os 
estudantes que iniciam 
o 1ºAno a transição 
das 

modalidades de 

ensino 

Direção, equipe 
pedagógica, professores 
regentes do CEI e 1º Ano 

Mês de novembro 

Transição do 5ºAno 
para o CEF 

Favorecer a 
transição para os 
estudantes dos 5º 
Anos para o CEF 

Direção, 
Equipe,professoras dos 5º 
Anos e professoras e 
Equipe pedagógica do 
CEF 

Mês de novembro 

Plena Atenção/ C.E. ao 5º 
Ano 

Publicitar a atividade de 
Autoconhecimento para 
as professoras regentes e 
segmentos daUE. para 
incentivar esta formação 
de autoconhecimento. 

Favorecer o 
conhecimento sobre o 
Ser e seu 
autoconhecimento/ 
Profª Ana Flávia  

Avaliação do processo de 
informação/1º bimestre nas 
coordenações coletivas 
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ENSINO 
PRESENCIAL 

   

Leitura em movimento/ 
C.E. ao 5º Ano 

Ampliar as habilidades 
que envolvem a 

leitura:ouvir, refletir, 
elaborar, inferir, 
atenção. 

Professores regentes Sexta-feira – avaliaçãodo 
processo e da seleção das 

leituras sobre as devolutivas 
dos estudantes 

Musiral/ C.E. ao 5º Ano Trabalhar os temas 
transversais em murais 
em formato de 
composição de cenas 

Professores regentes semanalmente 

Alimentação saudável/ 
C.E. ao 5º Ano 

Favorecer o 
conhecimentos práticos 
sobre os hábitos de 
alimentação saudável. 

Diretora e voluntária (mãe 
de estudante da U.E.) 

10 aulas semanais 

Queremos saber!/ C.E. ao 
5º Ano 

Propiciar a participação 
e reflexão dos 
estudantes, sobre temas 
contemporâneos, 
através de 
apresentações realizadas 

Vice-diretora e 
coordenadoras 

Quinta-feira/semanalmente 

Quem canta seus males 
espanta / C.E. ao 5º Ano 

Favorecer atividades de 
ritmo, música com 
habilidades ritmicas e 
corporais 

diretora Quarta-feira/semanalmente 
Avaliação porcessual após 
atividade proposta 

Hora cívica Promover 
atividades 
socioculturais 

Direção, Equipe e 
professores regentes 

Segunda-feira/semanalmente 

 

Os projetos  no ensino remoto apresentam uma práxis com maior possibilidades 

para a transdiciplinaridade, acolhe os estudantes nas plataformas de sala de aula, nos 

grupos de whatsapp e nas aulas do Google meet. São avaliados pela devolutiva dos 

estudantes em suas atividades propostas, nas participações das aulas online e na 

culminância dos respectivos projetos. 

Considerando as dificuldades de acessibilidade virtual, necessidades de 

aparelhos compatíveis com a tecnologia  para ensino remoto e as necessidades 

socioeconômica das famílias avaliamos a participação dos responsáveis e familiares 

como ativa.  Estão como mediadores do ensino aprendizagem e ao longo do processo. 

Participam nos grupos de whatsapp, no google meet, na paltaforma.  

Com a possibilidade do retorno ao ensino presencial e após as avaliações e 

diálogos sobre os projetos, alguns poderão ser realizados e ter a culminância em 

ambiente virtual, online. As particularidades dos projetos Hora Cívica; Quem Canta 

Seus Males Espanta (que também está ligado com o Projeto Musiral); sexta-feira 

Leitura em Movimento e Musiral indicam a práxis ao ensino presencial e seguirão, até o 

momento, as especificidades sugeridas pelas Orientações ao Ensino Remoto 

(2021,p.37,38) para o ensino presencial no modelo híbrido, que são momentos 

específicos do dia/aula, reservados para estudantes, professores, servidores. praticarem 

suas leituras dileta. 
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Projeto Institucional 

Relação Escola x Comunidade 

A comunicação da nossa escola com a comunidade escolar muda seu layout no 

ensino remoto. As agendas dão espaço aos grupos de turma formados no aplicativo 

whatsapp. Um ambiente utilizado para informes da semana realizados pelos professores 

regentes, informes pedagógicos e administrativos da Unidade de Ensino, convites para 

culminâncias de projetos. As plataformas, salas de aulas online, apresentam em seu 

mural oinformativo de atividades, projetos e o que o estudante necessita para seu 

dia/aula.  

No ensino presencial a agenda é instrumento de uso diário que norteia o dia/aula 

de nossos estudantes. Fundamental para auxílio dos estudantes quanto a organização de 

suas rotinas na sala de aula, das atividades diárias de sala, atividades para a casa e avisos 

escolares. 

 

 

 

 

 Nossos dias Letivos Temáticos são dias inseridos no Calendário Escolar 

desde 2015 e criado com o objetivo de reunir toda a comunidade escolar para discutir as 

práticas pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares; reuniões bimestrais com 

pais e/ou responsáveis, ambiente virtual para auxílio do acompanhamento escolar; 

colhimento das famílias, pais e/ou responsáveis pela orientadora educacional/SOE, para 

informações pertencentes ao universo escolar de seus filhos e escuta das opiniões, 

possibilitando abertura para compreensão das principais necessidades e dúvidas; 

As reuniões do Conselho Escolar, online, objetivam o acompanhamento e 

execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. 
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Nossas atividades, em 2021, iniciam no ensino remoto e seguem o calendário 

anual 2021 da SEEDF. 

 

   

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

CRONOGRAMA ANUAL da EC 304 Sul 

MARÇO ABRIL MAIO 

03 a 05- Encontro Pedagógico 
08 a 12- Semana de Acolhimento 
dos estudantes e Semana de 

Educação Inclusiva 
08 a 15 -Metas por Ano e 
Diagnóstico Inicial de turmas 
10, 17, 24, 31 – 4ªs Coletivas 

02 - Feriado 01 – Feriado 

06 -1ª Coordenação por Blocos 1 e 2 
entrega do mapeamento das 

03 a 07 – Semana de Educação para 
a Vida 

avaliações 
07 – Iníciodos projetos Inteventivos 
e Reagrupamentos INTRAclasse 

10 – Sábado Letivo Remoto              

07, 14, 28 - 4ªs Coletivas 

21 – Feriado 
24 – Sábado letivo remoto                  
26 – Coordenação por Blocos 1 e 2: 

elaboração da 2ª Psicogênese, 

orientações RAVs 

27 – Início dos testes da 2ª 
psicogênese e avaliações Bloco 2 

30-Pré-conselho 5A e 5C 

03 – Pré-conselho 4ºB e 5ºB 

05 – Pré-conselho 3ºC 
07 – Pré-conselho 3ºB e 4ºA 
08 – Sábado letivo remoto 

13- Sábado Letivo Temático – 1ª 10 – término do 1º Bimestre 

Reunião de Pais 
15 a 31- Teste 1ª Psicogênese BIA e 

avaliações Bloco 2 
22 a 26 -Semana da 
Conscientização doUso da Água 

27- Sábado letivo remoto  

10- Pré-conselho 2ºA 
12 – Pré-conselho 3ºB e 4ºA 

13 – Pré-conselho CEA e CEB 

14 – Pré-conselho 1ºC e 1ºA 
17 – Pré-conselho 1ºD e 1ºB 

19 – Conselho de Classe 1º Bimestre 

05, 12, 19, 26 – 4ªs Coletivas 

24 a 28 – Semana do Brincar 

29 – Sábado Letivo Temático 

JUNHO JULHO AGOSTO 

02,09,16,23,30 – 4ªs Coletivas 

03 – Feriado 

Dia Nacional da Educação 

Ambiental 

08 – Coordenação por Blocos 1 e 2 

mapeamento das avaliações, revisão 

de Metas 

19 – Culminância da 

semana do brincar 

Sábado letivo remoto 

07, 14 – 4ªs Coletivas 
10 – Sábado letivo remoto : Festa 

Junina no ensino remoto 

16- término do 1º Semestre 

      Entrega da RAVs do 2º Bimestre 

      Fechamento Diários Web 

 
 17 a 01/08 – Recesso escolar 

02 – início do 2º Semestre 

04, 11, 18, 25 – 4ºs Coletivas  

11 – Dia do estudante 

02 a 14 Pré-conselhos 

17 – Dia do Patrimônio Cultural 
18- Conselho de Classe 2º 
Bimestre 

 

 
 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

01, 08, 15, 22, 29 – 4ªs Coletivas 

07 – Feriado 
13 a 17 – Semana Prevenção Uso 

de Drogas 

19 – Patrono da Educação Paulo 

Freire 

21 – Dia Nacional das Pessoas com 
Deficiência 

30 – Dia do Secretário 

 

06, 13, 20, 27 – 4ªs Coletivas 
11 e 12 – Feriado (11 antecipação 
dodia 15) 

23 – Sábado Letivo Temático             

23 a 29 – Semana do Livro e da 
Biblioteca 

30- Dia da Merendeira 

02 – Feriado 

03, 10, 17, 24 – 4ªs Coletivas 
06 – Sábado letivo remoto – Mostra 

Virtual – O Louvre é Aqui 5 

11 – Dia da luta contra a 

Medicalização 

12 – Dia do Gestor 
15 – Feriado 

17 e 18 -SIPAEDF 

20 – Dia nacional da Consciência 
Negra 

24 – Gestão Democrática 
22 a 26 – Semana Maria da Penha 
30 – Feriado 
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DEZEMBRO   

01, 08, 15 – 4ªs Coletivas 
04 – Dia do Orientador 

10- Mostra Virtual – O Louvre é 

Aqui 5 

15 – Distribuição de Carga Horária 

18 – Sábado letivo remoto 

20 e 22 – movimentação dos 

professores 

22 – Término do Ano Letivo 

24 a 31 – Recesso escolar 

1º Bimestre – 08/03 a 11/05 

2º Bimestre – 12/05 a 16/07 
3º Bimestre – 02/08 a 13/10 

4º Bimestre – 14/10 a 22/12 
 

16/07 – término do 1º Semestre 

02/08 – Início do 2º Semestre 

22/12 – término do Ano letivo 

 

 
 

 

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 

Nesse momento de ensino remoto os instrumentos de avaliação são diversos e 

utilizados na perspectiva formativa para que os estudantes apresentem suas 

aprendizagens significativas em atividades orais, em grupo nos reagrupamentos 

intraclasse, atividades diárias, envolvimento nas discussões sobre os temas, portfólios, 

atividades artísticas, apresentações, outros. 

A concepção de educação defendida e almejada pela SEEDF adotada após 

estudos na Escola Classe 304 Sul é a Educação Integral.  

Segundo orientações para o ensino remto 

“O professor, observando sua autonomia pedagógica e as normas 

contidas no Regimento Escolar, deverá aplicar atividades/avaliações 

de caráter interdisciplinar, que apresentem dinâmicas desafiadoras e 
partir das práticas sociais dos estudantes, sendo o percurso pedagógico 

organizados.” (SEEDF, 2021) 

 

Para o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas Remotas permanecerão 

sendo utilizados os Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA) – plataforma Google 

Sala de Aula, Google Meet e whatsapp como ferramentas para o ensino aprendizagem 

ao compartilhar atividades educacionais a serem realizadas com os estudantes. 

O processo avaliativo de nossa escola compreende a avaliação nos três níveis: 

aprendizagem, institucional e em larga escala. 

No primeiro nível, aprendizagem, a avaliação é realizada pelo professor com os 

estudantes, ao longo do processo, em grande parte, no ensino remoto na plataforma sala 

deaula e no presencial se volta ao espaço de sala de aula, reestruturando o conhecimento 

dos estudantes por meio de atividades e estratégias de aprendizagem, sendo uma ação 
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que orienta o percurso e o fluxo escolar dos estudantes. 

No segundo nível, institucional, compreendemos que a avaliação está voltada 

para o contexto de nossa U.E, observa as características da nossa  comunidade escolar 

para orientar todas as ações educativas realizadas no processo de ensino aprendizagem. 

No terceiro nível, avaliação em larga escala, realizamos enquanto escola pública, 

as diretrizes federais e do governo de estado, no caso Distrito Federal, que avaliam os 

níveis de proficiência de um país, estado e/ou município. Os resultados e índices 

apresentados e alcançados por nós são analisados, refletidos, dialogados e inseridos em 

nosso Projeto Político Pedagógico como orientação para organizar nosso currículo e 

estratégias realizadas no ensino aprendizagem. 

1. Avaliação das Aprendizagens 

É práxis da avaliação  processual. Relizada por duas vias de diagnóstico: de 

turma e individual do estudante. Na Escola Classe 304 Sul está presente e sistematizada 

no ensino regular, inclusivo e integração inversa para compreender as necessidades de 

ensino e aprendizagem e estabelecer as metas anuais por Ano. Para estudantes da Sala 

de Recursos e Classe Especial estabelece a relação de metas e aprendizagens 

siginificativas únicas,para o indivíduo e sobre suas potencialidades com vistas a estudos 

de caso. 

A avaliação realiza um diagnóstico das turmas e de estudantes. Utiliza 

instrumentos diversos de avaliação do ensino aprendizagem a partir de observação para 

posterior mapeamento das necessidades da práxis realizada. 

Em nossa U.E.  a avaliação pedagógica está presente no processo e cotidiano 

educativo. Contempla o diálogo sobre as necessidades de turma, as necessidades 

específicas do estudante, as necessidades do ensino com a Equipe Pedagógica e 

professor. Sistematiza um acompanhamento para o ensino aprendizagem nas 

coordenações, pré-conselhos, Conselhos de Classe, a partir das práticas desenvolvidas 

pelo professor, do intraclasse e projeto interventivo.   

Estabelece com a Equipe pedagógica e grupo docente, para o Bloco I /BIA a 

testagem da psicogênese da escrita FERREIRO e TEBEROSKY (1.999) até o nível 

alfabético e continua como alfabetizado conforme SOARES (2003) e MORAIS(2012 ).  

Para o Bloco II avaliação pedagógica do processo, também estabelecida com a 

Equipe Pedagógica e grupo docente, com os Testes/TRs (anexo, p.116 ). 
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1.1 Avaliação Diagnóstica 

Objetiva identificar os saberes, necessidades e fragilidades trazidos pelos 

estudantes e turmas de estudantes que, após diagnóstico, promovem um movimento de 

reestruturação do ensino. Favorece planejamentos com instrumentos e procedimentos 

diversos utilizados para avaliar. Fornece conhecimentos sobre o público para que as 

intervenções estabeleçam a aprendizagem significativa. 

Determina o processo de ensino e de aprendizagem dialógico, está vinculada ao 

que o professor considera conhecimento válido, útil, desejável e ao que o professor 

considera ser o processo de construção desse conhecimento sendo o estudante 

construtor do seu próprio  conhecimento e o professor mediador e orientador desse 

processo. Apesar de estarmos falando sempre do professor, é preciso não esquecer que a 

avaliação é um processo que interessa a todos, na escola. 

A tomada de decisão sobre a perspectiva de avaliação a ser realizada   pela 

escola é processo coletivo em nossa escola de todos os Anos, Classe Especial e Sala de 

Recursos para refletir sobre: Por que avaliamos? Para que avaliamos?  

Para o Bloco I usamos como referencial teórico, os estudos de Emília Ferreiro e 

Ana Teberosky sobre a psicogênese da língua escrita e os Direitos de Aprendizagem. 

Encontramos nos estudos FERREIRO (1999) a busca por uma explicação dos processos 

e das formas mediante as quais as crianças aprendem a ler e escrever, compreendendo as 

características, o valor e a função da escrita. Para Bloco II avaliações são pautadas nos 

Direitos de Aprendizagem e nos descritores para os Anos em curso. A alfabetização é 

um processo a psicogênese da escrita tem sua continuidade nos parâmetros de avaliação 

pautados nos estudos de SOARES (2003) e MORAIS ( 2012). Estudantes da Classe 

Especial são avaliados, diariamente, sobre seus processos de aprendizagem únicos 

pautado por um ensino mais próximo das suas potencialiddes.  
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1. 2 Atividades de casa e na plataforma 

Nos novos ambientes para o ensino remoto o grupo docente da escola adota 

diversas estratégias para que os estudantes reforcem suas aprendizagens, sendo as 

atividades propostas em seus livros didáticos, google formulários e google docs. Esta 

utilização ocorre  em benefício das aprendizagens dos estudantes ao utilizarem atividades 

com diariamente. São propostas que favorecem as aprendizagens significativas, 

criativas, ministradas em quantidades razoáveis e distintas, de acordo com o nível de 

desempenho de cada estudante.  

No ensino remoto são mediadas pelas famílias, a partir de diálogo sobre esta 

mediação comas professoras regentes, quando necessário coordenadoras, sala de 

recursos, pedagoga da EEAA, a fim de evitar que o acompanhamento dessa atividade 

signifique somente o ensino do conteúdo; propondo aos familiares mediadores ações 

objetivas, concretas e lúdicas em suas mediações. 

Assim, é necessário que a atividade seja uma proposta de aprendizagem  

extensiva as aulas online no google meet e das explicações enviadas na plataforma sala  

de aula, para que o estudante tenha condições de realizá-las de forma a construir uma 

postura autônoma e emancipada.    

1.3 Autoavaliação 

É um instrumento de avaliação utilizado em todos os Anos, Classe Especial e 

Sala de Recursos da escola sendo realizado de modo sistêmico no processo educativo: 

semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. “Um processo de autoavaliação só tem 

significado enquanto reflexão do educando, tomada de consciência individual sobre 

suas aprendizagens e condutas cotidianas, de forma natural e espontânea como aspecto 

intrínseco ao seu desenvolvimento, e para ampliar o âmbito de suas possibilidades 

iniciais, favorecendo a sua superação em termos intelectuais”. 
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1.4 Testes 

As provas, avaliações escritas e orais, são realizadas noprocesso formativo onde  

por meio dela constata-se o que cada estudante aprendeu o que ainda não aprendeu, para 

que o trabalho pedagógico seja reorganizado e a aprendizagem garantida (Benigna 

Villas Boas). É instrumento que promove aos estudantes familiaridade com as  diversas 

formas de avaliação, antecipa as possíveis surpresas incluindo formatos de avaliações 

externas e conforme a avaliação processual e formativa, não são único meio de 

avaliação da aprendizagem. 

A construção do Teste deve levar em conta os objetivos de aprendizagem e sua 

correção deve ser feita por meio de critérios conhecidos pelos estudantes, para que se 

constitua em espaço-tempo de aprendizagens. Seus resultados são devolvidos aos 

estudantes (feedback) o mais rapidamente possível para que se programem as 

intervenções necessárias a serem feitas pelos professores e estudantes. 

São ações que a escola indica para o Bloco II por considerar esta avaliação mais 

um instrumento no processo de aprendizagem. Cumpre seu caráter formativo quando 

todo seu processo (elaboração, aplicação, correção, feedback e uso dos resultados) se 

organiza coletivamente nos momentos de coordenação pedagógica. Importante lembrar 

que o processo avaliativo é de responsabilidade da escola e não de cada professor, 

individualmente, devendo, portanto, ser planejado e inserido nos planos de ensino dos 

docentes. 

1.5 Portfólio de Aprendizagem 

É uma ferramenta pedagógica sugerida para os ensinos remoto e presencial que 

auxilia a construção de nossos conhecimentos, permitindo a utilização de uma 

metodologia diferenciada e diversificada de acompanhar e avaliar o processo de ensino 

e aprendizagem. 

Ele pode ser descrito como uma coleção organizada e planejada dos trabalhos 

produzidos pelos estudantes da Escola Classe 304 Sul, ao longo de um determinado 

período de tempo, de forma a poder proporcionar uma visão alargada e detalhada das 

aprendizagens efetuadas, valorizando nossa reflexão sobre estas aprendizagens, bem 

como dos diferentes componentes do nosso desenvolvimento cognitivo, metacognitivo e 

também afetivo. 

Podemos dizer também que ele reflete a identidade de cada estudante e de cada 

professor em cada contexto estudado, enquanto construtores do nosso conhecimento e 
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desenvolvimento ao longo da vida, auxiliando-nos no aprofundamento dos objetivos de 

aprendizagem e conteúdos e até mesmo no autoconhecimento. 

1.6 Conselho de Classe e Pré Conselho 

É desenvolvido no sentido de identificar, analisar e propor elementos e ações 

para serem articuladas pela e na escola. 

Esses Conselhos cumprem um papel relevante ao identificar o que os estudantes 

aprenderam, o que ainda não aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as 

aprendizagens aconteçam. Orientamos que sejam envolvidas as famílias, outros 

profissionais da escola e os próprios estudantes para auxiliarem nas reflexões e nas 

proposições de projetos interventivos e demais atos que possam colaborar para que 

sejam garantidas as aprendizagens de todos na nossa escola. 

1.7 Registro de Avaliação 

A elaboração é de responsabilidade do docente que responde pela turma e ou por 

um determinado componente curricular. A colaboração de outros profissionais serve 

para qualificar o que se procura registrar. É requerido para quaisquer 

séries/etapas/anos/modalidades da Educação Básica. Não substitui o diário de classe, 

complementa-o, é obrigatório na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

A elaboração do registro de avaliação na Escola Classe 304 Sul apresenta 

elementos da avaliação diagnóstica observados pelo docente e ou pelo Conselho de 

Classe: aprendizagens evidenciadas e as dificuldades percebidas devem ser descritas na 

primeira parte do documento. Em seguida, devem-se apresentar as estratégias utilizadas 

ou as intervenções conduzidas para sanar tais dificuldades, bem como os resultados das 

intervenções e outras orientações que se fizerem necessárias para que o registro de 

avaliação cumpra sua função formativa. Não se indica o uso de rótulos, expressões 

constrangedoras e outras referentes à avaliação informal, quando conduzido com 

intenção de exclusão ou punição nos registros. Alerta-se para que não ocorram relatos 

ou termos desabonadores destinados às famílias, às condições sociais e a outras 

situações que não sirvam para qualificar o processo de ensino e de aprendizagem. 

O registro avaliativo deve ser claro quanto as suas informações que são 

disponibilizadas para uso profissional e técnico do docente que o elabora e para as 

demais instâncias/colegiados que necessitem utilizar essas informações.  

1.8 Recuperação paralela e ao longo do processo 

São recursos para resgate de aprendizagens não significativas. Está em evidência 
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no ensino remoto e na perspectiva do retorno presencial por incluir as dificuldades de 

acessibilidade virtual e meios tecnológicos dos estudantes, dos seus mediadores – a 

famíllia. 

Considera as adequações curriculares para a transição do ensino remoto e na 

perspectiva do ensino presencial.  

Esta recuperação de habilidades é realizada em nossa U.E. no cotidiano das 

turmas e conforme a avaliação diagnóstica individual, tendo novas práxis: 

replanejamento da prática pedagógica desenvolvida para atendimento das necessidades 

diagnosticadas; atendimento individualizado; trabalhos diversificados/diferenciado; 

reagrupamentos intraclasse diários ou semanal; projetos Interventivos. 

2. Avaliação Institucional 

 É uma avaliação que objetiva a visão real da condição pedagógica dos 

estudantes. Aplicada e corrigida pela equipe pedagógica com resultados que são 

parâmetro de onde estamos partindo e para onde queremos ir. Está voltada para a 

aprendizagem do estudante (a aprovação é apenas uma consequência) e para a sua 

inclusão nos processos escolares e na sociedade como ser ativo, autônomo, ético, 

informado, participante dos processos de produção e de melhoria social. 

É praticada pela escola com a participação de todos os sujeitos que nela atuam: 

pais/responsáveis e pessoas da comunidade que colaboram para o desenvolvimento das 

atividades do Projeto Político Pedagógico/PPP. 

Realizada para diagnosticar e assim conhecer as condições de trabalho, as 

dificuldades e possibilidades do aluno; melhorar as condições e subsidiar o curso da 

ação didática a cada etapa do processo, a fim de corrigir distorções, indicar 

possibilidades, modificar estratégias; tomar decisões referentes à necessária intervenção 

pedagógica e mudar materiais didáticos, rever metodologia, apoiar estudantes com 

dificuldades. 

A referência para essa avaliação acontece em vários momentos do trabalho em 

nossa escola: Conselho de Classe, coordenações pedagógicas, dia letivo temático, 

reunião com pais/responsáveis, momentos socioculturais e atividades de formação 

continuada. 

3. Avaliação em Larga Escala 

Compõe o terceiro nível da avaliação. 

O SIPAEDF é proposta na PORTARIA N°420, DE 21 DE DEZEMBRO DE 

2018 para a rede de ensino do Distrito Federal, com o objetivo de assegurar o processo 
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de avaliação do desempenho dos estudantes, da gestão e do contexto escolar com vistas 

a (re)direcionar políticas públicas educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas e 

administrativas que promovam a equidade e a qualidade no processo de ensino 

aprendizagem. É realizada com a prova diagnóstica aplicada anualmente para todos os 

estudantes do 2º, do 4º, do 6º e dos 8º anos do Ensino Fundamental regular e da 1ª e das 

2ª séries do Ensino Médio regular. 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica/ SAEB é avaliação proposta para o 

sistema educacional brasileiro, que em seu histórico entre os anos de 2013 a 2019, teve 

as denominações de PROVA BRASIL e Avaliação Nacional da Alfabetização/ANA. 

Atualmente a denominação se restringe a sigla SAEB continua o formato estrutural com 

avaliações realizadas por meio de provas e questionários, aplicados periodicamente pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira /Inep. São 

apresentados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica/IDEB a partir da 

combinação dos resultados das avaliações acrescidos aos indicadores das médias de 

desempenho da Educação Básica de ensino nacional sobre aprovação, obtidos no Censo 

Escolar. 

As avavaliações SIPAEDF e SAEB na escola são paraãmetros utilizados e a 

metodologia  

 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

 

 
O Sistema Educacional do Distrito Federal estabelece parâmetros de atuação das 

escolas por meio do documento “Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais- Anos Finais”, revisado e implementado em sua segunda 

edição, já contemplando a adesão da SEEDF ao Programa de Apoio à Implementação da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), assegurando aos estudantes desta rede de 

ensino os mesmos direitos garantidos a todos outros estudantes brasileiros. 

“Em 2020, os profissionais da educação, em especial os docentes, 
viveram e superaram grandes desafios em sua vida profissional. 

Aprendizado; resiliência; novas formas de pensar e trabalhar; 

enfrentamento; insegurança; medo; criatividade; superação; adaptações 
tecnológicas; mudança de olhar; proximidade; planejamento; 

crescimento interior ... são palavras que resumem o dia a dia do 

professor, com maior singularidade desde março de 2020.” (SEEDF, 

p.19,2021) 
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É proposta desta unidade escolar, no ensino remoto e na perspectiva do retorno 

ao ensino presencial estabelecer práticas escolares e cotidianas com foco nos objetivos 

de aprendizagens do Currículo em Movimento, das adequações curriculares com vistas 

ao resgate de aprendizagens, mobilizando os profissionais à um trabalho coletivo 

voltado para à formação continuada e ensino aprendizagem dialógico com os Eixos 

Integradores e Transversais, Planejamento, Reagrupamento Inter e Intraclasse, Projeto 

Interventivo e Projetos Individuais e coletivos da escola.  

1. Eixos Integradores 

São eixos que indicam à necessidade de integração e progressão curricular como 

fundamentais para a Organização do Trabalho Pedagógico que é proposta para 

organizar intervenções didáticas que atendam as necessidades de aprendizagem dos 

estudantes. Os eixos propostos no Currículo do Ensino Fundamental são: 

Alafabetização, Letramento e Ludicidade. Como eixos sustentam, apoiam, integram e 

articulam objetivos e conteúdos de aprendizagem buscando a proficiência leitora e 

escritora a partir da alfabetização, letramento com ludicidade. 

1.1 Alfabetização 

A alfabetização é compreendida como um processo de compreensão e 

apropriação do sistema da escrita construído pela humanidade que permite ao 

estudantes sua inserção na cultura letrada, em um processo de comunicação por 

meio da leitura e da escrita, nas diferentes áreas de conhecimento. Um processo 

complexo, envolto por conflitos rumo a construções e desconstruções até que haja 

compreensão e apropriação do sistema de escrita. 

É preciso compreender que esse processo para o estudante é realizado em 

etapas sucessivas de elaboração inteligente carregadas de sentido e pensamentos, 

denominadas hipóteses. Assim, compreender as hipóteses possibilita ao professor 

realizar o trabalho didático pedagógico focado nalógica do processo de 

aprendizagem da leitura e da escrita pensado pelo estudante. 

Para esse processo, o Currículo em Movimento da Educação Básica indica o 

início do processo de alfabetização para início no 1º Ano do Ensino Fundamental 

considera que o estudante irá ler um pequeno texto com a referida compreensão e irá 

produzir textos orais e escritos com o encadeamento de ideias a partir do contexto, 

sem exigências de registros com as complexidades ortográficas da língua e sim 

compreensíveis por qualquer pessoa. 
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É um processo que será ampliado e consolidaddo ao final do Bloco Inicial de 

Alfabetização /BIA, 3º Ano do Ensino Fundamental, com o estudante capaz de ler e 

produzir textos orais e escritos de forma proficiênte na perspectiva do letramento e 

da ludicidade para continuar os estudos no Bloco II do Ensino Fundamental, 4ºs e 5º 

Anos, aumentando a competência comunicativa nas expressões individuais, de 

forma adequada e conforme as habilidades linguísticas das práticas sociais. 

1.2 Letramento 

Desde o ano de 2019 a Política Nacional de Alfabetização/PNA, instituída 

pelo Decreto nº 9765/2019 lança orientações para implementar a palavra 

literacia em lugar de letramento.  São conceitos que assumem diferentes 

significados ao longo do tempo e ainda requer estudos no Brasil. 

A literacia percebe o ensino baseado em práticas sociais de leitura, escrita e 

oralidade, ancora-se na ampliação das práticas de letramento dos sujeitos e 

utiliza os princípios curriculares como a escolha e uso de contextos de 

aprendizagem em que estudantes e professores usam textos dos mais 

diferentes gêneros literário, nas áreas de conhecimento para agir socialmente, 

apropriando-se de discursos nas diversas identidades. 

O letramento compreende o processo de alfabetização quando a leitura e a 

escrita são apropriadas pelo sujeito como meios para as diversas linguagens, 

saberes, aspectos socioculturais, resolução de problemas do cotidiano. É 

construído nas diferentes áreas de conhecimento, necessita estar organizado 

no trabalho pedagógico que considere o contexto das práticas sociais do 

estudante para que o mesmo realize inferências sobre suas leituras e 

ultrapasse o espaço da aula, quando as interpretações se juntam as vivências 

individuais e sociais do estudante. 

Alfabetização, letramento e literacia são processos distintos, indissociáveis 

mas interdependentes e deve acontecer na perspectiva da ludicidade.  

1.3 Ludicidade 

Contemplar a aspecto lúdico da vida é fundamental para a escolarização do 

estudante. Sinaliza um ensino aprendizagem dinâmico. 

A ação didático pedagógica para as aprendizagens no 2º Ciclo e para os 

Blocos 1 e 2 , Classe Especial e Sala de Recursos deve contemplar, 

simultâneamente a alfabetização, o letramento e a ludicidade na 

intencionalidade de aprendizagens significativas para os estudantes do 
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Sistema de Escrita Alfabética, uso da língua nas práticas sociais de leitura e 

escrita. 

2. Eixos Transversais 

 

Os eixos transversais são temáticas propostas no Currículo em Movimento da 

Educação Básica do Distrito Federal, busca favorecer o trabalho sobre narrativas que ao 

longo do processo histórico foram negligenciadas. Trazem a leitura do mundo 

contemporâneo, reflexiva e crítica, desenvolve a responsabilidade de cada um, sujeito e 

cidadão global, para a construção de um mundo mais justo, sustentável e acolhedor em 

toda sua diversidade de vida. 

Nossa escola realiza o ensino e as aprendizagens com ações e estratégias 

didático pedagógicas que consideram as hipóteses dos estudantes, busca o espaço 

educativo desafiador para provocar reações críticas e éticas dos estudantes, garante em 

seus ambiente educativo a diversidade de materiais didáticos e pedagógicos, articula os 

objetivos de aprendizagem e o currículo aos projetos coletivos, interdisciplinares e 

individuais com atenção às fragilidades e potencialidades de aprendizagens 

significativas conhecidas a partir dos disgnósticos individuais, por turma, institucional e 

de larga escala. 

Os eixos transversais na Escola Classe 304 Sul estão em nossos projetos 

coletivos e individuais, nas semanas do calendário escolar, em nosso ensino 

aprendizagem, na rotina escolar, numa proposta curricular mais crítica e reflexiva. 

Os projetos e planejamentos da escola são realizados e fundamentados nos 

objetivos das aprendizagens dos eixos transversais que visam: 

▪ Possibilitar as aprendizagens a partir da democratização de saberes, emuma 

perspectiva de inclusão e considerando os Eixos Transversais “Educação Para a 

Diversidade, Cidadania e Educação; Educação Em e Para os Direitos Humanos e 

Educação Para a Sustentabilidade”; 

▪ Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da 

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

letramanetos, da diversidade étnico cultural,dosistema político, da economia, da 

tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos, e dos princípios da 

sociedade brasileira e  mundial; 

▪ Fortalecer vínculos daescolacom a família, proporcionar diálogos éticos e a 

corresponsabilização de papéis distintos, com vistas a garantia de acesso, 

permanência e formação integral dos estudantes; 
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▪ Compreender o estudante como  sujeito central do processo de ensino capaz 

de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometidocom suas aprendizagens, como 

protagonista estudantil. 

2.1 Educação Para a Diversidade, Cidadania e Educação 

Tem como essência a pluralidade cultural. Aborda temáticas importantes e 

necessárias que derrubam mitos e preconceitos de nossa sociedade. Busca o 

conhecimento histórico contemporâneo sobre a educação antirracista, 

intelectual e de religiosidade, os valores negros e indígenas, inclui grupos 

sociais negligenciados, excluídos e silenciados como as Mulheres, 

Camponeses sem terra, Quilombolas, Ciganos,Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transgêneros, LGBTQ+ segundo o Currículo Em Movimento do DF 

(2018,p.37).  

2.2 Educação Em e Para os Direitos Humanos 

Busca a formação cidadã dos estudantes da escola pública, considera o 

contexto histórico da construção dos Direito Humanos,trabalha além das 

questões universais inerentes a todo ser humano comoa dignidade da pessoa 

humana, questões humanas individuais e cosntitutivas de todos seres 

humanos. Como construção histórica está em constante mudança, uma lógica 

da dinâmica socioeconômica e cultural de todos os povos. Segundo o 

Currículo Em Movimento (2018, p.57) as linhas de atuação da Educação em 

e Para os Direitos Humanos devem ser: Educação Para a promoção, Defesa, 

Garantia e Resgate de Direitos Fundamentais; Educação Para a Diversidade; 

Educação Para a Sustentabilidade e Formação Humana Integral. 

2.3 Educação Para a Sustentabilidade 

O conceito de sustentabilidade se define com a relação do indivíduo com o 

seu meio, um equilíbrio entre a sociedade, o meio ambiente e a economia de 

forma equilibrada. A partir daí podemos entender o nosso planeta Terra de 

forma sistêmica onde o mundo passa a ser visto “em termos de relações e em 

termos de integração” (Curriculo, p.61). As dimensões social, cultural, 

ecológica, ambiental, territorial, econômica, política e espiritual são 

objetivos de todo o processo educativo para a cultura da sustentabilidade e 

criação de um modelo global de cidadania planetária que compreende 

atitudes humanas frente a preservação e ultrapassa as fronteiras geográficas. 

A Educação Para a Sustentabilidade, organiza ações sobre o 
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Desenvolvimento Sustentável e busca a formação de cidadãos 

comprometidos com o ato de cuidar da vida de todos os seres vivos, como 

entedimento crítico individual e coletivo de viver em rede e de  pensar, 

refletir e agir acerca da produção e consumo consciente, qualidade de vida, 

alimentação saudável, economia solidária, agroecologia, ativismo social, 

cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade entre outros. 

 

3. Planejamento 

Na educação planejar é reflexão-ação-reflexão, é articular elementos essenciais 

para a construção de objetivos de aprendizagem e o currículo a partir da análise das 

aprendizagens dos estudantes, tempo e espaços educativos, diagnósticos e avaliações 

institucionais e de larga escala, instrumentos de registro como Conselho de Classe, 

avaliação  institucional, individuail e por turma de estudantes. 

São planos e estratégias para organizar as ações pedagógica, ensino e 

aprendizagem dos estudantes, espaços, interação, efetivação dos princípios de trabalho 

pedagógico; acompanhar, prever, antecipar, avaliar,interagir ações adequadas as 

potencialidades e necessidades educacionais.  

Favorece a tomada de decisão a partir das análises sobre seu percurso; indica 

questionamentos e assegura a coerência dotrabalho pedagógico da escola. 

Em nossa escola os planejamentos são realizados nas coordenações por Ano, por 

Bloco, Coletivas,  Individuais sobre a reflexão da práxis, temas, necessidades e 

potencialidades dos estudantes para encontrar possibilidades de um ensino 

aprendizagem dialógico, sobre a realidade escolar e com decisões coletivas para o 

coletivo. 

Planejamento 
Formação do estudante como SER: cidadão ativo e crítico. 

JUSTIFICATIVA OBJETIVO 

GERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO 

DESENVOLVIMENTO 
 

AVALIAÇÃO 

A cidadania se Conscientizar o Conhecer sua O Projeto será No ano letivo 
efetiva num sujeito de sua biografia desenvolvido ao  
processo de importância como (identidade, longo de todo ano reuniões 

coletivas, 
conhecimento dos agente família); Refletir letivo por meio das coordenações, 

direitos e deveres transformador, sobre o uso seguintes eixos Conselhos de 

humanos. Um promover o seu racional da água; integradores: Classe, Pré 

cidadão deve desenvolvimento Respeitar a Identidade; Conselhos. 
desenvolver uma pessoal quanto diversidade; Conscientização do  

percepção e protagonista no Desenvolver bons Uso Sustentável da  

compreensão mais mundo. hábitos de Água; Inclusão;  

crítica da  convivência; Educação para a  

realidade. O  Valorizar a vida; Identidade  
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presente eixo  identidade Cultural Brasileira;  

norteador será  cultural brasileira Prevenção das  

realizado devido à  e mundial; Drogas;  

importância da  Entender os Alimentação; Dia  

construção de  benefícios de um Nacional de Luta da  

uma consciência  estilo de vida Pessoa com  

cidadã e do  saudável; Utilizar Deficiência;  

desenvolvimento  adequadamente as Semana Nacional  

da percepção da  ferramentas do Livro; Feira  

responsabilidade  tecnológicas; Cultural; Dia da  

de ações de  Desenvolver o Consciência Negra.  

cidadania nos  pensamento   

diversos meios:  científico e   

sociais e  investigativo;   

ambientais  Promover a   

  formação integral   

  do estudante.   

 
4. Reagrupamentos 

É uma estratégia pedagógica que permite o avanço contínuo das aprendizagens, 

a partir da produção de conhecimentos que contemplem as possibilidades e 

necessidades de cada estudante, durante todo o ano letivo. 

O trabalho em grupo permite ao docente dar atenção diferenciada e 

individualizada, favorece a participação efetiva dos estudantes com diferentes 

necessidades e possibilidades de aprendizagem e a avaliação do desempenho no 

processo. 

Ao estudante possibilita ser atendido nas suas necessidades, avançar nas suas 

potencialidades, interagir com o outro e com a sua aprendizagem, questionar suas 

hipóteses e compartilhar seus saberes para que se transformem em conhecimento. 

O reagrupamento está contemplado no cronograma anual, com o intraclasse e o 

interclasse, com o registro das atividades desenvolvidas, de acordo com as orientações 

da SEEDF, no Diário de Classe. 

Todos os professores da unidade escolar, incluindo coordenadores pedagógicos e 

equipe da direção, se envolvem neste trabalho favorecendo avaliação e planejamento de 

estratégias adequadas ao reagrupamento. 

4.1 Reagrupamento Intraclasse 

Considerando a avaliação da turma/Ano e pensando na diversidade de 

aprendizagens o planejamento para os estudantes estará relacionado a 

estratégia do reagrupamento intraclasse. 

Seguindo as orientações para o ensino remoto: 

“O Reagrupamento Intraclasse (RINTRA), como forma de 

estratégia/intervenção didático-pedagógica, pode e deve acontecer a 
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todo tempo, independente da forma pela qual as atividades escolares 

estiverem ocorrendo, seja por meio do ensino remoto, presencial ou 

híbrido. O que precisa ser considerado é a necessidade da turma e/ou 
do estudante. As atividades devem voltar-se no sentido de contemplar 

as individualidades do estudante, sua necessidade de acolhimento, 

suas condições de acessibilidade, seu tempo e ritmo, sempre seguindo 
as definições das equipes pedagógicas de cada unidade escolar e tendo 

como foco a avaliação formativa, almejando a manutenção, o 

aprimoramento e o avanço das aprendizagens”(2SEEDF,p.24,2021) 

 
Em nossa U.E. o Reagrupamento Intraclasse se fará conforme sua diretriz no 

Currículo Em Movimento. Realizada com os estudantes de uma mesma 

turma agrupados, de acordo com suas necessidades de aprendizagem. 

No ensino remoto, os grupos são organizados no aplicativo whatsapp, com 

anuência dos responsáveis que nele estão. São combinados os dias e horários 

que os grupos terão a intervenção educativa. O professor deverá garantir o 

atendimento aos diversos grupos da sala e não apenas aos estudantes que 

tenham necessidades específicas, tendo como pontos para o planejamento 

desta práxis: 

• O diagnóstico regular e sistêmico da turma, que trará 

visibilidade às diversas necessidades, possibilidades e 

potencialidades dos estudantes; 

•  Conteúdos organizados e selecionados que atendam às necessidades 

específicas de aprendizagens, enriqueçam e aprofundem os conhecimentos; 

• Realizar a mediação e a interação com os colegas 

para que a aprendizagem aconteça. 

A Equipe Pedagógica deve atuar em todo o processo dessa estratégia 

pedagógica: acompanhando o planejamento, sugerindo atividades, 

colaborando na avaliação e, sempre que possível, presenciando esse trabalho 

na sala de aula. 

4.2 Reagrupamento interclasse 

Segundo as Orientações para o Ensino Remoto (2021), é um reagrupamento 

que não se adequa aos ensino remoto, “o Reagrupamentos Interclasse 

(RINTER), dada a configuração das atividades pedagógicas remotas, não 

poderá ser efetivado enquanto vigorar a suspensão das aulas presenciais.” 
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5. Projeto Interventivo 

No ensino remoto é estruturado nas plataformas meet, sala de aula e aplicativo 

whatsapp. Organiza os atendimento aos estudantes a partir da avaliação individual dos 

mesmos, agendada com os responsáveis e realizadas no meet ou pelo whatsapp. 

O projeto Interventivo faz-se necessário para o atendimento qualitativo dos 

estudantes que, após diagnóstico, intervenções pedagógicas diferenciadas como 

Reagrupamento Intraclasse e adequações da práxis, não adquirem as expectativas de 

aprendizagem estabelecidas para o período escolar pré-estabelecidas. De tal forma que 

todos os estudantes tenham seu direito de aprendizagem garantido mediante a utilização 

de espaços, tempos e de recursos diferenciados. 

“Os professores devem disponibilizar um planejamento que atenda a 

carga horária, de acordo com o Calendário Escolar 2021, aprovado 

pela Portaria no 498/SEEDF, de 28/12/2020. 

Ressalta-se que a análise das atividades devolvidas 

pelo estudante, dever ser feita pelo professor regente da turma com o 

olhar sempre voltado à avaliação formativa, marco desta SEEDF.” 

(SEEDF, p.21, 2021). 
 

Inicialmente os professores regentes deverão, após avaliação diagnóstica e 

processual, sinalizar quais estudantes apresentam dificuldades de aprendizagens. 

A Equipe Gestora, a Coordenação Pedagógica, o Serviço de Orientação 

Educacional, o Serviço Especializado de Apoio às Aprendizagens serão corresponsáveis 

na elaboração, aplicação e acompanhamento e avaliação do projeto uma vez que os 

estudantes são sujeitos da Escola Classe 304 Sul. 

Quanto à aplicação, após o Conselho de Classe ao final do ano letivo de 2020 

realizou-se levantamento dos estudantes que foram aprovados com dificuldades de 

aprendizagem específicas em Língua Portuguesa e/ou Matemática e que deverão iniciar 

o novo ano letivo em atendimento em Projeto Interventivo. Passam a ser, assim, esses os 

componentes do primeiro grupo a ser atendido em 2021.  

Em um segundo momento, serão atendidos os demais estudantes que vierem a 

manifestar maiores dificuldades durante o segundo semestre letivo.  

No ensino remoto há de se respeitar, também, as necessidades de equipamentos 

tecnológicos e acessibilidade virtual, de cada estudante. 

Todas as estratégias utilizadas serão registradas de forma a avaliar os avanços 

alcançados ou não. 
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Projeto Interventivo 
OBJETIVOS META AÇÃO RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

/CRONOGRAMA 

Gerar situações 
reais e 

diversificadas de 

aprendizagem; 

 

Atender 100% dos 

estudantes com 
necessidades 
específicas de 
aprendizagem; 
Concluir o ano 
letivo com 100% 
dos estudantes 
alfabetizados, 

incluindo o 
letramento 
matemático. 

Fazer o 
levantamento dos 
estudantes que não 
estão alfabetizados 
por meio do 
diagnóstico; 
Participar da 
elaboração do PI 
Organizar o tempo/ 

espaço da escola; 
Participar do 
processo avaliativo; 
Acompanhar o 
desempenho dos 
estudantes. 

Equipe Pedagógica 
Equipe Gestora 

 

Ao longo do 

processo; Nas 
coordenações 
coletivas; Pré- 
Conselhos 
(Individuais); 
Conselho de Classe. 

/ 
O Projeto é oferecido 

ao longo de todo ano 
letivo. 

Atender às 
necessidades de 
aprendizagens a 

partir de um 
diagnóstico; 

Elaborar o 
planejamento 
atendendo as 
necessidades 
específicas dos 
estudantes e o 
material didático 
necessário. 

Professor regente 

Favorecer o 
planejamento 

coletivo, 
oportunizar a 
adequação do 

ensino às 
dificuldades 

educacionais dos 

estudantes. 

Executar o projeto Professor readaptado 
ou com restrição 
temporária 
(respeitando a sua 
restrição laborativa); 
Professor regente. 

 

 

6. Trabalho Com Projetos 

Na escola temos projetos institucionais e projetos específicos por Anos, a 

maioria parte da definição de um problema, determinação dos conhecimentos 

necessários, desenvolvimento de um marco integrador, estudos ou pesquisas concretas, 

articulação entre as áreas do conhecimento, resolução de conflito entre as mesmas, 

construção de estratégias integradoras, identificação da relevância das contribuições, 

integração de dados e informações obtidos, ratificação ou não da solução encontrada ao 

problema inicial, definição de rotas das rotas pedagógicas. 
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QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO  E 

INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

PARA ENSINO REMOTO, HÍBRIDO/PRESENCIAL 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DO PROJETO  

E NO PROJETO 
SEXTA-FEIRA 
CULTURAL 

 

Favorecer a diversidade 
cultural sobre o 
contexto, temas e 

objetivos planejados 
considerando a 
interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade  
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano;com 
postagens de material 
virtual  semanalmente 
nos grupos turma 

whatsapp. 
 

Inclui no processo de 
ensino aprednizagem a 
ludicidade,Interdisciplinari

dade, 
transdiciplinaridade; 
Cria para os estudantes 
ambiente que favorece a 
curiosidade, criatividade, 
análise e reflexão, crítica 
sobre temas 
contemporâneos ; 
Amplia os conhecimentos 

temáticos da escola 
construindo um espaço 
para professores regentes 
e estudantes  

Professora Jussara 
(restrição 
temporária); 

Equipe 
Pedagógica; 
Equipe Gestora 

Avaliação do processo, nas 
semanas subsequentes as 
postagens dos conteúdos nos 

grupos turma whatsapp. 
Um projeto que satisfaz a 
interdisciplinaridade e 
transdicipliradidade sendo bem 
aproveitado e utilizado pelos 
professores regente e estudantes 
e famílias, visto que está 
veiculado no whatsapp das 
turmas, ambiente escola-

estudante-professor-equipe 
gestora 

FAZENDO ARTE 
Promover a participação 
e reflexão dos 
estudantes sobre a 

diversidade artística e 
cultural no contexto 
mundial; para todos os 
estudantes da CE ao 5º 
Ano 

A partir de artistas nas 
áreas de artes plásticas, 
música e lieratura 

favorecer conhecimentos 
a partir das releituras nas 
aprendizagens dos 
estudantes considerando 
temas transversais, 
ampliando a capacidade 
de observação, análise, 
reflexão, leitora, escritora 
e cultural dos estudantes. 

Professores 
regentes 

A avaliação é processual, anual 
e na Culminância – Mostra 
Cultural,no mês de novembro/ a 

periodicidade se estabelece pela 
interdisciplinaridade e práxis de 
cada turma, podendo ser diária, 
semanal, quinzenal. 

SEMANAS LETIVAS Promover a participação 
e reflexão dos 
estudantes nas semanas  
propostas pela SEEDF 
em calendário escolar 
anual; favorecer a 
transdisciplinaridade e 

ampliar conhecimento 
dos estudantes; com 
postagem de material 
nas palataforma-sala de 
aula, todosos dias da 
semana letiva; para 
todos os estudantes da 
CE ao 5º Ano 

Inclui no processo de 
ensino aprednizagem a 
ludicidade,Interdisciplinari
dade, 
transdiciplinaridade; 
Cria para os estudantes 
ambiente que favorece a 

curiosidade, criatividade, 
análise e reflexão, crítica 
sobre temas 
contemporâneos ; 
Amplia os conhecimentos 
temáticos da escola 
construindo um espaço 
para professores regentes 

e estudantes 

Coordenadoras: 
Ana Flávia, 
Gilvana, Luiza 

Avaliação do processo, nas 
semanas subsequentes as 
postagens dos materiais nas 
plataformas- sala de aula. 
Projeto com boa participação de 
acessodos estudantes e utilizado 
por 70% dos professores, ao 

longo das semanas letivas, 
como material  para ensino 
aprendizagem. 

SARAU LITERÁRIO Compartilhar o 
conhecimento; 
Favorecer as relações 
humanas dacomunidade 
escolar considerando o 
respeito a diversidade 
cultural  habilidades 

sociais com 
apresentações literárias, 
artísticas em 
encontro de toda a 
comunidade escolar; 
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano. 
 

Construção de produções, 
nos diversos gêneros 
literário a partir 
doconhecimento dos 
estudantes , de autores 
literários brasileiros; 
 

Equipe Gestora; 
Equipe 
Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
Professores 
readaptados e/ou 

com restrição 
temporária. 

Avaliação ao longo do 3º 
bimetre,período do processo e 
reorganização de estratégias 
para melhor apresentação e 
desempenho das atividades 
propostas no dia da 
culminância-último sábado 

letivo do 3ºBimestre;  
Avaliação do projeto por 
docentes e estudantes na 
semana sequênte a culminância. 
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SHOW DE TALENTOS Promover as relações 
humanas da 
comunidade escolar  

Realização de um dia de 
Shows na escola com um 
evento cultural com 
apresentação artística dos 
participantes inscritos 
para a promoção de 
valores sociais que 
favorecem o bom 

convívio social; 
 

Professora 
Solenilda (sala de 
recursos 
generalista) 

Avaliação ao longo do mês de 
setembro e semanas que 
antecedem a culminância do 
projeto 

CONHECENDO A 
LITERATURA 

Valorizar a leitura com 
a sugestão de livros e 
textos no tópico sala de 
leitura, nas salas de 
aula; para todos os 
estudantes da CE ao 5º 

Ano. 

Postagem semanal ,  nas 
palataforma- sala de aula, 
de material literário, nos 
temas de estudo 

Professora Deise 
(sala de leitura) 

Avaliação sobre as visitações 
dos estudantes no tópico sala de 
leitura a partir do retorno das 
professoras regentes 

ANIVERSARIANTES Oportunizar momentos 
de valorização da vida; 
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano , 
docentes e servidores da 
escola. 

Inclui no processo de 
escolarização momentos 
de valorização da vida;  
oferece momento de 
relações interpessoal 
favarecendo o respeito à 

diversidade de 
manifestações festivas 
sobre datas de 
nascimento. 

Equipe Gestora; 
Equipe 
Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

Avaliação bimestral no 
momento do evento. 

CRIANÇA QUER 
BRINCAR,MAS QUER 
BRINCAR DE QUÊ? 

Possibilitar atividades 
colaborativas entre os 
Estudantes com a troca 
de experiências sobre o 

universo infantil das 
brincadeiras e 
brinquedos; para 
estudantes do1ºAno A 
matutino 

Oportuniza a 
escolarização 
considerando a ludicidade 
das brincadeiras;  cria 

momentos de 
aprendizagem sobre a 
diversidade cultural, 
regional e de origem das 
brincadeiras; 
Favorece a adaptação de 
brincadeiras para o 
contexto atual; 

Inclui habilidades da 
alfabetização no contexto 
dasbrincadeiras 
favorecendo 
aprendizagens 
significativas.  

Professora Débora 
– regente do 1º 
Ano A matutino 

Avaliação semanal sobre a 
interação dos estudantes nos 
momentos de brincadeira; do 
processo de análise e reflexão 

dos estudantes sobre as diversas 
formas de brincar. 
 

TESTES + Avaliação 
contextualizada, 

interdisciplinar e 
fundamentada na 
avaliação formativa 
para estudantes do 
Bloco II 

Análise do ensino a partir 
das avaliações doprocesso 

visando alterações, 
adequações organizativas 
e metodológicas para as 
estratégias do ensino 
aprendizagem; 
formação de hábitos 
escolares frente a 
documentos avaliativos 

comomatriz SAEB e 
SIPAEDF. 
  

Professores 
regentes4º e 5º 

Anos 

Avaliação quinzenal ou 
bimestral seguindo os 

planejamentos das turmas;   
 

DO JARDIM PARA A 
ESCOLA CLASSE 
 

Favorecer para os 
estudantes que 
iniciam o 1ºAno a 
transição das 

modalidades de ensino 

Acolher as necessidades 
socioemocionais dos 
estudantes que irão iniciar 
o1º Ano EF anos iniciais. 

Equipe Gestora; 
Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 
readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 
 

Avaliação ao longo da semana 
doprojeto – mês de novembro. 
Avaliação sobre as necessidades 
escolares dos estudantes diante 

da transição com vistas as 
individualidades 
socioemocionais dos estudantes  
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DA ESCOLA CLASSE 
PARA O CEF 

Favorecer a transição 
para os estudantes dos 5º 
Anos para o CEF 

Acolher as necessidades 
socioemocionais dos 
estudantes que irão iniciar 
o 6º Ano EF anos finais. 

Equipe Gestora; 
Equipe 
Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
Professores 
readaptados e/ou 
com restrição 

temporária. 

Avaliação ao longo da semana 
doprojeto – mês de novembro. 
Avaliação sobre as necessidades 
escolares dos estudantes diante 
da transição com vistas as 
individualidades 
socioemocionais dos estudantes 

PLENA ATENÇÃO Publicitar para o grupo 
docente da escola a 
atividade de 
Autoconhecimento para 
a formação      do  
autoconhecimento. 

Conhecimento sobre o Ser 
e seu autoconhecimento; 
Insentivo ao 
autoconhecimento com 
vistas as habilidades 
humanas sociais. 

Coordenadora 
Ana Flávia 

Avaliação do processo de 
informação/1º bimestre nas 
coordenações coletivas 

QUADRO SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPO  E INTERDISCIPLINARES 

DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

PRESENCIAL/HÍBRIDO 
PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DO PROJETO  

E NO PROJETO 

MURAL Ampliar as habilidades 

que envolvem a 
leitura:ouvir, refletir, 
elaborar, inferir, 
atenção. 
Aplicar a diversidade 
cultural sobre o 
contexto, temas e 
objetivos planejados 

considerando a 
interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade  
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano 

Seleção de músicas , na 

semana pedagógica, que 
farão parte do projeto; 
Elaborar material para 
murais da escola a partir 
da inferência dos 
estudantes sobre as 
músicas pré selecionadas; 
Trabalhos sobre os 

temas nos murais 
em formato de 
composição de cenas 
com os trabalhos dos 
estudantes. 

Equipe 

Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
Professores 
readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

Avaliação das necessidades e 

potencialidades na construção 
das sequências, material 
produzido pelos estudantes em 
todos os meses e ao longo do 
ano letivo. 

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 

Favorecer o 
conhecimentos práticos 
sobre os hábitos de 

alimentação saudável 
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano 
 

10 aulas semanais que 
serão uma cozinah com a 
prática de alimentos, 

dentroda pirâmide 
alimentar, considerado 
alimentos saudáveis e 
para o bem estar do 
indivíduo. 

Equipe Gestora e 
voluntária (mãe 
estudante) 

Avaliação ao final das 10 aulas 
com vistas as próximas aulas. 

QUEREMOS SABER Propiciar a 
participação e reflexão 

dos estudantes, sobre 
temas 
contemporâneos, 
através de 
apresentações realizadas 
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano 
 

Cria para os estudantes 
ambiente que favorece a 

curiosidade, criatividade, 
análise e reflexão, crítica 
sobre temas 
contemporâneos ; 
Amplia os conhecimentos 
temáticos da escola 
construindo um espaço 
para professores regentes 

e estudantes 

Equipe Gestora; 
Equipe 

Pedagógica 

 

QUEM CANTA SEUS 
MALES ESPANTA 

Favorecer atividades 
de ritmo, música com 
habilidades ritmicas e 
corporais 

Inclui no processo de 
ensino aprednizagem a 
ludicidade,Interdisciplinari
dade, 
transdiciplinaridade; 

Diretora Avaliação ao final da práxis e 
semanal 

HORA CÍVICA Promover atividades 

socioculturais 

Oferece e oportuniza 

aprendizagens sobre 
comportamentos cíveis da  
sociedade brasileira. 

Equipe gestora e 

Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

Avaliação ao final da práxis e 

semanal 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
DIMENSÕES 

DA GESTÃO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS AVALIAÇÃO 

PEDAGÓGICO ▪Garantir o 
planejamento 
didático e 
pedagógico 
como 

instrumento 
efetivo que 
acompanha, 
organiza e 
prevê 
estratégias 
pedagógicas 
adequadas a 
um ou mais 

estudantes; 
▪Estabelecer a 
funcionalidad
e e a 
aplicabilidade 
dos recursos 
pedagógicos e 
de 

acessibilidade 
na classe 
especial e na 
sala de aula 
comum, 
inclusiva e de 
integração 
inversa do 

ensino 
regular, bem 
como em 
outros 
ambientes da 
escola; 
▪Desenvolver 
as habilidades 

de leitura e 
escrita dos 
estudantes dos 
Blocos I e II 
na práxis, nos 
projetos 
pedagógicos; 
▪Garantir 
espaços de 

ludicidade, 
arte, som, 
brincadeiras, 
jogos, 
experimentaçã
o e atividades 
físicas 
essenciais 

para 
aprendizagens 
significativas, 
socialização e 
práticas para 
uma vida 
saudável; 
▪Empreender 

o uso de 

Para 100% da 
Equipe 
Gestora, 
Pedagógica e 
professores 

dominando os 
objetivos de 
aprendizagem 
do Currículo 
do DF e as 
habilidades 
da BNCC 
relacionados 
à leitura, 

escrita,Ciênci
as da 
Natureza e 
matemática; 
 

Para 100% dos 
estudantes com 
necessidades 

específicas; 
 
Para 100% dos 
estudantes com 
defasagem de 
aprendizagens; 
 

Para 100% 

dos 
professores 
regentes 
formação 
continuada e 
garantia de 
condições na 
escola para o 

trabalho 
pedagógico 
com vistas ao 
resgate de 
aprendizagen
s 
significativas; 
 
100% dos 

estudantes 
participando 
do ensino nas 
bases do 
letramento 
matemático, 
leitura e 
escrita e 

bases na 
Ciências da 
Natureza, 
história e 
geografia; 
 
 
 

 

Estudar nas 
coordenações 
pedagógicas 
Currículo, PNA e 
BNCC com foco 

nos objetivos das 
áreas de 
conhecimento;  
 
Conhecimento 
da legislação e 
documentos 
sobre a 
Inclusão; 

Conhecimento 
sobre as 
necessidades 
dos estudantes 
que compõem a 
Classe especial; 
 
Formação com a 

professora da 
Sala de 
Recursos e 
pedagoga da 
EEAA sobre as 
necessidades 
dos estudantes 
que pertencem a 

inclusão; 
 
Estudos do 
grupo  docente, 
monitores e 
ESVs sobre as 
bases teóricas 
BNCC, PNA, 

Currículo na 
perspectiva 
inclusiva; 
 
Incluir no 
processo de 
ensino 
ludicidade,Interdi
sciplinaridade, 

transdiciplinarida
de; 
 
Criar na escola 
ambiente 
alfabetizador no 
contexto da 
escrita, leitura e 

matemática e 
ciências da 
natureza, história 
e geografia; 
 
Planejar 
estratégias de 
recuperação de 

habilidades e 

Avaliação da 
psicogênese 
da escrita, 
leitura oral e  
descritores; 

 
Análise da 
frequência do 
estudante no 
projeto 
interventivo; 
 
Análise da 
redução ou 

aumento de 
grupos de 
estudantes no 
reagrup. 
intraclasse; 
 
Resultados do 
SAEB e 

SIPAEDF dos 
anos 
anteriores; 
 
Defasagens de 
aprendizagem 
devido a 
pandemia com 

o ensino 
remoto; 
 
Defasagem de 
aprendizagem 
de estudantes 
com material 
impresso; 

 
Análise das 
vivências dos 
estudantes com 
trocas em 
outros espeções 
escolares e 
empreendedore
s; 

 
Ausência nos 
projetos 
científicos fora 
da instituição; 
 
Ausência no 
Circuito de 

Ciências da 
instituição. 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe 
Gestora; 
Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 
readaptados 
e/ou com 
restrição 
temporária. 
 

 
Monitores; 

ESVs; 
 

Coordenador 
itinerante da 
Regional de 
Ensino PP; 
 

Mediadores 

dos projetos 
fora da 
instituição. 

Para as 
avaliações: 
Final dos 1º, 
2º ,3º e 4º 
Bimestre; 

 
Resultado 
da Prova do 
SAEB 2021 
e SIPAEDF 
2021. 
 
Ao longo do 
ano letivo; 

 
Para 
circcuitos e 
projetos fora 
da UE: 
Inscrições 
nos meses 
ou períodos 

que forem 
lançadas, 
informadas 
à escola; 
 
 

Currículo em 
Movimento 
do DF; 
Replanejame
nto Curricular 

2021; BNCC; 
Jogos; 
Materiais 
didáticos; 
ferramentas 
tecnológicas 
diversas; 
avaliações no 
contexto da 

escola sobre 
matriz do 
SAEB e 
SIPAEDF; 
 
Currículo em 
Movimento 
do DF; 

Replanejame
nto Curricular 
2021; BNCC; 
Jogos; 
Materiais 
didáticos; 
ferramentas 
tecnológicas 

diversas; 
 
Formação 
continuada 
com colegas 
de outras 
U.Es; EAPE, 
Cis da 

CREPP; 
 
 
 

Pré- 
conselho; 
Conselho de 
Classe; 
Resultado 

dos 
diagnósticos 
e das 
avaliações de 
larga escala 
SAEB e 
SIPAEDF; 
 
Resultados 

de 
aprendizage
ns avaliados 
no processo 
educativo 
nos 1º,2º,3º 
e 4º 
Bimestres 

do ano 
letivo; 
 
Avaliação 
do interesse 
e 
participação 
dos docentes 

e suas 
turmas nos 
projetos da 
instituição e 
ou fora da 
instituição; 
 

Avaliação 

da qualidade 
de estrutura 
oferecidas 
pelas UE e 
externas. 
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tecnologias 
digitais 
conforme as 
diretrizes para 
ensino remoto 
e 
presencial/híb
rido. 
 

objetivos 
considerando 
resultados da 
psicogênese 
escrita, 
letramento 
linguagem e 
fundamentos 

matemáticos; 
 
Inserir os 
princípios da 
escrita,leitura e 
da matemática no 
Reagrupamento 
intraclasse e 

Projeto 
Interventivo;  
 
Uso de material 
impresso 
conforme 
orientações para 
o 
Presencial/híbri

do 
 
Estratégias 
didático 
pedagógica 
lúdicas, 
interdisciplinare
s e sobre a 

reorganização 
do Currículo; 
 
Práxis no 
contexto 
diversificado, 
investigativo e 
estimulador para 

aprendizagens 
significativas dos 
estudantes; 
 
Participação de 
pelo menos uma 
turma no Circuito 
de Ciências e 

projetos fora da 
instituição como 
Junior 
Atchivement, 
MOBFOG, 
outros. 
 
Conhecer, estudar 
e dominar os 

objetivos de 
aprendizagem do 
Currículo,BNCC 
nas habilidades 
da relacionados à 
Ciências da 
Natureza; 
 

Incluir a temática 
nos 
planejamentos; 
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RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

 

▪Assegurar a 
prática da 
avaliação 
formativa 
voltada para 
as 
aprendizagens 
com vistas à 

obter 
diagnósticos 
individuais de 
estudantes e 
das turmas, de 
forma  
sistêmica 
sendo no 

início, meio e 
fim do ano 
letivo; 
▪Incluir os 
resultados de 
avaliações 
externas na 
práxis 
pedagógica 

indicando 
planejamentos 
e intervenções 
e 
considerando 
os descritores 
e habilidades 
utilizados; 

▪Manter ou 
aumentar o 
crescimento 
dos índices de 
avaliações 
externas como 
SIPAE/DF e 
SAEB; 

 

Para 100% 
dos 
estudantes 
participando 
da avaliação 
formativa 
no processo 
de ensino 

aprendizage
m; 
 
Para 100% da 
participação 
dos  
estudantes 
das Turmas 

indicadas 
pelo SAEB e 
SIPAEDF 

 
 
 

Elaborar matriz 
de avaliação 
tendo como 
referência 
matrizes do 
SAEB e 
SIPAEDF; 
 

Conhecimento 
das matrizes de 
avaliação externa  
na perspectiva 
inclusiva. 
 
Analisar os 
relatórios das 

avaliações de 
larga escala; 

Resultados 
das avaliações 
da UE e 
externas  

Equipe 
Gestora; 
Equipe 
Pedagógica; 
Professores 
regentes;  
 

Coordenador 

itinerante 
CREPP; 
 
Mediadores 
fora da 
instituição. 

1º, 2º ,3º e 4º 
Bimestre; 
 
Datas das 
avaliações 
do SAEB 
2021; 
 

SIPAEDF 
10 e 
11/11/2021. 
 
Ao longo do 
ano letivo; 
 

Materiais 
didáticos; 
ferramentas 
tecnológicas 
diversas; 
avaliações no 
contexto da 
escola sobre 

matriz do 
SAEB e 
SIPAEDF; 

Resultados 
de 
aprendizage
ns avaliados 
no processo 
educativo 
nos 1º,2º,3º 
e 

4ºBimestres 
do ano 
letivo;  
 
Resultados 
SAEB e 
SIPAEDF 
 

PARTICIPATIVA ▪Estabelecer 
vínculos da 
família com a 
escola 
organizando 
momentos de 
diálogos 

desses 
segmentos 
com reuniões, 
atividades 
festivas e 
culturais em 
dias letivos 
temáticos; 

▪Assegurar a 
participação 
de todos nas 
tomadas de 
decisão em 
Assembleia 
Escolar e 
Conselho 

Escolar; 
▪Apresentar as 
necessidades 
escolares e 

Para 100% 
da 
comunidade 
escolar 
 
 

Organizar 
reuniões  com 
as famílias para 
informes, 
acolhimento e 
outros diálogos 
necessários para 

a integração de 
todosos 
segmentos que 
compoem a 
comunidade 
escolar;  
 
Continuar com 

as reuniões em 
modelo virtual; 
 
Acolher a 
diversidade de 
opinião nas 
assembleias e 
reuniões; 

 
Fazer quadros 
comparativos e 
demosntrativos 

Baixa 
participação 
das famílias 
nas reuniões 
presenciais; 
 
Maior 

participação 
nas reuniões 
em modelo 
virtual; 
 
Período 
pandemico 
com 

necessidade 
de baixa 
aglomeração 
de pessoas em 
espaços 
educacionais e 
fechados. 
 

 

Equipe 
Gestora; 
Equipe 
Pedagógica; 
Professores 
regentes; 

Nos dias 
letivos 
temáticos pré 
estabelecidos 
em calendário 
escolar anual; 
 

Na 
culminância 
de projetos 
da escola; 
 

Materiais 
didáticos; 
ferramentas 
tecnológicas 
diversas 
como 
whatsapp, 

plataforma, 
meet. 

Quantitativo 
de 
participante
s da 
comunidade 
escolar; 
 

Avaliação 
final nnas 
reuniões,ass
embleias e 
culminância 
de projetos 
pedagogicos 
da UE. 
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estimular a 
contribuição 
voluntária das 
famílias e 
estudantes 
quanto a 
participação 
na Associação 

de Pais e 
Mestres/APM 
 

da realidade 
física e material 
da UE. 
 

DE 

PESSOAS 
▪Assegurar 
aos docentes e 
servidores da 
educação o 
período 

destinado à 
formação 
continuada 
para que 
ampliem seus 
conhecimento
s e práxis; 
▪Garantir 

encontros 
pedagógicos 
por Ano e por 
Bloco 
fortalecendo a 
interlocução 
sobre o ensino 
e as 

aprendizagens 
de todos os 
estudantes; 
▪Prover 
recursos 
materiais que 
auxiliam o 
trabalho dos 

docentes em 
suas práxis e 
recursos 
materiais para 
trabalhos 
técnicos e 
administrativo
s; 
▪Estabelecer 

as atribuições 
dos 
professores e 
demais 
servidores 
PCDs, 
readaptados 
ou em 

restrição 
temporária à 
regência de 
classe, 
respeitando 
laudos de 
capacidade 
laborativa, 

preservando 
suas 
identidades e 
conforme 

Para 100% 
dos 
segmentos 
da UE 

Repassar para 
os respectivos 
segmentos as 
informações 
referentes a 

formação 
continuada 
recebidas pela 
UE via SEI; 
 
Organizar, em 
modelo virtual, 
conforme 

Orientações as 
coordenações 
pedagógicas por 
Ano e Bloco; 
 
Organizar a 
distribuição de 
atividades 

pedagógicas , 
administrativas 
e financeiras 
conforme as 
funções dos 
servidores da 
UE; 
 

Conferir e 
fornecer 
material 
didático,pedagó
gico e 
administrativo 
necessários para 
o andamento 
dotrabalho; 

 
  

Baixa 
participação 
na formação 
continuada; 
 

Materiais 
mais e menos 
utilizados ; 
 
Avanço na 
qualidade de 
planejamentos
,  projetos e 

intervenções a 
partir das 
coordenaçoes 
por Ano e 
Bloco 

Equipe 
Gestora; 
Equipe 
Pedagógica 
 

 

Ano letivo; 
 
Para as 
coordenaçõe
s: terças, 

quartas e 
quintas-
feiras 

Sensibililzação 
quanto a 
necessidade da 
formação 
continuada com 

materiais 
didáticos; 
ferramentas 
tecnológicas 
diversas e 
temas quanto a 
otimização de 
tempo, aumento 

de habilidades 
sociais, 
interpessoal, 
para 
planejamentos 
 

Avaliação 
semanal 
nas 
coordenaçõ
es; 

 
da 
participação 
dos 
segmentos; 
 
do resultado 
das 

aprendizage
ns a partir 
da troca de 
experiências
, mediação 
com colegas  
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portaria 
vigente para o 
ano letivo; 
 

ADMINISTRATIVA 

 

E 

 

FINANCEIRA 

▪Garantir o 
fluxo de 
documentos e 

processos de 
organização 
da escola  
conforme a 
legislação 
vigente; 
▪Executar a 
manutenção 
do espaço 

escolar, com 
recursos 
provenientes 
do PDAF, 
com obras na 
estrutura, 
conservação 
de 

equipamentos 
e problemas 
eventuais 
listados para 
este recurso; 
▪Utilizar os 
recursos do 
Governo 

Federal,  
Programa 
Dinheiro 
Direto na 
Escola/PDDE  
e do Governo 
Estadual, 
Programa de 

Descentralizaç
ão 
Administrativ
a e 
Financeira/PD
AF conforme 
as 
necessidades 
da escola; 

▪Utilizar os 
recursos das 
contribuições 
voluntárias 
Associação de 
Pais e 
Mestres/APM 
conforme as 

prioridades da 
escola; 
▪Garantir a 
entrega no 
prazo das 
prestações de 
contas da 
escola, PDDE, 

PDAF e 
APM; 
 

Para que 
100% da 
comunidade 

escolar 
tenha acesso 
e se 
beneficie do 
administrati
vo e 
financeiro 
da UE  

Organizar os 
documentos, 
extratos 

bancários, notas 
fiscais de 
compras, notas 
de serviços 
conforme 
portaria vigente 
para o ano 
letivo em curso; 
 

Atenção quanto 
as alterações 
dos 
regulamentos 
PDAF e PDDE ; 
 
 

Constante 
alteração de 
portarias e 

decretos que 
regulamentam 
as 
açõesadminist
rativas e 
financeiras da 
UE; 
 
Aumento de 

valores de 
manutenção 
por conta de 
impostos 
sobre serviço; 
 
 

Equipe 
gestora 

Ano letivo Extratos,  
decretos,  
portarias, 

contabilidade 

Continuidad
e da 
descentraliz

ação 
financeira 
pelos 
governos 
federal e do 
DF para que 
as direções 
de UE 
continuem  

gerindoseus 
prórpios 
recursos; 
 
Necessidade 
de planilhas 
federal e DF 
mais 

próximas a 
realidade da 
UE para 
manutenção 
do 
patrimônio 
público 
visto que 

nossa UE é 
tombadda 
como 
patrimonio 
local e 
apresenta 
especificida
des quanto a 

reformas e 
menutençaõ 
predial. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLI´TICO 

PEDAGÓGICO 
AÇÕES PROCEDIMENTOS PERIODICIDADE FORMA DE 

REGISTRO 

Coordenações coletivas A Equipe Pedagógica e os 
professores avaliam as 

aprendizagens e a 
instituição. 

Semanalmente, ao longo 
do ano letivo. 

Caderno da coordenação/ 
pauta; diário/portfólio da 
Coordenação Pedagógica. 

Conselhos de Classe A Equipe Gestora, a 
Pedagógica         e         os 
professores  são 
convocados para avaliação 

das aprendizagens, 
institucional   e   de   larga 
escala. 

Bimestralmente Caderno da coordenação/ 
SOE; ata. 

Pré-Conselhos por turma O professor é convocado 
individualmente pela 
Equipe Pedagógica para 
acompanhamento  e 

avaliação das 
aprendizagens, 
institucional e de larga 
escala. 

Bimestralmente, 
semestralmente ou se 
necessário semanalmente. 

Fichas; diário/portfólio da 
Coordenação Pedagógica / 
SOE. 

Reuniões do Conselho 
Escolar 

O Conselho Escolar é 
convocado em datas 
programadas no 
cronograma anual para 
acompanhar a execução 
das ações pedagógicas, 
administrativas e 
financeiras da escola. 

Bimestralmente Ata 

Dias letivos temáticos A família e os servidores 
são convidados para 
participarem da discussão 
de temáticas propostas 
pela SEDF. 

Bimestralmente Ata 

Reunião da família 

( responsáveis,pais) 

As         famílias são 

convidadas e têm a 
oportunidade  de 
conversarem com o 
professor pessoalmente; É 
disponibilizada uma caixa 

de sugestões/ elogios/ 
reclamações. 

Bimestralmente Pauta; Questionário 
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PLANO DE AÇÃO PARA SALA DE RECURSOS - 2021 

 

  
 

 

  

Escola Classe 304 Sul 

Professora - Solenilda Guimarães Garrido 

Período de execução: Ano letivo de 2021 

Contextualização: 

Atendimentos Educacional Especializado (AEE) – Realizado prioritariamente em Sala 

de Recursos Multifuncionais (SRM) 

SRM “[...] espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e 
de acessibilidade e equipamentos específicos"(BRASIL,2009). 

 
Nessa escola a Sala de Recursos é Generalistas – Realiza atendimentos aos 

estudantes com deficiências: Síndrome de Down, Deficiência Intelectual (DI), 

Deficiência Múltipla (DMU), Síndrome do X frágil, Deficiência Física (DF), e 

Transtorno do Espectro Autista (TEA/TGD). 

O Atendimento ao estudante é complementar e acontece no horário inverso. 
 

Estamos vivendo um novo contexto, ou seja, em tempos de pandemia do COVID-19. A 

Secretaria de Estado de Educação reorganizou o calendário escolar e a realização de 

atividades pedagógicas não presenciais durante o período da pandemia da Covid-19, 

oportunizando para todos estudantes o ensino remoto pela Plataforma Google Sala de 

Aula. Nesse sentido, todas as ações da profissional da Sala de Recursos estão sendo 

pautadas pelas orientações voltadas para esse contexto de estudo remoto. 

Obs: Os professores da Sala de Recursos trabalham 8 horas, distribúidas em 4 horas no 

matutino e 4 horas no vespertino, da seguinte forma: matutino: 9:00 as 13:00; vespertino: 

14:00 as 18:00. 

1. Atribuições da Sala de Recursos 

 Promover as condições de inclusão dos estudantes público alvo da Sala de Recursos 

em todas as atividades da escola; 
 

 Promover o envolvimento e participação da família no processo educacional do 

estudante; 
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Quantitativo de estudantes na Sala de Recursos em 2021: 
 

🠶 12 estudantes com TEA 
 

🠶 03 estudantes com DI ( 1 DI/DF) 
 

🠶 03 estudante com Síndrome de Down 
 

🠶 02 estudante com DMU (1 DMU/TEA) 

🠶 01 estudante X-Frágil/TEA 

Total de 21 estudantes 

 Prover informações à comunidade escolar acerca da legislação e normas educacionais 

vigentes que asseguram a inclusão escolar; 

 Atuar nas atividades de complementação ou suplementação curricular específica que 

Interagir, de forma colaborativa, com o professor da classe comum para definição de 

estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com necessidades 

educacionais especiais ao currículo e sua interação no grupo; 

 Auxiliar na elaboração de material didático/pedagógico que possa ser utilizado pelo 

estudante nas classes comuns do ensino regular; 

 Indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros recursos 

existentes para a família; 

 Articular com os professores da classe comum, a formalização das adequações 

curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com deficiência de 

acordo com as suas reais necessidades. 

 Incentivar gestores e professores, para que o Projeto Político Pedagógico da 

instituição de ensino se organize coletivamente numa perspectiva de educação 

inclusiva; 

 

2. Situação atual da Sala de Recursos: 

Para efetivo acompanhamento aos estudantes, aos professores e as famílias foram criados 

grupos no Whatsapp denominados: 

 

Grupo SR Famílias – Nesse grupo conseguimos acessar de forma mais rápida toda família 

e a comunicação torna-se mais acessível. 

 

Grupo SR 1º,2º, 3º,4º e 5º Anos – Nesse grupo conseguimos acessar todos os professores 

de seus respectivos anos. 

 

Participação, quando possível, da Coordenação com professoras e coordenadoras para 

momentos de trocas e articulações com professores do 1 º ao 5º Anos. 

 

Participação de encontros com a Equipe da escola (Gestoras, coordenadoras, Sala de 

Recursos, Serviço de Orientação, Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem). 

 

Também foi criada na Plataforma Google duas Salas de Recursos, uma para o turno 

matutino e outra para o turno vespertino. Nesses espaços são realizados os atendimentos 

aos estudantes e trocas com as famílias. 
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a) Quanto ao atendimento e acompanhamento: 

 Realizar o atendimento aos estudantes com deficiência em turno contrário, de 

acordo com a adesão dos responsáveis e a necessidade apresentada pelo estudante 

público alvo da Sala de Recursos. Vale ressaltar que nesse período de estudo 

remoto, os atendimentos podem ocorrer a hora e a tempo das possibilidades da 

família e da profissional da Sala de Recursos. 

 Atender aos pais ou responsáveis dos estudantes com deficiência; 

 Realizar um trabalho colaborativo e articulado entre os professores regentes das 

classes regulares, Monitores, Educadores Sociais e com a comunidade escolar; 

 Participar quando possível, da Coordenação com professoras e coordenadoras 

para momentos de trocas e articulações com professores do 1 º ao 5º Anos. 
 

 Oportunizar parceria com os profissionais que realizam o trabalho multidisciplinar 

com os estudantes com deficiência; 

3. Objetivo Geral 

Ser um espaço de referência, no sentido de oferecer atendimento complementar e 

suporte aos estudantes, professsores, direção, pais, servidores, enfim, a toda comunidade 

escolar envolvida com o processo de inclusão do estudante com deficiência. 

 

4. Objetivos específicos: 
 Sensibilizar a comunidade escolar para uma educação inclusiva; 

 

 Oferecer suporte pedagógico ao professor regente de classe comum, no sentido de ajudá-lo no 

processo de inclusão do estudante; 
 

 Intencionar um planejamento pedagógico coletivo envolvendo professores regentes e da sala de 

recursos, bem como planejamento individualizado para atender as especificidades do 

estudante; 
 

 Intencionar espaços colaborativos para o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes; 
 

 Possibilitar espaços cooperativos e colaborativos entre os estudantes; 
 

 Oportunizar evento denominado Show de Talentos no mês de outubro para os estudantes da 

escola. 

 Oportunizar o respeito às especificidades dos estudantes existentes em sala de aula; 
 

 Estimular a colaboração da comunidade escolar para operacionalização do processo de 

inclusão; 

 Sensibilizar o corpo discente do ensino regular a partir de visitas em sala de aula, dinâmicas e 

conversas; 
 

 Analisar e planejar adaptações e adequações curriculares que sejam significativas para o 

estudante  incluído; 

 Participar de Estudo de Caso; 
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 Integrar o presente projeto com outros que estejam em desenvolvimento na escola. 
 

5. Justificativa 
 

De acordo com os preceitos legais e exigências dos direitos humanos, com vistas a 

uma educação para todos, faz-se necessária uma mudança de concepção do ensino- 

aprendizagem para o sistema educativo. Nesse sentido, a atuação da profissional da 

Sala de Recursos tem o intuito de contribuir com essa nova abordagem, promovendo 

estratégias articuladas com os professores regentes, gestores e toda comunidade 

escolar na busca de uma educação que respeite a diversidade e intencione uma 

educação de qualidade. 
 

6. Público alvo 
 

 Estudantes 

 Professores 

 Equipe Gestora 

 Apoio pedagógico: Orientador Educacional, Coordenadores e profissionais da EEAA 

 Servidores 

7. Estratégias 
 

 Conhecer o perfil de cada estudante com necessidades educacionais especiais, através de 

observação em sala de aula, leitura dos relatórios existentes no histórico escolar do aluno e de 

conversas com os pais e professores desses estudantes; 

 Realizar Reunião de Pais ou Responsáveis dos estudantes público alvo da Sala de Recursos. A 

primeira reunião no início do primeiro semestre; a segunda reunião ao final do primeiro 

semestre e a terceira ao final do segundo semestre. 
 

 Oportunizar momentos de estudos no espaço da Coordenação Coletiva sobre temas: Educação 

Inclusiva, Adequação Curricular e temas afins; 
 

 Selecionar dinâmicas que sensibilizem o contexto escolar para inclusão dos estudantes, caso 

seja necessário tal sensibilização; 

 Promover atividades que facilitem a relação interpessoal entre todos os servidores da escola e 

os estudantes com deficiência; 

 Oportunizar, logo após semana pedagógica, encontros individuais com as professoras 

para dar conhecimento e apresentar registros sobre seus estudantes com deficiência. 
 

Data Professora Estudante Diagnóstico 

15.03.2021 Roseane, 3º A Davi Oliveira 

João Francisco 

TEA 

X-Frágil 

15.03.2021 Isadora, 3º B Pedro Henrique 

Maria Valentina 

TEA 

Síndrome Down 

15.03.2021 Cristina, 4º A Bernardo Guzi 

Hugo Gabriel 

TEA 

TEA 

15.03.2021 Rejane, 5º B Carlos Eduardo 

Júlia Braga 

DI 

Síndrome Down 
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15.03.2021 Laryssa, 5º A Henry Adryan 
Guilherme Roque 

Pedro Rodrigues 

Síndrome Down 

TEA 

TEA 

16.03.2021 Alene, 5º C Bruna Ferreira 

Kayo Victor 

DI 

TEA 

16.03.2021 Gabriela, 3º C Arthur Mourão 

Sara Freire 

TEA 

DI/DF 

17.03.2021 Marilene, 2º B Davi Alves TEA 

17.03.2021 Ana Claudia, 2º A Arthur Borges 

Heitor Borges 

DMU/TEA 

TEA 

18.03.2021 Débora, 1º A Murilo Jorge DMU 

18.03.2021 Claudilene, 1º B Arthur Ricardo 

Catarina Moraes 

TEA 

TEA 

 

 Oportunizar encontros quinzenais entre a profissional da Sala de Recursos e os 

professores regentes para trocas de conhecimento sobre o processo de aprendizagem 

do estudante incluído. 
 

 Promover e articular junto a escola um evento denominado Show de Talentos que 

acontece no mês de outubro, no período da semana da criança. De forma a possibilitar 

a participação de todos os estudantes com vistas a mostrar seus talentos. 

• Auxiliar o professor regente na realização das Adequações Curriculares, bem como na orientação de 

atividades utilizadas em sua prática pedagógica; 
 

• Orientar e acompanhar monitores e Educadores Sociais Voluntários para o auxílio e acompanhamento 

dos estudantes com deficiência em sala de aula comum junto com os professores regentes, bem como, 

oportunizar um Diário de Bordo para melhor acompanhamento e orientação entre esses profissionais e 

a profissional da Sala de Recursos.( Refere-se ao momento presencial). 

 
 Brasília, 18 de março de 2021. 

 

Solenilda Guimarães Garrido - Sala de Recursos 
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À 

APRENDIZAGEM - SEAA 

1º DIMENSÃO - MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

2º DIMENSÃO - ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DA EQUIPE 

ESCOLAR 

3º DIMENSÃO - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 
   

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Instituição Educacional: Escola Classe 304 Sul 

Pedagoga: Iara Sales Ribeiro Matrícula: 400.040-4 

 
 

OBJETIVO: 

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem por 

meio de ações institucionais preventivas, interventivas e avaliativas, visando à 

diminuição das queixas escolares e manifestações de fracasso escolar, bem como, 

contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes pela concretização do sucesso 

escolar. 
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1º DIMENSÃO - MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

GERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Conhecer o 
contexto 

escolar por meio 
de mapeamento 

e reflexão acerca 
dos 
diversos aspectos 
institucionais, 
assim como, 
desenvolver e 
stratégias de 
escuta 
qualificada das 

vozes 
institucionais, para 
analisar 

e entender os 
aspectos 
intersubjetivos. 

Conhecer a estrutura física e 
funcional da escola. 

Identificar as 
convergências, 

incoerências, conflitos 
ou avanços existentes 
nas ações institucionais. 
Identificar nas 

práticas educativas, as 

tendências educacionais e 
as concepções sobre 
educação, ensino, 
desenvolvimento e 
aprendizagem. 
Identificar a organização 
e as relações que se 
desenvolvem no 

processo de gestão 
escolar. 
Identificar os tipos de 
interações que 
ocorrem entre os 
segmentos que compõem 
a comunidade escolar. 
Conhecer o 
regimento interno, os 

projetos e a proposta 
pedagógica. 
Perceber as 
contradições presentes nos 
discursos x práticas dos 

profissionais 
que atuam no 
contexto escolar. 

Análise documental e 
levantamento de 

dados referentes ao contexto 
da escola. 

Escuta e observação 
da comunicação entre os 
diversos atores do 
cotidiano escolar. 
Acompanhamento do 
processo de ensino 
aprendizagem para 
verificação das 
práticas educativas. 

Participação nas 
reuniões com a gestão 
escolar, buscando contribuir 
para tomadas de decisões 
que favoreçam a otimização 
dos processos pedagógicos. 

Observação das 
relações entre os diversos 
papéis desempenhados 
no contexto escolar 
mediando às relações, 
quando se fizer necessário. 

Apreciação do regimento 
interno, dos projetos e 

da proposta pedagógica 
visando contribuir com 
sugestões que possam 
enriquecer tais práticas. 
Participação do 
“momento” coordenação 

pedagógica com planejamento 
de ensino, baseado em 
metas e não em 
conteúdos apenas. 

No decorrer 
do ano letivo 
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2º DIMENSÃO - ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DA EQUIPE 

ESCOLAR 

OBJETIVO 

GERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTOS E 

AÇÕES 

CRONOGRAMA 

Oferecer suporte ao 
processo de gestão 
escolar e contribuir 

com a equipe 
escolar e o corpo 

docente para o 
processo de 
formação continuada. 

Contribuir para a 
elaboração e 
implementação do 

Projeto Pedagógico. 
Contribuir para a 

reflexão de situações que 
impedem o 

desenvolvimento do 
trabalho coletivo. 
Desenvolver 
coletivamente estratégias 

que favoreçam o trabalho 
em equipe. 

Contribuir com o 
desenvolvimento de 
competências 
técnicas, metodológicas e 
pessoais dos professores e 
corpo técnico da 

instituição de ensino nas 
quais atuam. Contribuir 
com 

conhecimentos 
especializados acerca 

dos processos de 
desenvolvimento e de 

aprendizagem; 
Compreender, com 

profundidade, como 
trabalham os atores 

da instituição 
educacional, o que 

pensam e como 
contribuem para o 

sucesso escolar; 
Promover a manutenção de 
espaços de reflexão, 
capazes de favorecer 
a ressignificação das 
concepções de 
desenvolvimento, de 
aprendizagem, de 
ensino, de avaliação, 
dentre outras. 

Participação da EEAA 
nas atividades de 

planejamento e de 
avaliação do 
trabalho (semana 
pedagógica, 

coordenações 
pedagógicas, reuniões 

ordinárias, eventos escolares 
diversos, dentre outras); 

Escuta dos 
professores objetivando 
auxiliá-los 
no desenvolvimento de 

estratégias que facilitem 

sua prática pedagógica por 

meio de oficinas, palestras, 

conversas 

individuais,dentre outros. 

No decorrer 
do ano letivo 
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3º DIMENSÃO - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

OBJETIVO 

GERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTOS E AÇÕES CRONOGRAMA 

Assessorar o 
processo 

de ensino e 
aprendizagem 

visando à melhoria 
do 
desempenho 

escolar 
do educando. 

Promover reflexões 
sobre novos focos de 

análise para o processo 
de ensino e 
aprendizagem, 
refletindo sobre a teoria 
e as 

práticas pedagógicas. 
Construir juntamente 
com o professor, 
alternativas 

teórico-metodológicas 
de ensino e de 
avaliação com o foco 
na construção 
de habilidades e 

competências dos 
alunos. Promover 

juntamente com o 
professor, situações 
didático-metodológicas 

de apoio à 
aprendizagem 

do estudante, 
incorporadas às práticas 

pedagógicas. 
Fornecer subsídios 
para que as ações 

escolares ocorram 
tanto em 
uma dimensão 
coletiva 
quanto individual. 

Intervir junto aos 
sujeitos e aspectos que 

possam 

dificultar o processo 
de ensino e 
aprendizagem. Intervir 
no processo de ensino 
da leitura e escrita, 
compreendendo-o 
como base para 
aquisição 

dos conhecimentos 
escolares. Identificar 
os elementos 

que interferem no 
processo educativo. 

Possibilitar a promoção 
de momentos de apoio e 
de reflexão às práticas 

pedagógicas cotidianas, 
por meio da utilização de 

espaços 
institucionalmente constituídos 
(coordenação pedagógica e 
conselhos de classe), ou ainda, 

de 

situações 
especificamente criadas pela 

EEAA 
(vivências), que visem à 
construção de 

alternativas teórico- 
metodológicas de ensino e de 
avaliação, com foco na 

construção de 
habilidades e de 

competências dos 
estudantes. 

Escuta a família do 
estudante, informando sobre o 
seu desenvolvimento 

escolar, salientando as 
possibilidades de interface 
da escola com a família 
para favorecer o sucesso escolar; 

Orientações que 

instrumentalizem a família 
na condução das questões de seu 

filho. 

 
Conversas com estudante 
sobre a natureza do 

acompanhamento e 

seus objetivos, realizando 
atividades individuais. 

No decorrer 
do ano letivo 
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Investigar como 
ocorre o processo de 
ensino  e 

de aprendizagem. 
Avaliar de maneira 
contextual os 
estudantes para 
encaminhamentos neces 
sários e/ou previstos na 
estratégia de 

matrícula da SEDF e 
ainda para promover a 

adequação curricular e 
pedagógica. Elaborar 

documentos/relatórios a 
presentando a 

conclusão de cada caso 
e indicando as 

possibilidades de 
adequação educacional 
e de intervenção 

pedagógica para a 
situação escolar 

do   estudante. 
Guiar as ações dos 

professores e outros 
profissionais da 

educação para o 
planejamento 

e execução de 
intervenções educaciona 
is adequadas à situação 
escolar do 

estudante. 
Auxiliar os professores 
da Classe Especial – 
TGD, juntamente com 
o SOE. Colaborar no 
processo de inclusão 

dos estudantes ANEES 
e de suas famílias no 
contexto escolar. 
Orientar os 
professores juntament 
e com o SOE 

a respeito dos 
estudantes com TFEs. 
Realizar parceria 
com a Sala de Apoio 
à 

Aprendizagem visando 

o melhor 
acompanhamento dos 
estudantes com TFES. 
Trabalhar em parceria 
com o SOE. 

Realizar encontros com 
as turmas por ano em 
parceria com o SOE e 
professores para rodas de 
conversa e 

Solicitação de 
avaliações e/ou parcerias 

específicas, caso necessário, 
que 

complementem a 
investigação e a intervenção na 
situação de queixa escolar do 

estudante; 
Utilização de 
instrumentos formais de 

avaliação; 

Agendamentos e realização de 
encontros com o professor para 

discutir e acompanhar a 

evolução   do   trabalho     com 
o   aluno,   revendo   e 
ajustando procedimentos e 

realizando os 
acompanhamentos 

necessários. 

 
Realização de reuniões com o 
SOE, os pais e os 

professores da Classe 
Especial- TGD. 

Participação sempre 
que possível, juntamente com 
a professora da Sala de 
Recursos e o SOE de 

reuniões com os pais, 
professores e/ou 

profissionais que atendem os 
estudantes ANEES. 

Participação   nas 
reuniões com o SOE, 

professores e responsáveis 
pelos 

estudantes com TFEs. 
Contato frequente com 
a professora da Sala de 
Apoio à Aprendizagem. 

Organização e realização 
de postagensna sala 
SOE/EEAA no Google 

Sala de Aula. 
Participação no Projeto 
“Valores, sentimentos e 

emoções” nas turmas de 1º ano 
em parceria com o SOE através 
do Google Meet. Participação 
nas reuniões com o SOE, 
professores e responsáveis 
pelos 

estudantes com dificuldade 
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apresentação 

de temas de 
interesse da 

comunidade 
escolar. 
Participar dos 

pré conselhos 
realizados 

bimestralmente 
juntamente   com o
 SOE,

 coordenação e 
professores. 

de aprendizagem através do 
Google meet. 

Participação sempre que 
possível, nas entrevistas 
com os responsáveis dos 

estudantes novos, o SOE e os 
professores através do Google 
meet. 

Reuniões de pais por ano 
juntamente com o SOE e 
professores para momentos de 
escuta às famílias 

trazendo temas para 
reflexão e orientação através 
do 

Google Meet. Encontros 
realizados através do Google 
Meet 
com o SOE, coordenação e 
professores para destacar o 
desempenho de cada estudante, 
suas potencialidades,necess idades 

e estratégias de intervenção. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Iara Sales Ribeiro - Matrícula 400.040-4 
 
 

Gestor(a)/Matrícula 

Brasília, maio de 2021. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 

PLANO DE AÇÃO SOE 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Karla Cristiani Petry Magalhães 

Matrícula: 33822-2 

Turno: Matutino e Vespertino 

 
 
 

TEMÁTI

CA 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 

 

EIXO DE AÇÃO 

 

 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO Educaçã

o 

em 

Cidadani

a 

DH 

Educaçã

o em 

Diversid

ade 

Educaç

ão em 

Sustentab

ilidade 

Acolhimento  

  X 
Apresentação do SOE à 
comunidade escolar. 

Implantação da 
Orientação 

Educacional. 

Início do ano 
letivo. 

 X X 

Escuta ativa das demandas dos 
professores nas coordenações 
coletivas e em atendimentos 
individuais no Google Meet, em 
parceria com a EEAA, sala de 
recurso, coordenação e direção. 

Ação junto aos 
professores. 

Durante o ano 
letivo. 

X  X 

Participação em reunião de pais,  
em parceria com a EEAA, sala de 
recurso, coordenação e direção, 
para sensibilizar sobre a 
importância do compromisso da 
comunidade escolar para o 
sucesso no ensino remoto. 

Ação junto às famílias. Durante o ano 
letivo. 

 X X 
Escuta ativa em situações de 
busca espontânea ou solicitada. 

Ação junto aos 
professores, estudantes 

e famílias. 

Durante o ano 
letivo. 

 X X 
Postagem de materiais no Google 
Sala de Aula da Equipe Escolar  
e/ou no WhatsApp. 

Ação junto aos 
professores. 

Durante o ano 
letivo. 

X X  

Participação nas coordenações 

coletivas utilizando textos, vídeos 
e outros recursos em parceria com 
a EEAA. 

Ação junto aos 

professores. 

Durante o ano 

letivo. 

 X X 

Atendimento individual para 
acolher as dificuldades de 
participação no Google Sala de 
Aula em parceria com professores 

regentes e coordenação; 

Ações junto aos 
estudantes e famílias. 

Durante o ano 
letivo. 

 X  

Postagem no Google Sala de Aula 
e nos grupos de WhatsApp das 
turmas, de materiais para os pais 
sobre a importância do 
acompanhamento familiar do 
estudante durante o ensino remoto 

e seu aprendizado em casa, em 
parceria com a EEAA. 

Ação junto às famílias. 2º, 3º e 
4º bimestres. 

 X X Contato telefônico, por e-mail, Ação junto aos Durante o ano 
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pelo WhatsApp e por Google 
Meet para acolher as dificuldades 
de acesso à plataforma Google 
Sala de Aula e para compreender 
e orientar quanto às dificuldades 
na entrega das atividades, visando 
o acompanhamento da frequência 
e do rendimento escolar dos 

estudantes. 

professores e famílias. 
 

letivo. 

Autoestima   X 

Postagem de materiais e/ou 
participação no Google Meet com 
as turmas, sobre a valorização do 
“eu” e respeito ao  “outro”, 
quando solicitado pelo professor 
regente. 

Ação junto aos 
estudantes. 

Durante o ano 
letivo. 

Cidadania 

X   
Participação no encaminhamento 
dos estudantes para o Conselho 
Tutelar, quando necessário. 

Ação em rede. Durante o ano 
letivo. 

X     

Mapeamento das instituições e 
dos parceiros da rede de 
Promoção, Garantia e Defesa dos 
Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Ação em rede. 1º bimestre. 

X   X 

Colaboração no encaminhamento 
de estudantes que apresentem 

vulnerabilidade, dificuldades de 
aprendizagem e/ou problemas de 
ajustamento psicossocial para o 
acompanhamento especializado 
adequado no âmbito educacional 
e/ou da saúde. 

Ação junto aos 
professores estudantes e 

em rede. 
 

Durante o ano 
letivo. 

X   Participação dos Encontros de 

Articulação Pedagógica (EAP) da 

Orientação Educacional. 

 Semanalmente. 

X   Participação de encontros com a 

Coordenação Intermediária da 
Orientação Educacional e o grupo 
de Orientadores Educacionais 
Articuladores, eleitos, para 
definições de ações relativas aos 
EAP e demais atividades da 
Orientação Educacional. 

 Semanalmente. 

X     Elaboração do plano de ação 

anual da Orientação Educacional. 

Ação institucional. 1º semestre. 

X   Elaboração do relatório semestral 

da Orientação Educacional. 

Ação institucional. 1º e 2º 

semestres. 

X   X Estudar, consultar e analisar 

documentos que respaldam a ação 

pedagógica da Orientação 

Educacional. 

Ação institucional. Durante o ano 

letivo. 

X  X 
Participação da construção 
coletiva do PPP. 

Ação institucional. 1º semestre. 

X  X 
Organizar o espaço virtual do 
SOE na plataforma Google Sala 

de Aula. 

Ação institucional. Durante o ano 
letivo. 

X   
Realizar registro e arquivamento 
de atendimentos realizados. 

Ação institucional. Durante o ano 
letivo. 
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Cultura de 
Paz 

X X  
Postagem de material no Google 
Sala de Aula. 

Ação junto aos 
estudantes. 

3º bimestre. 

Desenvolvi
mento de 

Competênci
as 

Socioemoci

onais 

X X X 

Postagem de materiais, com o 
objetivo de  favorecer a nomeação 
das emoções e reflexão sobre 
como lidar com elas. 

Ação junto aos 
estudantes. 

Durante o ano 
letivo. 

Ensino/Apre
ndizagem 

X   

Atender individualmente e/ou 
coletivamente os professores para 
acolhimento das demandas ou 
dificuldades e reflexão sobre a 
práxis. 

Ações junto aos 
professores. 

Durante o ano 
letivo. 

X   
Participação das coordenações 
coletivas da EC 304 Sul. 

Ações junto aos 
professores. 

Durante o ano 
letivo. 

X   
Participação dos pré-conselhos e 
conselhos de classe. 

Ações junto aos 
professores. 

Durante o ano 
letivo. 

X   

Atendimento às famílias e/ou aos 
estudantes, individualmente e/ou 

em grupo para orientações sobre 
as formas de aprender e sobre a 
organização da rotina de estudos. 

Ações junto aos 
estudantes e famílias. 

Durante o ano 
letivo. 

X   
Acompanhamento da frequência 
escolar dos estudantes. 

  

X   
Acompanhamento da realização 

de devolução das atividades dos 
estudantes. 

  

X   
Postagem de material no Google 
Sala de Aula com dicas do SOE. 

Ações junto aos 
estudantes e famílias. 

Durante o ano 
letivo. 

X   
Postagem de material sobre 
Netiqueta no Google Sala de 

Aula. 

Ação junto aos 
estudantes e  famílias. 

Abril. 

X   
Realização de Meet coletivo com 
todas as turmas, por turno. 

Ações junto aos 
estudantes e famílias. 

Abril. 

X   

Estudar, consultar e analisar 
documentos que respaldam a ação 
pedagógica da Orientação 
Educacional. 

Ação institucional. Durante o ano 
letivo. 

Inclusão de 
diversidades 

 X  

Participação em encontros de 
formação sobre temáticas 
relacionadas a estratégias de 
aprendizado, possibilidades 
interventivas, transtornos 
funcionais específicos e 
deficiências, na promoção de 

inclusão, durante os Encontros de 
Articulação Pedagógica da OE. 

Ação institucional. Durante o ano 
letivo. 

 X  
Acolhimento das demandas das 
famílias de estudantes ANEEs. 

Ação junto aos 
estudantes, professores 

e às famílias. 

Durante o ano 
letivo. 

Integração 
família/esco

la 
X  X 

Contato com as famílias para 
escuta e orientação aos 

responsáveis pelos estudantes que 
não estão realizando as atividades 
na plataforma ou pelo material 
impresso e demais necessidades 
dos estudantes. 

Ação junto às famílias. Durante o ano 
letivo. 

Mediação de 
Conflitos 

X X  

Sensibilizar e promover o 
conhecimento das normativas 

constantes no Regimento Escolar 
das Escolas Públicas do DF, bem 
como leis que versam sobre 
crianças e adolescentes; 

Ação junto à 
comunidade escolar. 

Quando 
necessário. 
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X X  

Contribuir com a equipe gestora 
nos encaminhamentos e nas ações 
que envolvam diretrizes e 
legislações pertinentes à defesa 
dos direitos dos estudantes e de 
suas famílias; 

Ação junto à 
comunidade escolar. 

Quando 
necessário. 

X X  

Realizar a escuta ativa e favorecer 

a comunicação e entendimento 
entre os estudantes acerca do 
conflito de forma a incentivar o 
protagonismo na resolução dos 
conflitos; 

Ação junto aos 

estudantes. 

Quando 

necessário. 

Prevenção e 
Enfrentame

nto ao Uso 
Indevido de 

Drogas 

X   

Postagem de material no Google 
Sala de Aula sobre a valorização 

da vida.  

Ação junto aos 
estudantes. 

Setembro. 

Saúde 

  X 

Postagem de material no Google 
Sala de Aula de orientação e 
conscientização sobre 
alimentação saudável. 

Ação junto aos 
estudantes. 

Setembro. 

  
 

X 

Postagem de material no Google 
Sala de Aula de orientação e 
conscientização sobre cuidados 
com o corpo. 

Ação junto aos 
estudantes. 

Setembro. 

X   

Levantamento dos estudantes que 
necessitam de encaminhamento 

para consulta oftalmológica à 
UNIAE - CREPP. 

Ação junto aos 
professores e 

estudantes. 

Durante o ano 
letivo. 

Transição 
Escolar 

X  X 

Encontro com a equipe do Jardim 
de Infância 303 Sul para troca de 
informações sobre os estudantes 
que serão recebidos pela EC 304 
Sul, no 1º ano, a fim de melhor 

acolhê-los, em parceria com a 
EEAA. 

Ação em rede. 4º bimestre.. 

X  X 

Encontro com as famílias dos 
estudantes do Jardim de Infância 
303 Sul para acolhimento e 
apresentação da rotina/dinâmica 
da EC, em parceria com a EEAA. 

Ação junto às famílias. 4º bimestre 

X  X 

Encontro com a equipe do CEF 
103, em parceria com a EEAA 
para a troca de informações sobre 
os estudantes que serão recebidos 
pelo Centro de Ensino, a fim de 
proporcionar um melhor 
acolhimento e adaptação no 
6º ano. 

Ação institucional. 4º bimestre. 

 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de 

Resultados: 

 

Através da observação do quantitativo dos estudantes que 

acessam a plataforma Google Sala de Aula, das devoluções de 
atividades pelos estudantes, da devolutiva dos professores, do 

retorno das famílias e da planilha de acompanhamento escolar 

dos estudantes. 

Brasília, maio de 2021 
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SALA DE LEITURA 

 
 

Professor Readaptado: DEISE LUCID GONÇALVES DE MACHADO 

Setor da atividade: Biblioteca/ Sala de Leitura 

Justificativa para a atividade: 

 Incentivo à leitura com estudantes e professores; 

 Organização e manutenção do acervo de livros escolares; 

 Captação de doações de livros; 

 Planejamento e acompanhamento do Projeto de Leitura. 

Objetivos: 

 Planejar, juntamente com a direção, o Projeto de Leitura com a finalidade de 

incentivar a leitura na escola; 

 Conhecer e saber os temas do acervo da escola para uma utilização eficiente e 

eficaz.  

 Captar, através de empresas e/ou pessoas interessadas, doações de livros e 

matérias gráficos para o melhoramento das aulas e um maior acesso à cultura dos 

estudantes. 

 Valorizar o momento da Leitura criando um horário específico onde todas as 

pessoas da escola parem para ler. 

Metas: 

 Aumentar a quantidade de leitura dos estudantes com incentivo de 

empréstimos de livros; 

 Atender 100% dos estudantes na biblioteca para leitura e empréstimos; 

 Atender, 100% dos professores para auxílio na escolha de material pedagógico. 

Profissionais responsáveis pela implementação da Proposta de Trabalho: 

Deise Lucid Gonçalves de Macedo; Diretora e vice-diretora; Professoras; 

Estudantes; Servidores. 

Detalhamento da Atividade: 

 Organização do acervo através de programa de computador próprio; 

 Manutenção dos livros para um bom uso; 

 Organização do acervo por faixa etária e temas para empréstimos mais 

eficientes; 
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 Sondagem da leitura feita oralmente para verificação de leitura dos estudantes;Cadastro do 

acervo; 

 Pesquisa de livros com temas solicitados pelas professoras; 

 Organização do Momento da Leitura, com música ambiente, e avisos sobre os 

horários para professoras e estudantes. 

Cronograma: 

 As atividades são desenvolvidas de segunda a sexta com os estudantes durante 

os meses de março a dezembro. 

 As atividades de planejamento e coordenação são desenvolvidas com as 

professoras durante todo o ano letivo, incluindo a semana pedagógica. 

Avaliação: 

 Avaliação será qualitativa por meio de observações e participações nas 

atividades, além da observação dos avanços dos estudantes na leitura. 

 Avaliação quantitativa, feita por análise de empréstimos de livros. 

 Avaliação institucional feita com registro de professores e pais. 
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PLANO DE AÇÃO – EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO 
 

 Com vistas ao retorno do ensino presencial. 

Setor da atividade: Área pedagógica – apoio ao ANEE 

Justificativa para a atividade: Dar suporte ao atendimento educacional 

especializado nas unidades escolares comuns da Educação Básica. 

Objetivos:  Auxiliar os estudantes nos horários das refeições, uso de banheiros, 

na escovação dentária, no banho, nos intervalos/recreio, no momento do parque, em 

atividades no pátio escolar, na Educação Física, em passeios, deverão estar presentes 

nas atividades diárias; 

 Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; Desenvolver projetos e/ou 

oficinas com o estudante, conforme Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar; 

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

de complexidade e responsabilidade; 

 Informar ao professor para registro as observações relacionadas ao estudante; 

 Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e da postura do 

estudante para ajuda-lo a sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, cadeira escolar, 

colchonete, vaso sanitário e brinquedos no parque; 

 Acompanhar e auxiliar o estudante cadeirante a todos os espaços escolares a 

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

 Acompanhar e auxiliar o estudante durante as atividades pedagógicas para 

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

orientação do professor; 

 Apoiar o estudante que apresente momento de descontrole comportamental, 

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

potencialmente o desestruturam, buscando prevenir crises, intervir e acompanhar o 

estudante com alteração no comportamento adaptativo a outros espaços e atividades 

pedagógicas, sob orientação do professor, da esquipe escolar e/ou serviços de apoio; 

 Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do estudante com seus 

colegas e demais pessoas. 

Cronograma:  As atividades são desenvolvidas durante o ano letivo de 2020; 

 O tempo diário do ESV na U.E. terá duração de, no máximo, 4h estabelecido 

em comum acordo com a gestão. 

Brasília, março 2021. 
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MOSTRA CULTURAL 2021 

Duração do projeto: março a novembro. 

Para ensino remoto e presencial. 

Justificativa: 

Projeto Fazendo Arte V, em sua 5ª Mostra Cultural no ano de 2021, tem como 

objetivo proporcionar conhecimento de diversos artistas internacionais e brasileiros, 

levando o estudante a conhecer a biografia, local onde foram realizadas as obras, onde 

estão expostas, assim como conhecer o acervo e realizar releituras ou obras inspiradas 

com diferentes técnicas no decorrer do projeto. 

Objetivos 

Conhecer pintores e suas obras. Desenvolver habilidades psicomotoras finas na 

realização de releituras. Perceber o mundo e as criações como forma de registro do 

mesmo. Alargar a imaginação e refinar os sentidos potencializando processos 

cognitivos. Promover o desenvolvimento cultural do estudante. Experimentar, criar e 

refletir acerca das manifestações artísticas e culturais diversas impulsionando o 

estudante em seu percurso pessoal e coletivo de produção de sentido. Culminância A 

culminância ocorrerá em data própria no formato de Mostra Cultural, onde os trabalhos 

serão expostos nas salas de aula para visitação da comunidade escolar. Como vivência 

de museu. A mostra será realizada no mês de novembro. 

Metodologia 

Cada Ano um artista plástico, um escritor e um músico ( ou grupo ) escolhidos 

previamente para estudo e realização de trabalhos no decorrer do ano letivo. A seleção 

poderá incluir artistas locais, nacionais e internacionais. As aulas serão ministradas uma 

vez por semana, com base em uma sequência didática: 1º - Apresentação do artista e sua 

biografia; 2º - Apresentação de suas obras, suas histórias (caso as possuam) e técnicas 

(noções, nada aprofundado). Localização atual das obras e, caso existam, curiosidades. 

3º - Escolha de obras, pela professora e equipe pedagógica, assim como técnicas 

diversificadas para começo de trabalho com releituras ou obras inspiradas. Importante 
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lembrar que esse passo não será realizado somente em uma aula. 4º - Finalização com 

obra criada pelo estudante, baseada nas obras estudadas. 

Avaliação 

As avaliações serão realizadas de forma processual, com atenção à aprendizagem 

significativa do estudante quanto aos artistas e autores trabalhados; na avaliação do 

processo pelo professor regente quanto as estratégias utilizadas; na observação e analise 

do processo e organização da sequência pedagogica realizado pelas coordenadoras. 

Artistas 

1º Anos: Cândido Portinari, Ruth Rocha e grupo Tiquequê. 

2º Anos: Eva Leite, Alice Haibara e Vinícius de Moraes. 

3º Anos: Matizes Dumond e Roseana Murray. 

4º Anos: Athos Bulcão, Toninho de Souza, Tino Freitas e Liga Tripa. 

5º Anos: Valdério Costa e Luiz Gonzaga. 
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Duração do projeto:março a novembro 

Para ensino remoto e presencial. 

Metodologia: a escola se organiza sobre o cronograma das semanas letivas, 

indicadas em calendário anual da SEEDF.  Para cada uma das semanas são estabelecidas 

as especificidades de temas e para o ensino remoto a coordenação da EC 304 Sul 

organiza a metodologia para abordagens e postagens sobre os contextos que deverão ser 

trabalhados. 

É uma práxis que terá sua continuidade no ensino presencial, visto que as 

plataformas – salas de aulas- continuam funcionais até o final do ano letivo de 2021, 

segundo as Orientações para o Ensino Remoto 2021. 

Os objetivos das semanas são os sugeridos pela SEEDF, vindos nos processos SEIs 

através de orientações específicas para cada semana calendário. 

A avaliação é ao longo do processo da semana, sobre a as atividades e participação 

dos estudantes. As atividades sugeridas são adaptadas às necessidades da nossa escola e 

assim apresentam maior familiaridade para todos que dela participam. 

Ensino Remoto: material postado nas salas de aula pela coordenação; práxis 

transdisciplinar dos professores regentes com o tema da semana que contemplam os 

temas transversais, contextualizar a atualidade ao Currículo Em Movimento 

Ensino Presencial: trabalhar os temas das semanas com os temas 

transversais.Confecção de trabalhos e atividades para murais , portfólios, cadernos e 

ábuns das semanas. Práxis transdisciplinar dos professores regentes com o tema da 

semana que contemplam os temas transversais, contextualizar a atualidade ao Currículo 

Em Movimento 

Semanas do Calendário escolar 2021 
 

08 a 12/03 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva 
Aos Alunos Com Necessidades educacionais Especiais ( Lei 
Distrital nº 5.714/2016 

22 a 26/03 Semana de Conscientização do uso Sustentável da Água nas 
Ues/SEEDF ( Lei Distrital nº 5.243/2013. 

03 a 07/05 Semana Da Educação Para A Vida ( Lei nº 11.998/2009 

24 a 28/05 Semana do Brincar ( Lei nº 13.257/2016 

13 a 17/09 Semana da Prevenção ao uso de Drogas no DF (Lei Distrital nº 
1.433/1997) 

23 a 29/10 Semana Nacional do Livro e da Biblioteca ( Decreto nº 84.631/1980) 

22 a 26/11 Semana Maria da Penha ( Lei Distrital nº 6.325/2019 
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Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva Aos 

Alunos Com Necessidades educacionais Especiais ( Lei Distrital nº 5.714/2016 

Objetivo da semana: apresentação e apreciação dos contextos sobre Inclusão segundo os 

princípios da Educação Para a Diversidade ( eixo transversal do Currículo Em Movimento). 

 

 
03,04 e 05/03 Planejamento dos professores e equipe sobre as semanas inclusiva e da água 

2ªfeira 08/03 Acolhimento dos estudantes para o ano letivo – contexto inclusão – postagem de 
material na plataforma/turmas 

3ªfeira 09/03 Acolhimento dos estudantes para o ano letivo – contexto inclusão – postagem de 
material na plataforma /turmas 

4ªfeira 10/03 Acolhimento dos estudantes para o ano letivo – contexto inclusão – postagem de 

material na plataforma /turmas 

5ªfeira 11/03 Acolhimento dos estudantes para o ano letivo – contexto inclusão – postagem de 
material na plataforma /turmas 

6ªfeira 12/03 Acolhimento dos estudantes para o ano letivo – contexto inclusão – postagem de 
material na plataforma /turmas 

Sábado letivo 
temático 

Acolhimento das famílias para início do ano letivo 2021 sendo um dos temas a 
apresentação da escola como inclusiva. 

 
 

 
 Semana de Conscientização do uso Sustentável da Água nas Ues/SEEDF ( Lei Distrital nº 5.243/2013. 

Objetivo da semana: apresentação e apreciação dos contextos sobre a Sustentabilidade dos 

recursosnaturais segundo os princípios da Educação Para a Sustentabilidaade ( eixo transversal 

do Currículo Em Movimento). 

16 e 17/03 implementação doPlanejamento de professores e equipe pedagógica para a semana da água 

2ªfeira 22/03 Contexto água , uso e sua sustentabilidade comorecurso natural - postagem de 
material na paltaforma/turmas 

3ªfeira 23/03 Contexto água , uso e sua sustentabilidade como recurso natural - postagem de 

material na plataforma /turmas 

4ªfeira 24/03 Contexto água , uso e sua sustentabilidade como recurso natural - postagem de 
material na plataforma /turmas 

5ªfeira 25/03 Contexto água , uso e sua sustentabilidade como recurso natural - postagem de 
material na plataforma /turmas 

6ªfeira 26/03 Contexto água , uso e sua sustentabilidade como recurso natural - postagem de 

material na plataforma /turmas 

Sábado letivo 

remoto 

Atividades contextualizadas sobre a temática da semana 

 
 

Semana Da Educação Para A Vida ( Lei nº 11.998/2009 

 
Objetivo da semana: apresentação e apreciação dos contextos sobre “Convivência Escolar e 

Cultura da Paz” segundo os princípios Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos ( eixo transversal do Currículo Em Movimento). 
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3ªfeira 27/04 material para regentes: “Paz como se faz “ 

cartilha: 

http://www.comitepaz.org.br/download/pazcomosefaz.pdf 

“Cidadania e democracia desde a escola” 

caderno pedagógico: 

http://www.auschwitzinstitute.org/wp-content/uploads/2019/04/Auschwitz_Caderno2019.pdf 

“Quando a escola é de 

vidro” 

vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-HP8ltyzPIk 

“ Os Cegos e o elefante” texto: 

http://www.esalq.usp.br/lepse/imgs/conteudo_thumb/mini/Os-Cegos-e-o-Elefante.pdf 

vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=PTa_weeOPP4 

https://www.youtube.com/watch?v=mrGoGfNs8xM 

4ªfeira 28/04 Diálogo sobre a Semana: transdiciplinarizar, atividades propostas, postagens nas 
platafosmas –turmas, culminância Manifesto 

2ªfeira 03/05 Tema do dia 

Direitos Humanos 

Regentes 

explorando a temática da semana ( transdisciplinarizar) 

criação do tópico Convivência Escolar e Cultura da Paz, nas salas de aula (coordenação) 

postagem de material nas salas de aula ( coordenação) 

material: Charlotte BIA 

https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA 

Por uma cultura de Paz Bloco 2 

https://www.youtube.com/watch?v=nitdd90va4Y 

postagem de material no tópico sala de leitura (Prof. Deise) 

3ªfeira 04/05 Tema do dia 

Cultura da Paz 

Regentes 

explorando a temática da semana ( transdisciplinarizar) 

 
 
 
 
 

  postagem salas de aula ( coordenação) 

turma da Mônica - solidariedade 

https://www.youtube.com/watch?v=9VNV_KpNswM 

4ªfeira 05/05 tema do dia 

Convivência escolar no ambiente virtual - Netiqueta 

Regentes 

explorando a temática da semana ( transdisciplinarizar) 

9h Meet - Netiqueta para os estudantes com Karla SOE 

10h - pré-conselho 

14h Meet - Netiqueta para os estudantes com Karla SOE 

15h 4ª Coletiva - Informes da escola e visita do SinPRO 

postagem salas de aula ( coordenação) 
música: 

5ªfeira 06/05 tema do dia 

Convivência Escolar e Cultura da Paz 

Regentes 

explorando a temática da semana ( transdisciplinarizar) 

postagem de material nas salas de aula ( coordenação) 

material: Charlotte BIA e Bloco 2 

Bullying: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi3K9KDt_FY 

As três expressões mágicas 

https://www.youtube.com/watch?v=5iNgOolwfhg 

música: 
https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE 

http://www.comitepaz.org.br/download/pazcomosefaz.pdf
http://www.auschwitzinstitute.org/wp-content/uploads/2019/04/Auschwitz_Caderno2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-HP8ltyzPIk
http://www.esalq.usp.br/lepse/imgs/conteudo_thumb/mini/Os-Cegos-e-o-Elefante.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PTa_weeOPP4
https://www.youtube.com/watch?v=mrGoGfNs8xM
https://www.youtube.com/watch?v=95pHjoKfeAA
https://www.youtube.com/watch?v=nitdd90va4Y
https://www.youtube.com/watch?v=9VNV_KpNswM
https://www.youtube.com/watch?v=Oi3K9KDt_FY
https://www.youtube.com/watch?v=5iNgOolwfhg
https://www.youtube.com/watch?v=eLtzvypcurE
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6ªfeira 07/05 tema do dia 

Convivência Escolar e Cultura da Paz 

Regentes 

explorando a temática da semana ( transdisciplinarizar) 

postagem de material nas salas de aula ( coordenação) 

material: Charlotte BIA e Bloco 2 

Ideias para convivermos bem na escola: 

https://www.youtube.com/watch?v=cw2zSDoXtYA 

Sábado letivo 

remoto 08/05 

Sábado Letivo Remoto 
Atividades na plataforma: 
google formulário e/ou 
desenho interpretativo 
Culminância do tema da semana 
Convivência Escolar e Cultura da Paz 
para auxílio da construção do 
Manifesto da Paz da EC 304 Sul 

Atividade planejada para os Blocos 1 e 2; 

elaborada pela coordenação - questões objetivas para a construção do manifesto da paz da 

escola; avaliada e corrigida pelo regente; 

a ser compilada pelos docentes e equipe da escola ( sugestão 19/05 4ª Coletiva ) 

 
 

 Semana do Brincar ( Lei nº 13.257/2016) 

Objetivo da semana: apresentação e apreciação dos contextos sobre direitos para a 

inserção do lúdico nas aprendizagens dos estudantes de educação infantil e anos iniciais 

segundo os princípios da Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos ( eixo 

transversal do Currículo Em Movimento). 

 
17 a 18/05 Planejamento dos professores e equipe sobre a semana 

2ªfeira 24/05 Contexto : atividades lúdicas nas aprendizagens no ensino remoto postagem de 
material na plataforma/turmas 

3ªfeira 25/05 Contexto : atividades lúdicas nas aprendizagens no ensino remoto postagem de 
material na plataforma/turmas 

4ªfeira 26/05 Contexto : atividades lúdicas nas aprendizagens no ensino remoto postagem de 

material na plataforma/turmas 

5ªfeira 27/05 Contexto : atividades lúdicas nas aprendizagens no ensino remoto postagem de 
material na plataforma/turmas 

6ªfeira 28/05 Contexto : atividades lúdicas nas aprendizagens no ensino remoto postagem de 
material na plataforma/turmas 

Sábado letivo 
temático 

Meet com estudantes – brincadeiras e aprendizagens 

Semana da Prevenção ao uso de Drogas no DF (Lei Distrital nº 1.433/1997) 

Objetivo da semana: apresentação e apreciação dos contextos sobre uso de substâncias 

psicoativas seus malefícios e complicações para o indivíduo e a sociedade que o cerca   segundo 

os princípios da Educação Para a Diversi Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos ( eixo transversal do Currículo Em Movimento). 

06 e 08/09 Planejamento dos professores e equipe sobre a semana 

2ªfeira 13/09 contexto DROGAS – postagem de material na plataforma/turmas 

3ªfeira 14/09 contexto DROGAS – postagem de material na plataforma/turmas 

4ªfeira 15/09 contexto DROGAS – postagem de material na plataforma/turmas 

5ªfeira 16/09 contexto DROGAS – postagem de material na plataforma/turmas 

6ªfeira 17/09 contexto DROGAS – postagem de material na plataforma/turmas 

 
 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca ( Decreto nº 84.631/1980) 

Objetivo da semana: apresentação e apreciação dos contextos sobre a leitura, seus 

https://www.youtube.com/watch?v=cw2zSDoXtYA
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benefícios e a necessidade de políticas públicas que ampliem a letracia segundo os princípios da 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos ( eixo transversal do Currículo Em 

Movimento). 

 
19 e 20/10 SALA DE LEITURA com Planejamento para e com professores e equipe pedagógica sobre as semana 

23/10 

Sábado Letivo 

remoto e temático 

1º dia da semana do livro e biblioteca 

FAMÍLIA E ESTUDANTES 

2ªfeira 25/10 postagem de material na plataforma/turmas 

3ªfeira 26/10 postagem de material na plataforma/turmas 

4ªfeira 27/10 postagem de material na plataforma/turmas 

5ªfeira 28/10 postagem de material na plataforma/turmas 

6ªfeira 29/10 postagem de material na paltaformaplataforma/turmas 

 
 

 Semana Maria da Penha ( Lei Distrital nº 6.325/2019 

Objetivo da semana: apresentação e apreciação dos contextos sobre a necessidade de 

conhecer a mulher no mundo; políticas públicas que ampliem o conceito do respeito à mulher 

em todos os setores sociais segundo os princípios da Educação Para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos ( eixos transversais do Currículo Em Movimento). 

 
09 e 10/11 Planejamento dos professores e equipe sobre a semana 

2ªfeira 22/11 contexto respeito e valores sociais necessários à uma ação não violenta sobre a 
mulher – postagem de material na plataforma/turmas 

3ªfeira 23/11 contexto respeito e valores sociais necessários à uma ação não violenta sobre a 
mulher – postagem de material na plataforma/turmas 

4ªfeira 24/11 contexto respeito e valores sociais necessários à uma ação não violenta sobre a 
mulher – postagem de material na plataforma/turmas 

5ªfeira 25/11 contexto respeito e valores sociais necessários à uma ação não violenta sobre a 
mulher – postagem de material na plataforma/turmas 

6ªfeira 26/11 contexto respeito e valores sociais necessários à uma ação não violenta sobre a 
mulher – postagem de material na plataforma/turmas 
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DO JARDIM PARA A ESCOLA CLASSE 

Responsáveis: Coordenação, SOE, EEAA e direção, professores do 1º ANO EF e 

Jardim/Educação Infantil 

Objetivo geral 

Favorecer e oportunizar conhecimentos do espaço escolar de Escola Classe aos 

estudantes do 2º Período da Educação Infantil. Acolher as famílias dos estudantes 

participantes da transição. 

Tempo estimado: 1 semana 

Material necessário: vídeos, músicas, folhas de papel, lápis de cor, lápis grafite. 

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

Desenvolvimento: ao longo de 1 semana, no mês de novembro ou dezembro. 

Avaliação: Perceber as necessidades dos estudantes quanto a essa nova 

modalidade de esnino. Dialogar com as famílias sobre o novo modelo de ensino de 

escola classe. 

 

 
 

DO 5º ANO  para o CEF 

Responsáveis: Coordenação, SOE, EEAA e direção, professores do 5º ANO EF e SOE do 

CEF103 sul 

Objetivo geral 

Favorecer e oportunizar conhecimentos do espaço escolar de CEF para 

estudantes de 5ºAnos. Acolher as famílias dos estudantes participantes da transição. 

Tempo estimado: 1 semana 

Material necessário: vídeos, músicas, folhas de papel, lápis de cor, lápis grafite. 

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

Desenvolvimento: ao longo de 1 semana, no mês de novembro ou dezembro. 

Avaliação: Perceber as necessidades dos estudantes quanto a essa nova 

modalidade de esnino. Dialogar com as famílias sobre o novo modelo de ensino do 

CEF. 
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Responsáveis: Coordenadora Ana Flávia 

Objetivo geral 

Favorecer o autoconhecimento com atividades de respiração e relaxamento. 

Tempo estimado: formação por curso indicado pela responsável 

Material necessário: músicas, slides, sinos. 

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

Desenvolvimento: Nas coordenações coletivas. 

Avaliação: quanto à participação dos docentes. 

 

 

Em um sexta-feira do mês, as turmas do Bloco 2 passam por um Teste de 

Revisão (TRs), que consiste em questões de múltipla escolha, com os objetivos de 

aprendizagens trabalhados, tendo a finalidade de favorecer a autonomia de 

aprendizagem do estudante – aprender a aprender – a partir de ações educativas que 

ensinam como estudar como o hábito de estudo diário, a revisão de conteúdos, 

avaliações das atividades de múltipla escolha (outros tipos de avaliações formativas são 

realizadas no decorrer da semana). Possibilitando ao estudante aprender a aprender e 

apresentando ao professor regente falhas no processo de ensino, novas estratégias para 

um ensino interventivo, alterações das estratégias de ensino, organização metodológica. 

As atividades de testagem são corrigidas coletivamente, oportunizando a autocorreção 

do estudante, revisando assim os objetivos e conteúdos e indicando ao professor regente 

as prováveis falhas nas estratégias de ensino. 

 

Responsáveis: diretora, coordenadora, professora em restrição 

Objetivo geral: Ampliar conhecimentos gerais e transversalizar o ensino com contexto 

contemporaneo e do mundo.  

Tempo estimado: ano letivo. 

Material necessário: vídeos, músicas, reportagens, publicidade, links 

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

Desenvolvimento: toda sexta-feira, ao longo do ano letivo. 
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Avaliação: Ao longo do processo, após as postagens e conforme a devolutiva 

dos estudantes e família e através dos dias letivos temáticos. 

 

Responsáveis: direção,coordenação, SOE, sala de recursos, Pedagoga SEAA 

Objetivo geral: apresentação da diversidade cultural sobre o contexto literário e musical 

tendo a culminância no mês do Folclore.  

Tempo estimado: 1 semana. 

Material necessário: como na semana letiva, postagem de material nas plataformas turmas 

com vídeos, músicas, reportagens, publicidade, links. No dia da culminância convite Canva, 

meet com sorteios de livros e brincadeiras além das apresentações dos estudantes. 

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

Desenvolvimento: terça-feira , aula meet para turno matutino e vespertini, no mês de agosto 

como culminância do folclore. 

Avaliação: Após a práxis do evento. 

 

 

Responsáveis: professora Solenilda (sala de recursos generalista) 

Objetivo geral: ampliara as habilidades de comunicação e interrelação dosestudantes da 

escola; compartilhar momentos de aprendizagens artisitcas com a comunidade escolar 

Tempo estimado: 1 semana. 

Material necessário: são vídeos dos estudantes inscritos apresentando dança,  música ou 

outras expressões artísticas.  

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

Desenvolvimento Culminância na semana da criança, em outubro, com  meet e as 

apresentações dos estudantes. 

Avaliação: Inicia com as propagandas nas turmas para possíveis avaliações das apresentações, 

atividades e sugestões.Ao longo do processo avalia os meios de apresentação e o tempo dos vídeos, 

para organizar intervalos considerando ter maior dinamismo no dia do Showem ambiente meet.  
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Justificativa 

Os brinquedos estão presentes na infância das crianças de diferentes grupos 

sociais e culturais. Esse projeto se configura como instigante e potente elemento para 

disparar reflexões e promover aprendizagens. Ao tornar esta temática familiar como 

objeto de estudo, favorece-se a mobilização e engajamento das crianças. 

O brinquedo é considerado produto cultural e social, que transmite e revela 

valores, sentidos e saberes. 

Para analisar as continuidades e as mudanças em relação à estética, ao uso, aos 

costumes, aos valores e às materialidades dos brinquedos atuais e de antigamente, 

justificam-se a apreciação e a leitura de imagens históricas, a leitura de textos como 

fonte de informação, a realização de pesquisas com familiares e colegas, a observação e 

coleção de brinquedos atuais, mobilizando, assim, saberes de diferentes áreas de 

conhecimento. 

Estratégias 

O projeto fará parte de um trabalho coletivo. Por isso, as tarefas serão divididas 

entre todos. Com a turma:  Serão planejadas e estabelecidas datas para realização de 

cada etapa;  Os resultados obtidos serão reunidos em cada momento do projeto para 

discussão e conclusão coletivas;  As crianças serão preparadas para apresentação de 

um produto final que será divulgado às pessoas da comunidade escolar;  Será 

produzido um registro final coletivo a fim de que todos acessem as conclusões do 

projeto. 

Competências gerais trabalhadas no projeto: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social e cultural para iniciar a compreensão e explicação da realidade 

(fatos, informações, fenômenos e processos lingüísticos, culturais, sociais, econômicos, 

científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade 

solidária. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual começando a recorrer à abordagem própria 

das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 

criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 

problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas 
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manifestações artísticas e culturais, das locais e mundiais, e também para participar de 

práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual 

(como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e 

digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 

outros e do planeta. 

Avaliação 

A avaliação da aprendizagem deve ser formativa, ocorrendo durante o percurso, 

e servir tanto para informar os estudantes a respeito das próprias aprendizagens quanto 

para que a professora organize intervenções. Haverá uma pauta de observação e 

acompanhamento das aprendizagens dos estudantes: - Participam de discussões, 

contribuindo com ideias e reflexões? - Formulam hipóteses sobre as observações feitas? 

Conseguem justificá-las? - Reformulam as hipóteses iniciais após ouvir as opiniões dos 

colegas e/ou realizar uma experimentação? - Argumentam com base em observações, 

leituras ou vivências? - Participam das atividades propostas com interesse e 

compromisso? - Compartilham a troca sobre as atividades propostas? Estar atenta às 

conquistas e mudanças que ocorrem com a turma ao longo do projeto. 

Referências Bibliográficas: 

BIN, Ana Clara. Da Escola para o mundo: projetos integradores 1° ano: Ensino 

Fundamental, anos iniciais. São Paulo: Ática, 2017. 

NOGARA, Lília de Azevedo Costa. Projeto Integrador – Cidadania em ação - 1° 

ano. São Paulo: Leya, 2017. 

RIPOLL, Oriol. Jogos de todas as estações. São Paulo: Ciranda Cultural. 
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Responsáveis: Coordenação e direção 

Objetivo geral 

Propiciar a participação e reflexão dos estudantes, sobre temas contemporâneos, 

através de apresentações realizadas às quintas-feiras, nas salas de aula ou por turma no 

pátio interno da escola. 

Tempo estimado: Ano letivo; no ensino presencial. 

Material necessário: Livros, vídeos, cartazes, músicas, rádio, pen drive. 

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

Desenvolvimento: Às quintas-feiras, nas salas deaula,  participar da apresentação 

proposta em projeto. 

Avaliação: Perceber o envolvimento dos estudantes. Debater sobre o assunto 

apresentado e observar o que foi significativo. 

 

Ensino Presencial: projeto específico ao ensino presencial e com vistas ao híbrido 

objetiva trabalhar os temas transversais nos murais. Para isso, são organizadas datas 

específicas para todos os Anos confeccionarem os murais e datas de montagem dos 

mesmos nos horários de coordenação. Os trabalhos te como base em músicas. Suas 

montagens são realizadas em forma de composição de cenas, e não apenas de colagem 

de vários trabalhos iguais dos estudantes. 

DATA DE CONFECÇÃO DATA DE MONTAGEM TEMA 

  Boas vindas 

  Àgua e Meio Ambiente 

  Inclusão 

  Sustentabilidade 

  Festa Junina 

  Alimentação Saudável 

  Diversidade Cultural 

  Crianças 

  Referente a Mostra Cultural 

  Desejo de Final de Ano 

Cronograma de Trabalho do MUSIRAL 
 
 

 Turmas do matutino 

 Turmas do vespertino 

 Professores dos dois turnos ou as turmas dos dois turnos juntas 
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TEMA MÚSICA 

Boas vindas Você Precisa de Alguém – Jota Quest 

Àgua e Meio Ambiente  

Inclusão A Diferença É O Que Nos Une – Mundo Bita 

Sustentabilidade Lixo No Lixo – Falamansa 

Festa Junina  

Alimentação Saudável É Bom Pro Menino, É Bom Pra Menina 

Diversidade Cultural Serei Luz - Natirutz 

Crianças Cada professora escolhe uma música sobre o tema. 

Referente a Mostra Cultural Murais Sobre os Artistas 

Desejo de Final de Ano  

 

Eixos transversais: Educação para a diversidade; Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade 

Temas específicos propostos em Calendário Escolar/2021: Valorização da 

cultura indígena; Alimentação saudável; valorização da cultura Afrobrasileira; Maria da 

Penha; Obs.: as músicas podem ser alteradas dependendo da demanda. 

 

 

Objetivo geral: Promover a participação e reflexão dos estudantes sobre seu 

corpo, ritmos e estilos musicais. 

Culminância: Apresentação no final do ano com encerramento das atividades 

em auditório. Participação da comunidade escolar. 

Tempo estimado: Ano letivo; no ensino presencial. 

Material necessário: Corpo, voz 

* Outros materiais poderão ser adicionados à medida que o projeto demande. 

Desenvolvimento: Os estudantes, às quartas-feiras, na entrada da aula, irão se 

sentar no pátio da escola e participar de um momento com música e percussão corporal 

realizado pela diretora, vice-diretora e professoras. 

Avaliação: Perceber o envolvimento dos estudantes. Observar as mudanças 

relacionadas à coordenação motora e ao ritmo da criança. Registrar as mudanças de 

comportamento que possam surgir através do projeto. 

 

 
 



117 
 

 
 

 
 

 



114  

 
 

Unidade: ESCOLA CLASSE 304 SUL 

 
 

1. Os objetivos da Escola Classe 304 Sul diante da Portaria supracitada, em título , 

neste documento : 

Definir e possibilitar a comunicação, com uso das tecnologias, entre a 

comunidade escolar. 

Estabelecer metas no âmbito pedagógico e administrativo na perspectiva de 

continuidade e manutenção do espaço escolar. 

Manter as metas financeiras para a continuidade do atendimento das demandas 

da contabilidade. 
Estabelecer novas datas para uso do capital desta unidade escolar. 
Atender as demandas, para esta unidade escolar, provenientes do estado de 

quarentena que se estabeleceu no Distrito Federal. 

 
 

2. Metas pedagógicas: 100% dos servidores da carreira magistério e assistência 

informados para a participação voluntária de diálogos pedagógicos promovidos pela 

equipe gestora e coordenadores nos grupos de whatsapp e facebook da unidade escolar. 

100% de estudantes e responsáveis informados quanto as projeções 

administrativas e pedagógicas através da página facebook da unidade escolar. 

Plano de ação para a nova realidade interna para que 100% da comunidade 

escolar tenha um retorno com um ensino aprendizagem dinâmico e 

fundamentado na ludicidade, com vistas ao ensino remoto e presencial e 

calendário escolar 2021. 

Plano de ação para a nova realidade externa para que 100% da comunidade 

escolar se comunique através de todos os veículos de informação 

disponibilizados pela unidade escolar , Secretaria de Estado de Educação do DF, 

órgãos federais e publicidade contemporânea. 

Metas administrativas: 100% do espaço escolar desta unidade esteja organizado 

e limpo, nos padrões aceitáveis de higienização, respeitando as diretrizes quanto 

ao trabalho terceirizado de limpeza e manutenção, diante da quarentena 

estabelecida no DF. 

100% de arquivamentos de documentos em conformidade com esta unidade 

escolar. 

100% de condições adequadas para aferição de água e luz no espaço escolar 

desta unidade de ensino. 

100% de organização da escala de vigias, carreira assistência, conforme Portaria 

nº61 e em atenção a outros normativos que se fizerem. 

100%. 
100% de amparo de casos particulares e extras quanto ao administrativo pessoal 

dos servidores da assistência e magistério. 

Metas financeiras: 100% do administrativo financeiro realizado conforme a 

demanda da contabilidade da unidade escolar, SEDF e governo federal. 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO / METAS E RESULTADOS 

2021 
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3. Mensuração dos resultados: são realizadas análises diárias das metas 

estabelecidas. 

metas pedagógicas: acompanhamento semanal da participação, assiduidade dos 

servidores da carreira magistério e assistência nos grupos de informação e 

diálogo; compartilhamento de novas informações. 

Metas administrativas: acompanhamento diário da unidade escolar com visitas 

pela gestão. Participação diária da gestão nos veículos de informação da Rede da 

SEEDF e rede federal. 

Metas financeiras: avaliação do cumprimento das etapas que antecedem e 

precedem o uso do capital destinado à unidade escolar. 

 
 

4. As atividades pedagógicas estão focadas na capacidade lúdica sobre os 

conteúdos por percebermos que o tempo aula no retorno será mais produtivo com um 

ensino aprendizagem que contemple músicas, brincadeiras e diálogos entre os 

estudantes. Realizando a meta de 100% de aprendizagem significativa para os 

estudantes desta unidade escolar. 

Assim nossas pesquisas e diálogos, nos meios de informação da escola, contam 

com as temáticas desenvolvidas para o Musiral, Mostra Cultural 5ªedição “ O 

Louvre é Aquí”, projeto interventivo e os acolhimentos. Todos projetos 

estabelecidos na semana pedagógica para a escola. 

Ressalta-se que como são projetos que se fundamentam na ludicidade estão 

totalmente em conformidade com as metas de ensino aprendizagem para nosso 

retorno as atividades presenciais, após quarentena no DF. 

 
 

5. Somos 43 servidores nesta unidade escolar. 

 

6. Participam do teletrabalho 11 servidores: 1 diretora, 1 vice-diretora, 1 secretário 

escolar; 3 vigias; 3 terceirizados da limpeza; 2 terceirizados da merenda. 
 

diretor: Larissa Macêdo Alves Naves; vice-diretor: Beatriz Vieira 

da Cunha de Menezes; chefe de secretaria: Marconio de Souza 

Fonseca; vigia: Paulo Ferreira Damasceno; vigia: Carlos Henrique 

Dantas Pereira; vigia: Rone Porciano de Almeida 

servidores terceirizados: limpeza e merenda. 

 
 

6.1 monitores: Elisa de A.Nicolato; Jonas M.dos S.Bezerra. Ampliam os diálogos com seus 

conhecimentos sobre brincadeiras, preferencia dos estudantes em brincadeiras de pátio 

e de roda. 

Porteiras: Ilma Aparecida Soares; Maura P. Rodrigues. Informações sobre a quarentena; 

tira-dúvidas. 

Servidores da limpeza: Manoel M.P.Pires(grupo de risco) 
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9. Ídem ítem 2 

 
 

10. As atividades escolares em ensino remoto e presencial pretendem continuar 

dentro dos projetos Mostra cultural, projeto interventivo, reagrupamento intraclasse, 

projetos da semana, projeto 4ª coletivas e projetos específicos das turmas. O 

desempenho de nossas funções em novo formato de relação interpessoal requer o 

compromisso que percebemos em todos os servidores de nossa unidade escolar. 

Consideramos que 100% dos servidores da Escola Classe 304 Sul estão empenhados em 

administrar suas participações de forma assídua para que o diálogo sobre nossos 

planejamentos organize um material pedagógico que pretendemos diante do tempo/aula 

e calendário escolar. 

  Brasília,  

Unidade: 

1) DEFINIÇÃO DOS INDICADORES OBJETIVOS PARA AFERIR 
RESULTADOS: 

2) DEFINIÇÃO E CONTROLE EFETIVO DAS METAS ESTABELECIDAS: 

3) DESCRIÇÃO DA FORMA DE MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS DA UNIDADE: 

4) DETALHAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM 
DESEMPENHADAS: 

5) QUANTITATIVO TOTAL DE SERVIDORES NA UNIDADE: 

6) QUANTITATIVO TOTAL DE SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO 

TELETRABALHO: 

6.1) QUANTITATIVO TOTAL DE SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SEJAM 

COMPATÍVEIS COM O REGIME DE TELETRABALHO, QUE NÃO SEJAM 
CONSIDERADAS ESSENCIAIS E SUSPENSAS 

PELO DECRETO: 

7) DESCRIÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO TELETRABALHO 

COM SUAS 

RESPECTIVAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

8) DESCRIÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SEJAM 

COMPATÍVEIS 

COM O REGIME DE TELETRABALHO, QUE NÃO SEJAM CONSIDERADAS 

ESSENCIAIS E SUSPENSAS PELO DECRETO, COM AS RESPECTIVAS 
JUSTIFICATIVAS: 

9) DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ALCANÇADAS: 

10) DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A UNIDADE: 

Responsável pelo planejamento, coordenação e controle da execução do teletrabalho em sua 
área de competência: 
Assinatura da Chefia Imediata 

Validação: 

) Em restituição à área para ajustes. Justificativa: 

) Pela VALIDAÇÃO. Encaminha-se para conhecimento da Subsecretaria de 

Gestão de Pessoas. 

 
Assinatura do Dirigente da SUBSECRETARIA OU CRE 
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GOVERNODO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

REGIONAL DE ENSINO PLANO PILOTO 

ESCOLA CLASSE 304 SUL 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO do HÍBRIDO  

Unidade: ESCOLA CLASSE 304 SUL 

 

1 - LEVANTAMENTO DE DADOS  

1.1.ESTUDANTES: 214 

 

 

1.2 

Estudantes para ensino remoto ( NÃO VOLTAM ao Presencial/Híbrido): 

TURNO / TOTAL estudantes 214 ANO QUANTIDADE 

ESTUDANTES 

MATUTINO /  

108 

CE A 02 

1ºA 14 

1ºB 13 

2ºA 15 

3ºA 15 

4ºA 17 

5ºA 16 

5ºB 16 

VESPERTINO / 

106 

CE B 01 

1ºC 12 

1ºD 14 

2ºB 14 

3ºB 16 

3ºC 17 

4ºB 16 

5ºC 16 

TURNO / TOTAL= 29 ANO QUANTIDADE ESTUDANTES 

MATUTINO / 17 

 

CE A -------------------- 

1ºA Lissa Pietra do Nascimento 

Maria Cecília Ferreira Martins 

1ºB ----------------------- 

2ºA Daniel Ribeiro Carvalho 

Davi Luis Paulino de Souza 

Gabriel Gomes de Mattos 

Kalel Paulino dos Santos 

3ºA Rebecca Ludke Pessoa 

Rafael de Sousa Mendes 

4ºA Catarina Ludke Pessoa 

Daniel Paulino dos Santos 
Guilherme Mendes Pereira 

Hugo Henrique Moreira 

Pedro Josué Alexandrino 

5ºA Beatriz Sousa Alves 

Vitor Emanuel de Lima Silva 

5ºB Cecília Souza Herreo 

Gabriel Santos Souza 
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1.3. 

Estudantes para Presencial/Híbrido por semana: 

Júlia de Oliveira Braga (DI-DOWN) 

Júlia Souza B. Bacci  

VESPERTINO /12 

 

CE B ----------------- 

1ºC Arthur Araújo Costa  

1ºD ---------------------- 

2ºB Joana de Azevedo Cavagnac 

João Paulo Peret de S.Guimarães 
Rodrigo Bazzanella Ferri 

Isabela Diehl Violatti 

3ºB Júlia Diehl Violatti 

3ºC Ana Júlia Lopes dos Santos 

Felipe Lopes de Souza 

Izadora Ribeiro Canotilho 

Rillary Vitoria Costa 

4ºB ---------------------- 

5ºC Bruna Santos Ferreira (DI) 

José Gabriel Galdino Belford 

Kayo Victor Correia e Sá Dias (TGD) 

TURNO / TOTAL ANO SEMANA 1 SEMANA 2 

MATUTINO /  

 

CE A Gabriel  Vinícius 

1ºA 

12 

Anna Clara Munis Brandão 

Anny Elizabeth Ferreira 

Carolina Rocha Castrioto 
Davi de Sousa Almeida 

Emilly Lima Nunes 

Guilherme Alves Cacau 

Alexandre Teles Quaglia 

João Miguel dos Santos Paiva 

Júlia Martins de Araújo 
Miguel Pereira do Nascimento 

Murilo Jorge de Carvalho (DF-DMU) 

Nathália Ferreira do Nascimento 

1ºB 

13 

Arthur Ricardo (TGD) 

Isabella de Oliveira 

Juliano dos Santos Macedo 

Miguel Almeida Alves 
Rissya Aylla Aurélio de Lacerda 

Rodrigo Dias dos Santos 

Theo Vespúcio Levenhagem Melo 

Catarina de Moraes Gonzaga (TGD) 

Ester Catanhede Salazar 

Fábio Cardoso Silva 

Nicolli Martins Aquino 
Rafaela Siqueira Leal 

Ricardo Henrique Pereira 

2ºA 

11 

Alíssia de Sousa Costa 

Ester Alves Tavares 

Fabiana dos Santos de Moraes 

Gaia Tavares de Sousa 
Laura Lunanny Silva Pinheiro 

 

Arthur Borges Barros (DMU) 

Heitor Borges Barros (TGD) 

Eduardo Barbosa Moresco 

Luiza Palaci Gonçalves 
Maria Luiza Machado Costa 

Vitória Pereira Alves 

3ºA 
13 

Ana Luísa de Sousa Almeida 
Anna Júlia Sales de Sousa 

Felipe Campos Andrade 

João Francisco Segatto (TGD) 

Pedro Henrique Guerra 
Ryan Lucas L.Rodrigues (TDAH) 

 

Davi Oliveira Souto (TGD) 

Henrique Mota dos Santos 

Júlia Branco Alejarra 

Miguel Catanhede Salazar  

Rafael Pereira 
Sthephany Nicolly Isabelle 

Yasmin Alves de Oliveira 

4ºA 
12 

Arthur Rodrigues dos Santos  
Geovanna Ribeiro da Silva 

Hugo Gabriel C.F.A.Santos(TGD) 

Júllia Aléxia F.S.Figueiredo 

Miguel Amorin Lino de Brito 

Ana Bárbara Pereira  
Bernardo S.Guizi Freitas (TGD) 

Davi Sardeiro Lopes 

Maria Fernanda Barbosa 

Maria Naelly Freitas Oliveira 
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Tamires Rodrigues Rocha Mateus Fernandes 

5ºA 

14 

Cecília Meneses (TDAH) 

Guilherme Lima Roque (TGD)  

José Antônio Kremer Melucci 
Layla Gabrielly Mendes  

Letícia de Moraes Gonzaga 

Maria Luiza Souza de Lima 
 

Beatriz Queiros de Freitas (TDAH) 

Bernardo Mota dos Santos 

Eduardo Mota dos Santos 
Henry Adryan S.Brito (DI-DOWN) 

Mariana Rodrigues Miranda 

Mayara Rodrigues de Sousa 
Keyrisson José Rodrigues  

Pedro Rodrigues Pulici (TGD) 

5ºB 

12 

Ayla Gabrielly Carvalho 

Manoel Gustavo S. Gomes 
Pietra Antonia L.Goldstein 

Bruna Luysa Nunes Sousa 

Carlos Eduardo (DI-DOWN) 
Nicole de Castro Santos 

Leandro Almeida de Sousa 

Alice Branco Alejarra 

Giovanna Amaral de Noronha 
Pedro Rian Porfírio Machado 

Sophia Pereira da Silva 

Stephanie Alvez Sanchez 
 

VESPERTINO / 

 

CE B Lucas Lucas 

1ºC 

11 

Emanuelly Vitoria de Jesus 

Isabella Louise Fernandes 
João Ângelo Finazzi Vilela 

Maleah York Cardoso 

Samuel Linhares Fonseca 

Amanda Campos Araújo 

Claricce |Falcão Guardeiro 
Felipe Mirto Carneiro 

Laura Rusky Pera 

Mariah Cecília Alves Azevedo 

Murilo Silva Pires 

1ºD 

14 

Gabriel Pereira Bernardo 

João Miguel Silva Alves 

Maria Helena de Souza Melo 
Maria Luiza Nunes de Paula 

Rafael Francisco Neves 

Sarah Oliveira Magalhães 

Sophia Ferreira Rodrigues 
 

Evellyn Reis dos Santos 

Gustavo Gomes Teixeira 

Isabela Hadasa Batista  
Iuri Oliveira de Faria 

Lucas Nascimento de Oliveira 

Luiz Filipe Teles Piffero 

Miguel Henrique Belisario 

2ºB 

10 

Antônia Dornelas Barbosa 

Cecilya Vitoria Felipe da Silva 
Davi Alves Stabile 

Daniel Rodrigues Gomes 

Miguel Teixeira Beserra 

Miguel Souza Resende Orsini 
 

Kauan Marques Xavier 

Emily Dutra Salazar 
Yan Nícolas Amaral Ribeiro 

Miguel Rodrigues da Silva 

 

3ºB 

15 

Clara de Angelis Verdes Prado 

Maria Clara Bernardes 
Maria Eduarda Silveira 

Miguel de Faria Horn 

Pedro Henrique 

Sofia Lins dos Santos 
Taylor Pietro Rodrigues 

Ana Elisa Veberling Monteiro 

Davi Bonesco Acioli Cesar 
Esther Cristina Marques 

Maria Isabel Mendes Silva 

Maria Valentina Soares (DI-DOWN) 

Nathan Aguiar de Morais 
Pietra Borges Amaral 

Raphael Pereira Bernardo 

3ºC 
13 

Brennda Miranda da Silva 
Manuela de Lima Cassel 

Maria Eduarda de Queiroz 

Sara Freire Rosa (DF/BNE) 

Victor Hugo Silva de Sá 
Vitor Alves Gouveia 

Arthur Mourão dos Santos (TGD) 
Cibelly Maria Cavalcante Lima 

Davi Neves Andrade 

Isabela Valadão de Almeida 

Karina Vieira de Alencar 
Lucas Valadão de Almeida 

Maria Luiza de Oliveira Rocha 



120 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

1.1.Quantitativo de servidores da U.E. : 42 

 

1.2. Servidores da U.E. em atividade presencial desde 01/01/2021: 12 

Descrição nominal e função dos servidores  

Diretora   Larissa Alves Macêdo 

Vice-diretora:   Beatriz Vieira da Cunha de Menezes 

Secretário:   Marconio de Souza Fonseca 

Vigias:    Carlos Henrique Dantas Pereira 

    Paulo Ferreira Damasceno 

    Rone Porciano de Almeida 

Merenda:    Judite Coutinho Pereira de Oliveira 

Tatiane Nunes Siqueira 

Limpeza:    Maria Aurinete Xavier 

    Jaqueline  

    David Xavier 

    Manoel Messias Pereira Pires 

1.3. Servidores da U.E. PRESENCIAL 02 a 13/08: 01  

Apoio Administrativo: Kelly Cristina 

 

1.4. Servidores da U.E. REMOTO 02 A 13/08: 29 

Descrição nominal e função dos servidores  

Apoio Pedagógico:   Izaura Abreu das Neves 

Coordenadoras :  Ana Flávia Rangel de Lima 

Luiza Coaracy Guerreiro 

    Gilvana Silva dos Santos Barbalho 

Pedagoga do SEAA:   Iara Sales Ribeiro 

Sala de Recursos:  Solenilda Guimarães Garrido 

SOE:   Karla Petri 

Sala de Leitura:  Deise Lucid Gonçalves de Macêdo 

Professores regentes :  Débora Dalla Barba de Seixas 

    Claudilene Pereira da Silva 

    Luana Severo Pereira Gomes 

    Julianna Augusta Bonfim Aráujo 

4ºB 

16 

Eduarda Camila Nascimento 

Fernanda Rodrigues Lins Félix 
Giovanna Sousa Escorcio 

Guilherme de Sousa 

Heitor Braga Cruz Cardoso 
João Victor Pereira Lima 

Laura Coaracy Guerreiro 

Rafael Lourenço da Conceição 

Arthur Ayoroa Freire 

Davi Costa Rodrigues 
Júlia Oliveira Santana 

Lara Fernanda Fernandes 

Lara Gabriela Neves Ribas 
Manuela Riella Silvestre 

Manuella Alves Lacombe  

Maria Catarina Costa e Silva 

 

5ºC 

14 

Alice Mercedes Nascimento 

Ana Luiza Escorcio C. (TDAH-DPAC) 

Catarina Alves Fonseca 
Hugo Fleck Dias Dapper 

Raissa Fleck Dias Dapper 

João Pedro Cabral da Silva 

Valentina Dornelas Cardoso 

Catarina de Souza Melo 

Ian Caldas Delphino 

Isadora Maria Cavalcante 
Maria Gabriela Siqueira Brito 

Paola Pereira dos Santos 

Tarsila Pereira Bravo 
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    Ana Cláudia  

    Marilene Nascimento Neves 

    Roseane Santos de Lima 

    Isadora Santos Morais 

    Gabriela Galrão de Alcina Grau 

    Cristina Alessio Magalhães dos Santos 

    Joana Martins de Araújo Goes 

    Laryssa Bezerra Lima 

    RejaneVeloso Portela 

    Alene Calixto 

Professor CE:  Dayse  

    Euzimar  

Professor em restrição: Jussara  Alves Feitoza 

Monitor:   Elisa de Azevedo Nicolato 

    Jonas Morais dos Santos Bezerra 

Portaria:   Ilma Aparecida Soares 

    Maura Pereira Rodrigues 

 

1.5. Servidores da U.E. PRESENCIAL/HÍBRIDO a partir de 16/08: 26 

Descrição nominal e função dos servidores  

Diretora   Larissa Alves Macêdo 

Vice-diretora:   Beatriz Vieira da Cunha de Menezes 

Apoio Administrativo: Kelly Cristina 

Coordenadoras :  Luiza Coaracy Guerreiro 

    Gilvana Silva dos Santos Barbalho 

Pedagoga do EEAA:   Iara Sales Ribeiro 

Sala de Leitura:  Deise Lucid Gonçalves de Macêdo 

Professores regentes :  Débora Dalla Barba de Seixas 

    Claudilene Pereira da Silva 

    Luana Severo Pereira Gomes 

    Julianna Augusta Bonfim Aráujo 

    Ana Cláudia  

    Roseane Santos de Lima 

    Isadora Santos Morais 

    Gabriela Galrão de Alcina Grau 

    Cristina Alessio Magalhães dos Santos 

    Joana Martins de Araújo Goes 

    Laryssa Bezerra Lima 

Monitor:   Jonas Morais dos Santos Bezerra 

ESV:    Julimeire 

Merenda:    Judite Coutinho Pereira de Oliveira 

Tatiane Nunes Siqueira 

Limpeza:    Maria Aurinete Xavier 

    Jaqueline  

    David Xavier 

    Manoel Messias Pereira Pires 

 

1.6. Servidores da U.E. Dose Única:13 

Descrição nominal e função dos servidores 

Coordenadoras :  Luiza Coaracy Guerreiro 

    Gilvana Silva dos Santos Barbalho 

Pedagoga do EEAA:   Iara Sales Ribeiro 
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Professores regentes :  Claudilene Pereira da Silva 

    Luana Severo Pereira Gomes 

    Julianna Augusta Bonfim Aráujo 

    Ana Cláudia  

    Isadora Santos Morais 

    Gabriela Galrão de Alcina Grau 

    Joana Martins de Araújo Goes 

    Laryssa Bezerra Lima 

Monitor:   Jonas Morais dos Santos Bezerra 

 

1.7.Servidores da U.E. para 2ª Dose: 

Retorno após 15 dias a 2ª Dose 

Descrição nominal e função dos servidores /datas 

Secretário:   Marconio de Souza Fonseca – D2 09/09 – retorno 24/09 

Apoio Pedagógico:   Izaura Abreu das Neves 

Sala de Recursos:  Solenilda Guimarães Garrido - D2 06/09 – retorno 21/09 

Professores regentes :  Débora Dalla Barba de Seixas - D2 30/07 – retorno 14/08 

    Marilene Nascimento Neves - D2 29/09 – retorno 14/10  

Monitor:   Elisa de Azevedo Nicolato - D2 24/08 – retorno 08/09 

 

1.8. Servidores / comorbidade: 08 

Retorno após 15 dias a 2ª dose 

Descrição nominal e função dos servidores/comorbidade  

Apoio Administrativo: Kelly Cristina - D2 29/07 – retorno 13/08 

Professor regente: Alene Calixto – D2 11/08 – retorno 26/08 

    Rejane Veloso Portela Xavier– D2  – retorno 08/09 

    Euzimar – CE A - D2 12/08 – retorno 27/08 

SOE:   Karla D2 01/09 – retorno 16/09 

Portaria:   Ilma Aparecida Soares retorno 25/08 

    Maura Pereira Rodrigues retorno 02/09 

 

1.9. Servidores em Licença Prêmio publicação DODF/: 01 

Coordenadora:   Ana Flávia Rangel de Lima 

  

 

2 - PLANEJAMENTO DE RETORNO AO PRESENCIAL/HÍBRIDO 

 

2.1 Os objetivos da Escola Classe 304 Sul: 

▪ Garantir as atividades escolares e ensino aprendizagem conforme as 

Orientações Para a Retomada Das Atividades Presenciais/Híbridas nas Unidades 

Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

▪ Realizar as modificações organizativas no ambiente escolar para o ensino 

Presencial/Híbrido conforme as Orientações Para a Retomada Das Atividades 

Presenciais/Híbridas nas Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal; 

▪ Organizar os horários de acolhida/entrada e saída por turno de estudantes 

considerando a biossegurança conforme Orientações Para a Retomada Das 

Atividades Presenciais/Híbridas nas Unidades Escolares da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal e Secretaria de Saúde do DF; 

▪ Estabelecer o ensino aprendizagem Presencial/Híbrido sobre as alternâncias 

das semanas por grupo de estudante conforme Orientações Para a Retomada Das 
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Atividades Presenciais/Híbridas nas Unidades Escolares da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal; 

▪ Garantir o ensino remoto na plataforma (Google Sala de Aula) para 

estudantes que não participam do Presencial/Híbrido conforme Orientações Para a 

Retomada Das Atividades Presenciais/Híbridas nas Unidades Escolares da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal; 

▪ Garantir material impresso para estudantes que não acessam a plataforma 

(Google Sala de Aula) para estudantes que não participam do Presencial/Híbrido 

conforme Orientações Para a Retomada Das Atividades Presenciais/Híbridas nas 

Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

▪ Assegurar e continuar a comunicação com estudantes e famílias, nos grupos 

das turmas no app whatsapp; 

▪ Estabelecer metas nas dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras 

na perspectiva de    continuidade e manutenção dos planos de ação, planejamentos e 

necessidades pedagógicas; 

2.2 Metas pedagógicas: 

▪ 100% dos servidores da escola, estudantes e famílias informados quanto a 

necessidade do uso de máscaras e distanciamento entre os estudantes, uso de 

garrafinha individual, uso adequado de lavatórios e álcool gel 70%; 

▪ 100% dos servidores da carreira magistério e assistência informados nos grupos 

de whatsapp (professores, limpeza, merenda, Monitores, Equipe Pedagógica, 

ESVs) para a participação e diálogos pedagógicos e administrativos promovidos 

pela equipe gestora e coordenadores; 

▪ 100% de estudantes e responsáveis informados em reuniões com as famílias, 

grupos de turma whatsapp e plataforma (Google sala de Aula) quanto aos 

planejamentos e ações pedagógicas; 

▪ 100% de estudantes e responsáveis informados nos grupos de whatsapp e 

reuniões com as famílias quanto as ações e projeções administrativas que influem 

no andamento pedagógico; 

▪ 100% da comunidade escolar tenha um retorno com um ensino aprendizagem 

dinâmico e fundamentado na ludicidade, com vistas ao ensino Presencial/Híbrido 

conforme Orientações Para a Retomada Das Atividades Presenciais/Híbridas nas 

Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

▪ 100% da comunidade escolar tenha conhecimento, através da U.E. de todos os 

veículos de informação da escola , Secretaria de Estado de Educação do DF, 

órgãos federais e publicidade contemporânea. 

2.3 Metas administrativas:  

▪ 100% do espaço escolar sinalizado quanto a necessidade do uso de máscaras e 

distanciamento entre os estudantes, uso de garrafinha individual, uso adequado de 

lavatórios e álcool gel 70%; 

▪ 100% do espaço escolar desta unidade esteja organizado  e limpo, nos  padrões 

de higienização,  mantendo intervalos regulares de higienização de salas de aula, 

carteiras, caderiras de estudantes; banheiros,pátios,  mesas e bancos do espaço 

destinado para lanche; 

▪ 100% de arquivamentos de documentos em conformidade com as demandas da 

escola e SEEDF; 

▪ 100% de condições adequadas para aferição de água e luz no espaço escolar; 

▪ 100% de organização da escala de vigias, carreira assistência, conforme Portaria  

nº 61 e em atenção a outros normativos que se fizerem; 

▪ 100% de amparo de casos particulares e extras quanto ao administrativo pessoal 

dos servidores da assistência e magistério. 
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2.4 Metas financeiras:  

100% do administrativo financeiro realizado conforme legislação e destinação do 

PDAF, PDDE e APM para consertos, pequenas obras, materiais de manutenção 

da estrutura fisica; materias pedagógicos, aquisição de bens patrimoniais. 

 

2.5 Mensuração dos resultados:  

São realizadas análises diárias das metas estabelecidas. 

Metas pedagógicas:  

▪ Acompanhamento semanal da participação, assiduidade dos servidores da 

carreira magistério e assistência nos grupos de informação e diálogo; 

compartilhamento de novas informações. 

Metas administrativas:  

▪ Acompanhamento diário da unidade escolar com visitas pela gestão. 

Participação diária da gestão nos veículos de informação da Rede da  SEEDF e 

rede federal. 

Metas financeiras:  

▪ Avaliação do cumprimento das etapas que antecedem e precedem o uso do 

capital destinado à unidade escolar. 

 

3. ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA PARA PRESENCIAL/HÍBRIDO 

A organização da U.E. segue Conforme as Orientações da Rede Pública de 

Ensino Para o registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais, 2ª 

Edição - Abril/2021. 

 

▪Semana Pedagógica ( Escola em obras) 

02 a 04/08 Meet: encontro pedagógico 8h às 12h.  

Coordenação por Ano e por Bloco 14h às 18h. 

 

▪ 03/08 Reunião com as famílias 

Matutino:10h  

  

▪ 05 a 13/08 Ensino Remoto na plataforma Google sala de aula 

 

▪ 16/08 início do Ensino Presencial/Híbrido 

 

▪ Entrada dos estudantes:  

Matutino 7h30 às 8h 

Vespertino 13h30 às 14h  

▪ Saída dos estudantes: 

Matutino 11h30 às 12h 

Vespertino 17h30 às 18h  

 

  

 

 

 

 
DIMENSÕES 

DA GESTÃO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS AVALIAÇÃO 
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PEDAGÓGICA 

Garantir o 

funcionamento 

da escola  

conforme 

orientações da 

SEEDF; 

 

 

 

Realizar as 

atividades 

escolares e 

ensino 

aprendizagem 

conforme as 

Orientações 

Para a 

Retomada Das 

Atividades 

Presenciais/ 

Híbridas  

 

Assegurar a 
prática 
didático 
pedagógica 
inclusiva de 
todos 
respeitando os 
rítmos de 
aprendizagem 

significativa 

 

Organizar os 

horários da UE 

 

 

Garantir o 

ensino remoto 

na plataforma 

para estudantes 

não presencial 

conforme 

Orientações 

Presencial 

/Híbrido 

 

Garantir 
espaços de 
ludicidade, 
arte, som, 
brincadeiras, 
jogos, 
experimentaçã

o e atividades 
físicas 
essenciais 
para 
aprendizagens 
significativas, 
socialização e 
práticas para 
uma vida 

saudável 
 

 

Para 100% da 
Equipe 
Gestora, 

Pedagógica e 
professores 
dominando os 
objetivos de 
aprendizagem 
do Currículo 
do DF e as 
habilidades 

da BNCC 
relacionados 
à leitura, 
escrita e 
matemática; 
 
 
100% dos 

estudantes 
com o 
desenvolvime 
nto dos 
processos 
mentais da 
matemática 
consolidados; 

 
100% das 
turmas 
utilizando o 
espaço da 
Sala de 
Leitura e o 
seu respectivo 
acervo, 

semanalment 
e,por meio de 
planejamento 
sistematizado 
 

Para 100% dos 
estudantes com 
necessidades 

específicas; 
 

Estudar nas 
coordenações 
pedagógicas 

Currículo, PNA e 
BNCC com foco 
nos objetivos das 
áreas de 
conhecimento;  
 
Incluir no 
processo de 

ensino 
ludicidade,Interdi
sciplinaridade, 
transdiciplinarida
de; 
 
Criar na escola 
ambiente 

alfabetizador no 
contexto da 
escrita, leitura e 
matemática; 
 
Planejar 
estratégias de 
recuperação de 

habilidades e 
objetivos 
considerando 
resultados da 
psicogênese 
escrita, 
letramento 
linguagem e 
fundamentos 

matemáticos; 
 
Inserir os 
princípios da 
escrita,leitura e 
da matemática no 
Reagrupamento 
intraclasse e 

Projeto 
Interventivo;  
 
Elaborar matriz 
de avaliação 
tendo como 
referência 
matrizes do 

SAEB e 
SIPAEDF; 
 
Analisar os 
relatórios das 
avaliações de 
larga escala. 
 

Conhecimento 
sobre as 
necessidades 
dos estudantes 
que compõem a 
Classe especial; 
 
Conhecimento 

sobre as 
necessidades 
dos estudantes 
de material 
impresso e com 
defasagem de 
aprendizagens 
devido ao 

Avaliação da 
psicogênese 
da escrita, 

leitura oral e  
descritores; 
 
Análise da 
frequência do 
estudante no 
projeto 
interventivo; 

 
Análise da 
redução ou 
aumento de 
grupos de 
estudantes no 
reagrup. 
intraclasse; 

 
Resultados do 
SAEB e 
SIPAEDF dos 
anos 
anteriores. 
 
Escola 

inclusiva; 
 
Todas as 
turmas da 
escola são de 
integração 
inversa; 
 
Escola  com 

turmas de 
Classe 
Especial; 
 
Quantidade 
excessiva de 
estudantes 
TEA, 

Síndrome de 
Down, DF,  
DMU, DI. 
 
Defasagens de 
aprendizagem 
devido a 
pandemia com 

o ensino 
remoto; 
 
Defasagem de 
aprendizagem 
de estudantes 
com material 
impresso; 

 
habilidades as 
áreas de 
conhecimento 
 
Contexto 
diversificado, 
investigativo e 

estimulador 
para 
aprendizagens 
significativas 
dos estudantes; 
 
Necessidade 
de ampliar as 

Equipe 
Gestora; 
Equipe 

Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
Professores 
readaptados 
e/ou com 
restrição 
temporária. 

Para as 
avaliações: 
Final dos 1º, 

2º ,3º e 4º 
Bimestre; 
 
Resultado da 
Prova do 
SAEB 2024 e 
SIPAEDF 
2022. 

 
 
Teste da 
psicogênese 
da escrita: no 
diagnóstico 
inicial e final 
dos 

bimestres; 
Diagnóstico 
inicial; 
Reagrupam 
entosIntraclas
se e Projeto 
interventivo: 
primeira 

semana de 
março 

Currículo em 
Movimento 
do DF; 

Replanejame
nto Curricular 
2021; BNCC; 
Jogos; 
Materiais 
didáticos; 
ferramentas 
tecnológicas 

diversas; 
avaliações no 
contexto da 
escola sobre 
matriz do 
SAEB e 
SIPAEDF; 

Pré- 
conselho; 
Conselho 

de Classe; 
Resultado 
dos 
diagnóstic
os e das 
avaliações 
de larga 
escala 

SAEB e 
SIPAEDF. 
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RESULTADOS 

EDUCAIONAIS 

Incluir os 
resultados de 
avaliações 

externas na 
práxis 
pedagógica 
indicando 
planejamentos
intervenções e 
considerando 
os descritores 

e habilidades 
utilizados 
 
Aplicar a 
prática da 
avaliação 
formativa 
voltada para 

as 
aprendizagens 
com vistas à 
obter 
diagnósticos 
individuais de 
estudantes e 
das turmas, de 

forma  
sistêmica 
sendo no 
início, meio e 
fim do ano 
letivo 
 
Definir o 
avanço 

contínuo das 
aprendizagens 
com 
estratégias 
alinhadas as 
diretrízes 
pedagógicas 
da Rede 

 
Manter ou 
aumentar o 
crescimento 
dos índices de 
avaliações 
externas como 
SIPAE/DF e 

SAEB 

 objetivos de 
aprendizagem, 
consolidados, ou 

não alcançados, 
relacionados ao 
ano anterior, de 
cada estudante e 
da turma, no 
início do 1º 
bimestre, por 
meio de um mapa 

elaborado pela 
Equipe 
Pedagógica; 
Mapear os 
objetivos de 
aprendizagem, 
consolidados, ou 
não alcançados, 

relacionados às 
metas previstas 
para o ano, por 
meio de um mapa 
elaborado pela 
Equipe 
Pedagógica. 
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DE PESSOAS Estimular a 
formação 
continuada 

dos docentes 
para que 
ampliem seus 
conhecimento
s e práxis 
 
Estimular a 
formação 

continuada 
dos servidores 
da carreira 
assistência 
para melhoria 
das funções e 
vida laboral 
 

Realizar 
Assembleia 
Escolar e 
Conselho 
Escolar 
garantindo a 
participação 
de todos nas 

tomadas de 
decisões 

100% das 10 
competências 
socioemocion 

ais presentes 
nas 
competências 
da BNCC 
contemplada 
s no cotidiano 
escolar 

Conhecer, estudar 
e dominar as 
habilidades da 

BNCC 
relacionadas às 
competências 
socioemcionais; 
Elaborar o Plano 
de Convivência 
Escolar; 
Promover 

formação de 
Comunicação 
Não Violenta por 
meio de parceria 
com a Defensoria 
Pública do DF; 
Oferecer 
formação 

relacionada ao 
tema nas 
coordenações 
coletivas; 
Compartilhar 
material 
relacionado por 
meio do drive e/ 

ou grupo do 
Whatsapp; 
Incorporar as 
competências 
socioemocionai s 
no cotidiano 
escolar e nas 
ações 
pedagógicas. 

Inabilidade 
em acolher, 
conhecer e 

gerenciar os 
sentimentos, 
emoções, 
ações por 
parte de toda a 
comunidade 
escolar. 

Equipe 
Gestora; 
Equipe 

Pedagógica; 
Professores 

Iniciar na 
Semana 
Pedagógica. 

BNCC; 
Textos, 
estudos; 

Grupo 
Whatsapp; 
Ferramentas 
tecnológicas 
diversas. 

Ao longo 
do 
processo. 
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PARTICIPATI

VA 
Articular o 
envolvimento 
da família no 

processo de 
formação e 
desenvolvime
nto de suas 
crianças a 
partir das 
reuniões de 
família e de 

responsáveis, 
atividades 
festivas e 
culturais em 
dias letivos 
temáticos 
conforme 
calendário 

escolar 
 
Estabelecer 
vínculos da 
família com a 
escola 
organizando 
momentos de 

diálogos 
desses 
segmentos 
 
Promover a 
paz e bons 
hábitos de 
convivência 
entre todos os 

segmentos da 
escola na 
perspectiva 
laica, da 
igualdade, 
solidariedade 
e respeito por 
todos os seres 

vivos dessa 
comunidade 

 Envio de 
questionário de 
diagnóstico da 

realidade escolar 
para as famílias; 
Envio de 
lembretes 
antecipados das 
festas e reuniões; 
Conscientizaçã o 
dos estudantes 

em relação à 
importância da 
presença das 
famílias nas 
atividades 
escolares 
 
Oportunizar a 

participação 
efetiva das 
famílias nos Dias 
Letivos 
Temáticos e 
demais reuniões; 
 
Acolher e 

oferecer suporte 
técnico e 
emocional às 
família;. 
Incentivar a 
participação das 
famílias nos 
órgãos 
colegiados; 

Manter os dadods 
pessoais dos 
etudantes 
atualizados; 
Acolher as 
famílias por meio 
de ligaões 
telefônicas e/ou 

reuniões virtuais 
no contexto do 
ensino 
remoto/híbrido; 

Necessidade 
de maior 
participação 

das famílias 
na vida 
escolar do 
estudante; 
Dados 
pessoais do 
estudante 
incompletos; 

Todosos 

servidores da 

U.E. 

A partir do 1º 
dia letivo. 

Agenda; 
Plataforma 
Google Sala 

de Aula; 
Whatsapp; 
Ao longo do 
processo, nas 
coordenações 
pedagógicas, 
pré- 
conselhos, 

Conselhos de 
Classe; 
Reuniões de 
pais; Festas; 
Dia Letivo 
Temático 

Agenda; 
Plataforma 
Google 

Sala de 
Aula; 
Whatsapp; 
Ao longo 
do 
processo, 
nas 
coordenaç

ões 
pedagógic
as, pré- 
conselhos, 
Conselhos 
de Classe; 
Reuniões 
de pais; 

Festas; Dia 
Letivo 
Temático 
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ADMINISTRA

TIVA E 

FINANCEIRA 

Contribuir e 
prover 
recursos 

materiais que 
auxiliam o 
trabalho dos 
docentes em 
suas práxis 
 
Contribuir 
com recursos 

materiais para 
trabalhos 
técnicos e 
administrativo
s no ambiente 
de secretaria 
escolar 
 

Apresentar as 
necessidades 
escolares e 
estimular a 
contribuição 
voluntária das 
famílias e 
estudantes 

quanto a 
participação 
na Associação 
de Pais e 
Mestres/APM 
 
Agilizar o 
fluxo de 
documentos e 

processos de 
organização 
da escola  
conforme a 
legislação 
vigente 
 
Realizar 

manutenção 
do espaço 
escolar, com 
recursos 
provenientes 
do PDAF, 
com obras na 
estrutura, 

conservação 
de 
equipamentos, 
em problemas 
eventuais 
listados para 
este recurso 
 

Utilizar os 
recursos das 
contribuições 
voluntárias 
Associação de 
Pais e 
Mestres/APM 
conforme as 

prioridades da 
escola 
 
Garantir a 
entrega no 
prazo das 
prestações de 
contas da 

100% dos 
materiais 
solicitados 

providenciad
os. 
 
Disponibiliza
r 100% das 
ementas dos 
cursos 
ofertados pela 

EAPE 
 
 

Providenciar 
materiais e 
recursos 

solicitados pelos 
professores,se 
mpre que 
possível;  
 
Divulgar os 
cursos oferecidos 
pela Escola de 

Aperfeiçoament 
o, semestralmente 
, relacionados aos 
serviços e 
funções dos 
técnicos e agentes 
de gestão 
educacionais. 

 
Repor e 
disponibilizar, 
antecipadament e, 
materiais de 
expediente e de 
informática para 
agilizar o 

trabalho dos 
técnicos e agentes 
de gestão 
educacional. 
 
Cumprir os 
prazos 
processuais e o 
fluxo de 

documentos, 
respondendo ou 
encaminhando 
com maior 
brevidade. 
 
Realizar 
pequenos reparos 

nas salas de aula 
e demais 
ambientes 
 
Confeccionar os 
documentos e 
cumprir os prazos 
das prestações de 

contas dos 
recursos advindos 
dos programas de 
repasse de 
verbas, 
 
 

A 
produtividade 
pode ser 

afetada se 
houver 
escassez de 
material 

Equipe 
Gestora 

Ao longo do 
ano letivo. 

Recursos 
financeiros 
oriundos do 

Governo 
Federal 
(PDDE), 
Governo 
Estadual 
(PDAF) e 
contribuições 
dos 

associados da 
APM 

Ao longo 
do 
processo, 

nas 
coordenaç
ões 
pedagógic
as, 
préconselh
os, 
Conselhos 

de Classe. 
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4. PROJETOS DA ESCOLA PARA O PRESENCIAL/HÍBRIDO 

PROJETOS OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DO PROJETO  

E NO PROJETO 
SEXTA-FEIRA 
CULTURAL 

 

Favorecer a diversidade 
cultural sobre o 
contexto, temas e 
objetivos planejados 
considerando a 
interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade  
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano;com 
postagens de material 
virtual  semanalmente 
nos grupos turma 
whatsapp. 
 

Inclui no processo de 
ensino aprednizagem a 
ludicidade,Interdisciplinari
dade, 
transdiciplinaridade; 
Cria para os estudantes 

ambiente que favorece a 
curiosidade, criatividade, 
análise e reflexão, crítica 
sobre temas 
contemporâneos ; 
Amplia os conhecimentos 
temáticos da escola 
construindo um espaço 

para professores regentes 
e estudantes  

Professora Jussara 
(restrição 
temporária); 
Equipe 
Pedagógica; 
Equipe Gestora 

Avaliação do processo, nas 
semanas subsequentes as 
postagens dos conteúdos nos 
grupos turma whatsapp. 
Um projeto que satisfaz a 
interdisciplinaridade e 

transdicipliradidade sendo bem 
aproveitado e utilizado pelos 
professores regente e estudantes 
e famílias, visto que está 
veiculado no whatsapp das 
turmas, ambiente escola-
estudante-professor-equipe 
gestora 

FAZENDO ARTE 
Promover a participação 
e reflexão dos 
estudantes sobre a 
diversidade artística e 
cultural no contexto 
mundial; para todos os 

estudantes da CE ao 5º 
Ano 

A partir de artistas nas 
áreas de artes plásticas, 
música e lieratura 
favorecer conhecimentos 
a partir das releituras nas 
aprendizagens dos 

estudantes considerando 
temas transversais, 
ampliando a capacidade 
de observação, análise, 
reflexão, leitora, escritora 
e cultural dos estudantes. 

Professores 
regentes 

A avaliação é processual, anual 
e na Culminância – Mostra 
Cultural,no mês de novembro/ a 
periodicidade se estabelece pela 
interdisciplinaridade e práxis de 
cada turma, podendo ser diária, 

semanal, quinzenal. 

SEMANAS LETIVAS Promover a participação 

e reflexão dos 
estudantes nas semanas  
propostas pela SEEDF 
em calendário escolar 
anual; favorecer a 
transdisciplinaridade e 
ampliar conhecimento 
dos estudantes; com 
postagem de material 

nas palataforma-sala de 
aula, todosos dias da 
semana letiva; para 
todos os estudantes da 
CE ao 5º Ano 

Inclui no processo de 

ensino aprednizagem a 
ludicidade,Interdisciplinari
dade, 
transdiciplinaridade; 
Cria para os estudantes 
ambiente que favorece a 
curiosidade, criatividade, 
análise e reflexão, crítica 
sobre temas 

contemporâneos ; 
Amplia os conhecimentos 
temáticos da escola 
construindo um espaço 
para professores regentes 
e estudantes 

Coordenadoras: 

Ana Flávia, 
Gilvana, Luiza 

Avaliação do processo, nas 

semanas subsequentes as 
postagens dos materiais nas 
plataformas- sala de aula. 
Projeto com boa participação de 
acessodos estudantes e utilizado 
por 70% dos professores, ao 
longo das semanas letivas, 
como material  para ensino 
aprendizagem. 

SARAU LITERÁRIO Compartilhar o 

conhecimento; 
Favorecer as relações 
humanas dacomunidade 
escolar considerando o 
respeito a diversidade 
cultural  habilidades 
sociais com 
apresentações literárias, 

artísticas em 
encontro de toda a 
comunidade escolar; 
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano. 
 

Construção de produções, 

nos diversos gêneros 
literário a partir 
doconhecimento dos 
estudantes , de autores 
literários brasileiros; 
 

Equipe Gestora; 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
Professores 
readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

Avaliação ao longo do 3º 

bimetre,período do processo e 
reorganização de estratégias 
para melhor apresentação e 
desempenho das atividades 
propostas no dia da 
culminância-último sábado 
letivo do 3ºBimestre;  
Avaliação do projeto por 

docentes e estudantes na 
semana sequênte a culminância. 

SHOW DE TALENTOS Promover as relações 
humanas da 

comunidade escolar  

Realização de um dia de 
Shows na escola com um 

evento cultural com 
apresentação artística dos 
participantes inscritos 

Professora 
Solenilda (sala de 

recursos 
generalista) 

Avaliação ao longo do mês de 
setembro e semanas que 

antecedem a culminância do 
projeto 
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para a promoção de 
valores sociais que 
favorecem o bom 

convívio social; 
 

CONHECENDO A 
LITERATURA 

Valorizar a leitura com 
a sugestão de livros e 
textos no tópico sala de 
leitura, nas salas de 
aula; para todos os 

estudantes da CE ao 5º 
Ano. 

Postagem semanal ,  nas 
palataforma- sala de aula, 
de material literário, nos 
temas de estudo 

Professora Deise 
(sala de leitura) 

Avaliação sobre as visitações 
dos estudantes no tópico sala de 
leitura a partir do retorno das 
professoras regentes 

ANIVERSARIANTES Oportunizar momentos 
de valorização da vida; 
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano , 
docentes e servidores da 
escola. 

Inclui no processo de 
escolarização momentos 
de valorização da vida;  
oferece momento de 
relações interpessoal 
favarecendo o respeito à 

diversidade de 
manifestações festivas 
sobre datas de 
nascimento. 

Equipe Gestora; 
Equipe 
Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
Professores 

readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

Avaliação bimestral no 
momento do evento. 

CRIANÇA QUER 
BRINCAR,MAS QUER 
BRINCAR DE QUÊ? 

Possibilitar atividades 
colaborativas entre os 
Estudantes com a troca 

de experiências sobre o 
universo infantil das 
brincadeiras e 
brinquedos; para 
estudantes do1ºAno A 
matutino 

Oportuniza a 
escolarização 
considerando a ludicidade 

das brincadeiras;  cria 
momentos de 
aprendizagem sobre a 
diversidade cultural, 
regional e de origem das 
brincadeiras; 
Favorece a adaptação de 
brincadeiras para o 

contexto atual; 
Inclui habilidades da 
alfabetização no contexto 
dasbrincadeiras 
favorecendo 
aprendizagens 
significativas.  

Professora Débora 
– regente do 1º 
Ano A matutino 

Avaliação semanal sobre a 
interação dos estudantes nos 
momentos de brincadeira; do 

processo de análise e reflexão 
dos estudantes sobre as diversas 
formas de brincar. 
 

TESTES + Avaliação 

contextualizada, 
interdisciplinar e 
fundamentada na 
avaliação formativa 
para estudantes do 
Bloco II 

Análise do ensino a partir 

das avaliações doprocesso 
visando alterações, 
adequações organizativas 
e metodológicas para as 
estratégias do ensino 
aprendizagem; 
formação de hábitos 
escolares frente a 

documentos avaliativos 
comomatriz SAEB e 
SIPAEDF. 
  

Professores 

regentes4º e 5º 
Anos 

Avaliação quinzenal ou 

bimestral seguindo os 
planejamentos das turmas;   
 

DO JARDIM PARA A 
ESCOLA CLASSE 
 

Favorecer para os 
estudantes que 
iniciam o 1ºAno a 
transição das 

modalidades de ensino 

Acolher as necessidades 
socioemocionais dos 
estudantes que irão iniciar 
o1º Ano EF anos iniciais. 

Equipe Gestora; 
Equipe 
Pedagógica; 
Professores 

regentes; 
Professores 
readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

Avaliação ao longo da semana 
doprojeto – mês de novembro. 
Avaliação sobre as necessidades 
escolares dos estudantes diante 

da transição com vistas as 
individualidades 
socioemocionais dos estudantes  

DA ESCOLA CLASSE 
PARA O CEF 

Favorecer a transição 
para os estudantes dos 5º 

Anos para o CEF 

Acolher as necessidades 
socioemocionais dos 

estudantes que irão iniciar 
o 6º Ano EF anos finais. 

Equipe Gestora; 
Equipe 

Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
Professores 
readaptados e/ou 

Avaliação ao longo da semana 
doprojeto – mês de novembro. 

Avaliação sobre as necessidades 
escolares dos estudantes diante 
da transição com vistas as 
individualidades 
socioemocionais dos estudantes 
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com restrição 
temporária. 
 

PLENA ATENÇÃO Publicitar para o grupo 
docente da escola a 
atividade de 
Autoconhecimento para 
a formação      do  
autoconhecimento. 

Conhecimento sobre o Ser 
e seu autoconhecimento; 
Insentivo ao 
autoconhecimento com 
vistas as habilidades 
humanas sociais. 

Coordenadora 
Ana Flávia 

Avaliação do processo de 
informação/1º bimestre nas 
coordenações coletivas 

MURAL Ampliar as habilidades 
que envolvem a 
leitura:ouvir, refletir, 
elaborar, inferir, 
atenção. 
Aplicar a diversidade 
cultural sobre o 
contexto, temas e 
objetivos planejados 

considerando a 
interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade  
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano 
 
 

Seleção de músicas , na 
semana pedagógica, que 
farão parte do projeto; 
Elaborar material para 
murais da escola a partir 
da inferência dos 
estudantes sobre as 
músicas pré selecionadas; 
Trabalhos sobre os 

temas nos murais 
em formato de 
composição de cenas 
com os trabalhos dos 
estudantes. 
 
 

Equipe 
Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
Professores 
readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

Avaliação das necessidades e 
potencialidades na construção 
das sequências, material 
produzido pelos estudantes em 
todos os meses e ao longo do 
ano letivo. 

ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL 

Favorecer o 
conhecimentos práticos 
sobre os hábitos de 
alimentação saudável 
para todos os estudantes 
da CE ao 5º Ano 
 

10 aulas semanais que 
serão uma cozinah com a 
prática de alimentos, 
dentroda pirâmide 
alimentar, considerado 
alimentos saudáveis e 
para o bem estar do 
indivíduo. 

Equipe Gestora e 
voluntária (mãe 
estudante) 

Avaliação ao final das 10 aulas 
com vistas as próximas aulas. 

QUEREMOS SABER Propiciar a 
participação e reflexão 
dos estudantes, sobre 
temas 
contemporâneos, 
através de 
apresentações realizadas 
para todos os estudantes 

da CE ao 5º Ano 
 

Cria para os estudantes 
ambiente que favorece a 
curiosidade, criatividade, 
análise e reflexão, crítica 
sobre temas 
contemporâneos ; 
Amplia os conhecimentos 
temáticos da escola 

construindo um espaço 
para professores regentes 
e estudantes 

Equipe Gestora; 
Equipe 
Pedagógica 

 

QUEM CANTA SEUS 
MALES ESPANTA 

Favorecer atividades 
de ritmo, música com 
habilidades ritmicas e 
corporais 

Inclui no processo de 
ensino aprednizagem a 
ludicidade,Interdisciplinari
dade, 
transdiciplinaridade; 

Diretora Avaliação ao final da práxis e 
semanal 

HORA CÍVICA Promover atividades 
socioculturais 

Oferece e oportuniza 
aprendizagens sobre 
comportamentos cíveis da  
sociedade brasileira. 

Equipe gestora e 
Pedagógica; 
Professores 
regentes; 
readaptados e/ou 
com restrição 
temporária. 

Avaliação ao final da práxis e 
semanal 

 

5. NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E BENS POR 

MEIO DE PDAF 

Será decidido através da  asembleia geral o que será executado e adquirido. 

 

Brasília, 18 de agosto de 2021. 
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   COMITÊ LOCAL  

 
 

Comitê da EC 304 Sul 

Vice-diretora: Beatriz  

Representante docente: Débora 

Representante apoio: Iara  

Representante família: Fernanda Escórcio e Luiza Coaracy 

Representante assistência: Elisa 

 

Resumo do Encontro: 21 de maio de 2021 

Plano de Ação para o Ensino Presencial  

híbrido : ½ da turma em dias alternados (conforme orientações 2021) 

Atestados de estudantes: encaminhar atestados médicos para frequência; a U.E. tem autonomia 

para definir critérios de frequência (observar que estudantes não tenham prejuízos) -Orientações 

remoto /2021 -pg 37,38  

TÓPICO escola no  PRESENCIAL REMOTO no ensino 

presencial 

1ª semana como 

semana pedagógica  

1 dia para Treinamento de servidores da 

educação e terceirizados; 

1 dia para estudantes entregarem material (caso 
exista essa demanda) 

deforma escalonada:por turma/Ano; 

1 dia para regentes, equipe organizarem seus 
espaços de trabalho  

 

 

comunicação 🔺cartazes em lugares estratégicos para 
comunicação intensiva, preventiva e informativa 

para a comunidade escolar; 

🔺Promover campanhas e incentivar a lavagem 
de mãos ou higienização com álcool em gel 70% 

após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em 

dinheiro, manusear alimentos cozidos, prontos 

ou in natura, manusear lixo ou objetos de 
trabalho compartilhados, 

tocar em superfícies de uso comum, antes e após 

a colocação da máscara. 
🔺Planner da escola, na entrada da escola e no 

pátio coberto, com dias e semanas do calendário 

da SEEDF e da escola; agendamentos de 
assistências ao estudante e aos responsáveis 

pelos diversos setores (SOE - Coordenação - 

Professor regente …); agendamentos de salas 

para confecção de material didático 

🔺whatsapp -programa de 
divulgação e informação via 

grupos da escola; 

🔺whatsapp -Planner virtual = 
presencial 
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google formulário 

para levantamento  de 
estudantes no 

presencial 

assim que o governo informar data retorno 

presencial 

 

google sala de aula ( 
orientações 2021) 

🔺manter as salas 🔺google  salas de aula: 
manter as turmas para incluir 

material dos projetos como: 

as semanas letivas; atividades 
para casa em google 

formulários; 

whatsapp por turma 🔺manter como grupo da escola - Equipe será 
responsável (direção-SOE-EEAA-Sala de 

recursos - Coordenação) 

🔺comunicação ativa com os 
responsáveis e por turma; 

atividade para casa - google 

formulário 

atividades para casa 🔺livros didáticos 

(evitar atividades impressas visto a necessidade 

de higienização e tempo de desinfecção); 
 

🔺devolução pela  plataforma 

atividades impressas na sala de aula  

atividades de sala colocar em caixa   

material  entrega escalonada  

atividades práticas organizar horários  

coordenações 

coletivas 
                        por 

turma 

                        por 

Bloco 

🔺Evitar, mas se for exigido: 

   ●por turno/Ano, às 2ªs e 3ªs feiras, horário 
comum acordo - local: sala dos professores   

   ●por Bloco, às 5ªs feiras- sábados - horário 

comum acordo - locais: secretaria e sala dos 

professores 
🔺4ªs Coletivas: por turno - secretaria 

 

pensar em horário dia: 

sugestão sábados letivo 
remoto 

 

🔺Meet: coordenações por 

turma, às 3ªs feiras 
🔺Meet: coordenações por 

Bloco, às 5ªs feiras 

🔺Meet: 4ªs Coletivas 
 

Servidores da 

educação e 
terceirizados 

na semana da entrega 

do material 

Treinamento para higienização e uso de 

ambientes da escola - protocolo: 
🔺uso de máscara obrigatório; 

🔺entrar no ambiente escolar após aferição de 

temperatura; 
🔺higiene de mãos  

🔺Meet: informes e reuniões; 

🔺whatsapp grupos: por 
natureza de trabalho para 

comunicação geral 

professores regentes 🔺iniciam o dia aula com as salas já higienizadas;  

🔺transitam e usam os ambientes  conforme as 
normas de distanciamento e saúde; 

🔺uso de máscara conforme orientações saúde ( 

atualmente duas);  
🔺entrar no ambiente escolar após aferição de 

temperatura; 

🔺higiene de mãos  

🔺Meet :coordenações por 

turma e Bloco 
🔺Meet: 4ªs Coletivas; 

🔺whatsapp grupo escola para 

informes; 
🔺confecção de material:local 

particular do 

professor/servidor da 
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🔺seleção de material didático para os 

estudantes; 
🔺confecção de material:agendar hora da sala de 

professores; 

educação 

 

Sala de leitura 
SOE 

Sala de recursos 

EEAA 

🔺organização de material para uso didático 
pedagógico: grade horária considerando a carga 

horária da função; 

🔺atendimento individual: agendar 
🔺entrar no ambiente escolar após aferição de 

temperatura; 

🔺higiene de mãos; 
🔺uso de máscara conforme orientações saúde ( 

atualmente duas);  

 

🔺meet e whatsapp conforme 
a demanda: plano de 

ação,acolhimento de 

estudantes e responsáveis; 
🔺Meet:coordenações por 

turma e por Bloco  

🔺Meet: 4ªs Coletivas 
🔺whatsapp grupo escola para 

informes; 

🔺confecção de material:local 

particular do 
professor/servidor da 

educação 

Classe Especial - 
estudantes  

🔺atendimento individual - semana (aguardamos 
orientações SEEDF) ; 

🔺entrar no ambiente escolar após aferição de 

temperatura; 
🔺higiene de mãos; 

🔺? uso de máscara conforme orientações saúde ( 

atualmente duas);  
 

🔺google sala de aula para 
envio das atividades nos dias 

do não presencial 

🔺meet e whatsapp conforme 
a demanda e plano de ação 

no acolhimento de estudantes 

e responsáveis; 
🔺whatsapp turma para 

informes; envio de material;  

Classe Especial - 
professor regente 

🔺atendimento individual - alternado dias ou 
semana (aguardamos orientações SEEDF) ; 

🔺entrar no ambiente escolar após aferição de 

temperatura; 
🔺higiene de mãos; 

🔺uso de máscara conforme orientações saúde ( 

atualmente duas);  

 

🔺ensino remoto em dias ou 
semana alternados com o 

presencial; 

🔺uso do google sala de aula 
para envio das atividades nos 

dias do não presencial 

🔺meet e whatsapp conforme 

a demanda e plano de ação 
no acolhimento de estudantes 

e responsáveis; 

🔺whatsapp turma para 
informes; envio de material;  

🔺Meet:coordenações por 

turma e por Bloco 

🔺Meet: 4ªs Coletivas 
🔺whatsapp grupo escola para 

informes; 

🔺confecção de material:local 
particular do 

professor/servidor da 

educação 

estudantes 🔺1ª semana vivenciar hábitos da escola (práticas 

de hábitos na escola) 

🔺uso de máscara obrigatório; 
🔺entrar no ambiente escolar após aferição de 

🔺compreender a importância 

e fazer uso das informações a 

partir da leitura de cartazes 
da escola 
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temperatura; 

🔺higiene de mãos antes de entrar nas salas de 
aula; 

🔺material de uso pessoal: cadernos e estojo 

identificados 
🔺livros didáticos (ficar em casa) 

🔺compreender a importância e fazer uso; 

🔺atenção a saúde própria  

das informações a partir da leitura de cartazes da 
escola 

🔺priorizar: definir a semana dos irmãos - 

primeiro ( que irmãos venham na mesma 
semana) 

🔺níveis mais próximos por semana 

 

🔺remoto se grupo de risco, 

atestado e , conforme 
orientações para o ensino 

presencial; 

🔺atenção a saúde própria  
 

responsáveis 🔺restritos a entrada da escola cumprindo 

distanciamento; 

🔺compreender a importância e fazer uso das 
informações a partir da leitura de cartazes da 

escola 

🔺atenção a saúde própria dos filhos 
 

🔺comunicação intensiva no 

grupo sala de aula de 

whatsapp 
🔺atenção ao estado de saúde 

de filhos restringindo o 

acesso à escola  
🔺considerar a importância e 

reforçar as informações e 

orientações dos cartazes da 

escola; dos cartazes 
virtuais,agendas, planners - 

tudo veiculado por whatsapp 

turma 

protocolos de limpeza 🔺Revisar os processos de limpeza e desinfecção 

de todas as áreas da escola. Intensificar a higiene 

nos pontos de contato e locais que ficam mais 
expostos aos toques das mãos.  

🔺aumento da frequência de limpeza dos 

bebedouros, banheiros, salas de aula; mesas, 
cadeiras, chão, pátio interno e externo 

🔺criar intervalos para as salas de aula 

possibilitando a limpeza do ambiente por hora; 

🔺organização de local para depósito de 
materiais didáticos selecionados que devem ser 

higienizados; 

🔺redução de armários e material exposto nas 
salas de aula;  

🔺whatsapp grupos: informes 

e comunicados referentes a 

protocolos de higienização 
 

lanche duas possibilidades: 

🔺nas salas de aula; 
por turma; mesas e cadeiras identificadas   

 

🔺pátio, por turma , nas mesas de campanha  - 
mesas com contact fazendo a marcação do lugar 

, como jogo americano.  

🔺whatsapp grupos: informes 

e comunicados referentes a 
protocolos da merenda 

escolar, distribuição para 

estudantes no ambiente 
escolar;  

🔺merendeiras (natureza 

presencial): protocolo 

conforme ANVISA, 
SESAúde e SEEDF 
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entradas e saídas da 

escola 

🔺horário diferenciado para a entrada do 1ºAno 

marcação no chão: regente recebe os estudantes; 
 

🔺reduzir o número de entradas para melhor 

controle e fluxo: 2º e 3ºAnos 7h30/13h   
                         Bloco 2         7h45/13h15 

 

🔺aferição de temperatura; 

🔺uso obrigatório de máscara conforme 
protocolo do período (Anvisa e SEsaúde); 

🔺restrita a profissionais do dia e estudantes do 

dia 
 

🔺saída  

do estudante por microfone 
ou marcação de posições no pátio 

🔺whatsapp grupos: informes 

e comunicados referentes a 
protocolos estabelecidos para 

entradas e saídas da escola; 

 

salas de aula 🔺intercalar mesas/cadeiras; 

🔺reduzir número de armários; 
🔺reduzir objetos expostos; 

🔺janelas abertas; 

🔺ter álcool gel 70%; 
🔺identificar objetos de uso pessoal ( caso 

fiquem na sala de aula: livros, lápis, canetas de 

quadro…) 

 

🔺whatsapp grupos: informes 

e comunicados referentes a 
protocolos estabelecidos para 

a organização de estudantes 

na sala de aula 
 

bebedouros necessitamos de mais dois tipos de bebedouro: 

um pequeno de parede para colocar na parede da 

cantina e 1 bebedouro escolar com 3 torneiras 
para estudantes. 

(atualmente o único que funciona é o bebedouro 

fixo  dos fundos) 

🔺whatsapp grupos: informes 

e comunicados referentes a 

protocolos estabelecidos para 
uso de bebedouros 

 

qualidade da água filtro central em uso, revisões e trocas de vela 

conforme datas de vencimento 

🔺planner com datas de trocas 

e manutenção 

 

qualidade do ar 🔺evitar uso de ventilador e ar condicionado; 

🔺priorizar atividades ao ar livre 

🔺whatsapp grupos: informes 

e comunicados referentes a 

protocolos estabelecidos para 
ambientes com ventilador e 

ar condicionado 

intervalos/recreios 🔺por turma, com 1 auxiliar da limpeza, 1 

direção,1 coordenador 

🔺monitorar o distanciamento social; 

🔺uso obrigatório de máscara; 
 

🔺intervalos mais curtos, 10 minutos, maior 

frequência ( poderão ser os intervalos por hora 
para higienização das salas) 

🔺whatsapp grupos: informes 

e comunicados referentes a 

protocolos estabelecidos para 

intervalos e recreios 
 

adequação das áreas 

de ensino e 

🔺Escalonar os horários e intervalos de início e 

término das turmas. 

🔺whatsapp grupos: 

regimento interno  da EC 304 
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administrativa 🔺Escalonar os horários e intervalos de início e 

término do turno de servidores da educação e 
terceirizados 

🔺estações de trabalho limpas e higienizadas; 

🔺Disponibilizar álcool gel 70%  
🔺reforçar o abastecimento dos dispensers com 

álcool em gel, sabonete, papel toalha 

Sul no ensino presencial e 

cumprindo protocolos de 
distanciamento social 

l  

cuidados com grupo 
de risco 

🔺servidores e terceirizados: necessidade de 
atestado médico - subsaúde 

🔺estudantes: atestado médico 

atividades escolares: orientadas realizadas 
conforme orientações para esta demanda 

🔺whatsapp grupos: 
regimento interno  da EC 304 

Sul no ensino presencial e 

cumprindo protocolos de 
distanciamento social 

 

projetos pedagógicos 
da escola 

Todo o  trabalho prático desenvolvido no 
presencial 

Encontros no meet 

🔺Artes - O Louvre é Aqui 5 

🔺semanas letivas planejamentos para o 
presencial  

🔺Transição 1º e 5º anos; 

🔺Encerramento 5ºAnos 
🔺Musiral 

🔺Semana da criança 

Sugestão - 23/10 sábado letivo com a 
comunidade escolar - Show de talentos 

🔺Sarau literário 

🔺Acolhida na sala de aula:hino, Quem 

canta,Queremos saber!, hora da leitura 

🔺Meet: culminância 
matutino e vespertino 

🔺google sala de aula: 

material disponível da turma 

🔺6ª feiras - whatsapp - Dicas 
culturais envio nos grupos 

turmas;  

projeto interventivo  🔺agendamento 🔺meet 

reagrupamento 
intraclasse 

🔺conforme orientações do Currículo em 
Movimento - agrupamento de estudantes nas 

respectivas turmas 

🔺meet  

Regimento Interno 🔺colocar nas agendinhas dos estudantes  🔺whatsapp grupos: 
regimento interno  da EC 304 

Sul no ensino presencial e 

cumprindo protocolos de 
distanciamento social 
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PLANO DE AÇÃO remoto / presencial (híbrido) - 2021 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS/ 

CRONOGRAMA 

Conhecer os 100 % dos Todos os Anos seguirão Reunião virtual no Gestores, 
objetivos de professores as 29 semanas de google meet com o Coordenação 
aprendizagem conhecendo as objetivos estabelecidas grupo docente no Professores / 
consolidados, em fragilidades e pela SEEDF com os retorno das avaliação diagnóstica 
processo, ou não potencialidades objetivos de atividades em e metas das turmas; 
alcançados por cada dos seus estudantes aprendizagem para o teletrabalho. avaliação processual 

estudante, previstos 
no Currículo em 

e da sua turma. A 
Equipe Pedagógica 

não presencial. Organização do 
diagnóstico de 

 

Movimento do DF, terá uma visão  retorno dos  
no início e final de completa do  estudantes e de  
cada ano letivo. diagnóstico de  acessibilidade do  

 aprendizagens dos  grupo docente e  
 estudantes e das 

turmas. 
 discente.  

Permitir o avanço 100% de Projeto interventivo com reunião virtual Equipe Pedagógica; 
contínuo das aprovação dos acompanhamento do semanalmente, nas Professores regentes 
aprendizagens por estudantes do 3º e estudante em defasagem coordenações  
meio de estratégias 5º ano; 100% dos no google meet e google pedagógicas por  
alinhadas com as estudantes sala de aula turma, pré-  
diretrizes alfabetizados, de  conselhos,  
pedagógicas da acordo com o nível  Conselhos de  
Rede. Corrigir o da psicogênese da  Classe.  
fluxo com escrita esperada    
qualidade. para cada ano.    
Valorizar as 100 % dos Oferecer diferentes Reunião virtual Professores regentes 
aprendizagens dos estudantes instrumentos semanalmente, nas / 
estudantes e seu aprovados no 3º e avaliativos; *Respeitar o coordenações Ano letivo 
percurso formativo. 5º ano. processo individual das pedagógicas, pré-  

  aprendizagens. conselhos,  
   Conselhos de  
   Classe.  

Concluir o ano 100% dos Aplicação do teste da Em ambiente Gestores; Equipe 
letivo com todos os estudantes psicogênese da escrita virtual teste da Pedagógica; 
estudantes alfabetizados. no início do ano letivo e psicogênese da Professores regentes 
alfabetizados, de  do 2º semestre e no final escrita, / Ano letivo 

acordo com nível da  dos 4 bimestres. diálogoentre  
Psicogênese da   professores e  
Escrita esperada   coordenção  
para cada ano.   coordenação sobre  

   o processopré-  
   conselhos  

   ajustando diálogos.  
Sistematizar a busca 100% dos Oferecer atividades Reunião semanal Equipe Pedagógica; 
ativa de estudantes estudantes com impressas, organizar com SOE para Professores regentes 

com necessidades 
diversas de 

necessidades de 
acessibilidade no 

doações de 
equipamentos auxiliares 

organização do 
material impresso, 

/ Ano letivo 

acessibilidade no ensino não ao modelovirtual doações  
ensino não presencial    
presencial     

Proporcionar prática 100% das turmas organizar leituras no reunião virtual Equipe Pedagógica; 
de ensino que usando o google google sala de aulaSala semanalmente, Professores regentes; 
desperte o interesse sala de aula - Sala de Leitura disponibilizar planejamento Professora da sala de 
pela leitura e escrita de Leitura leituras contextualizadas sistematizado. leitura / Ano letivo 
de forma espontânea  com as aprendizagens coordenações  
e prazerosa.  dos Anos Turma. pedagógicas  
Consolidar os 100% dos Projeto interventivo; reunião virtual Gestores,Equipe 

objetivos de objetivos de  semanalmente nas Pedagógica; 
aprendizagem aprendizagem  coordenações Professores regentes; 

previstos para cada 
Ano, de acordo com 

consolidados  pedagógicas, pré- 
conselhos, 

/ Ano letivo 

o Currículo e   Conselhos de  
Movimento do DF;   Classe.  



140 
 

Desenvolver o 
pensamento 
científico e 
investigativo. 

100% das 
aprendizagens por 

turma. 

planejar atividades 
interativas usando as 
ferramentas do google; 
Incluir a temática nos 
planejamento. 

em ambiente 
virtual 
semanalmente 
com; atividades e 
interação dos 
estudantes no 
google sala de aula 
e google meet em 
suas turmas 

Professores regentes 
/ Ano letivo 

Contemplar os 
princípios da 
matemática no 
processo 
alfabetizador. 
Contemplar os 
princípios da 
matemática no 

processo 
alfabetizador. 

100% dos 
estudantes com o 
desenvolvimento 
dos processos 
mentais da 
matemática 
consolidados. 

Elaborar planejamentos 
inserindo os campos 
fundamentais da 
matemática escolar; 
Criar no google sala de 
aula e no google meet 
um ambiente 
matematizador; Uso do 

caderno quadriculado do 
1º ao 5º ano; Estudar o 
tema nas coordenações 
pedagógicas. Projeto 
Interventivo 

reunião virtual 
semanalmente nas 
coordenações por 
turma com o 
acompanhamento 
dos planejamentos, 

Equipe Pedagógica; 
Professores regentes 

/ 
Ano letivo 

Respeitar a 
diversidade por 
meio da formação 
de atitudes orientada 
por valores 
humanizadores: 
dignidade, 

liberdade, igualdade, 
justiça, paz, 
reciprocidade entre 
povos e culturas, 
sendo parâmetro 
ético-político para a 
reflexão dos modos 
de ser e agir 
individual, coletivo 
e institucional. 

Para que 100% da 
comunidade 
escolar tenha 
acesso às temáticas 
da sua sociedade. 

Os Eixos Transversais 
permeiam todas as 
ações; Planejamento 
Anual; Projeto 
Acolhimento feitos no 
google sala de aula 
Acolhimento turno 

matutino e vespertino. 
Utilizar as datas do 
calendário para 
trabalhos virtuais sobre 
a inclusão, culturas 
indígena, quilombola 
afro descendente, entre 
outras, no planejamento; 

reunião virtual ao 
longo do processo, 
nas coordenações 
pedagógicas, pré- 
conselhos, 
Conselhos de 
Classe. 

Equipe Pedagógica; 
Professores regentes; 
Professores 
readaptados e/ou 
com restrição 
temporária; Gestores 
/ 

Ano letivo 

Compreender o 
planejamento como 
uma forma efetiva 
de acompanhar, 
prever, organizar e 
avaliar as ações e 
estratégias 

pedagógicas 
adequadas a cada 
estudante ou grupo 
de estudantes; 

100% dos 
professores 
entendendo o 
planejamento 
como uma ação 
efetiva para 
alcançar os 

objetivos de 
aprendizagem 
previstos para a 
sua turma. 

Utilizar a coordenação 
pedagógica para 
planejar 
individualmente e 
coletivamente pensando 
em ações e estratégias 
apropriadas para cada 

dificuldade e 
potencialidade 
observadas; 

Acompanhamento 
do planejamento pela 
Equipe Pedagógica. 

reunião virtual 
semanalmente nas 
coordenações 
pedagógicas, pré- 
conselhos, 
Conselhos de 
Classe. 

Equipe Pedagógica; 
Professores regentes 

/ Ano letivo 

Propiciar aos 
professores, 
percepções diversas 
sobre os estudantes, 
fortalecendo a 
interlocução e 
tornando-os 
corresponsáveis pela 
aprendizagem de 
todos os alunos; 

100% dos 
professores 
participando do 
projeto 
interventivo 

projeto interventivo. reunião virtual 
semanalmente nas 
coordenações 
pedagógicas, pré- 
conselhos, 
Conselhos de 
Classe. 

Equipe Pedagógica; 
Professores regentes; 
/ Ano letivo 

Proporcionar 
momentos de trocas 
de experiências para 
o enriquecimento de 
ideias entre os 

100 % dos 
professores com 
trocas de 
experiência 
pedagógica na 

Coordenadores, gestão, 
SOE, SEAA, sala de 
recursos e professores 
regentes compartilham 
temas e práxis com 

reunião virtual 
semanalmente 
Coordenadores, 
gestão, SOE, 
SEAA, sala de 

Equipe Pedagógica; 
Professores regentes; 
Gestão / semanal, 
nas 4ª Coletivas, 
turnos matutino e 
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professores; 
reforçando o 

trabalho coletivo; 

reunião coletiva de 
4ª feira. 

jogos, brincadeiras, 
slides, estratégias 
diversas planejadas para 
a formação continuada 
em determinados temas 
como projeto 
interventivo, avaliação, 
metas, PP, currículo em 

movimento; áreas de 
conhecimento; temas 
geradores; uso de 
tecnologias nas sala de 
aula google 

recursos. vespertino e ao longo 
do ano letivo 

Assegurar a unidade 
e coerência do 
trabalho pedagógico 
da escola como um 
todo e o de cada 
turma em particular; 

100% das turmas e 
professores 
trabalhando com 
unidade 
pedagógica. 

Utilizar o Currículo em 
Movimento e as 29 
semanas veiculadas da 
SEDF para orientar a 
sequência didática nos 
Anos turma; utilizar nas 
atividades google o 
cabeçalho; Corrigir 
semanalmente as 

atividades no google 
sala de aula ; Participar 
do Projeto Interventivo 
e de todos os projetos 
propostos neste PP; 
Colocar em prática as 
ações do Plano de Ação 
para atividades não 

presenciais, nas 4ªs 
coletivas de formação 
continuada 

reunião virtual 
semanalmente nas 
coordenações 
pedagógicas, pré- 
conselhos, 
Conselhos de 
Classe. 

Equipe Pedagógica; 
Professores regentes; 
/ Ano letivo 

Investir na formação 
continuada do 
professor, articulada 
com a prática 
pedagógica, no 
contexto do 
cotidiano escolar, 

favorecendo a 
revisão das 
concepções e 
práticas por meio da 
reflexão crítica; 
readaptados e/ou 
com restrição 
temporária 

100% das reuniões 
coletivas voltadas 
para a formação 
continuada. 

Incluir estudos dos 
pressupostos teóricos da 
SEE-DF, do Currículo 
em Movimentos, da 
BNCC; reagrupamentos, 
interventivo, avaliação, 
metas, PP, áreas de 

conhecimento; temas 
geradores e outros temas 
na coordenação coletiva 
de 4ª feira; ambiente 
virtuais google suite e 
outros 

reunião virtual ao 
longo do processo, 
nos diagnósticos, 
avaliações de larga 
escala nas 
coordenações 
pedagógicas, pré- 

conselhos, 
Conselhos de 
Classe. 

Equipe Pedagógica; 
Professores regentes; 
Professores / ano 
letivo 

Manter ou elevar o 
Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica – 
IDEB; 

0% de evasão 
escolar; 100% de 

aprovação. 

em ambiente virtual 
Projeto Simulado para o 
2º bloco (4º e 5º ano); 
Consolidar as estratégias 
pedagógicas alinhadas 
com a Rede. 

reunião virtual 
avaliações de larga 
escala nas 
coordenações 
pedagógicas, pré- 
conselhos, 

Conselhos de 
Classe. 

Equipe Pedagógica; 
Professores regentes; 
Professores 
readaptados e/ou 
com restrição 
temporária; Gestores 

/ Ano letivo 

Desenvolver bons 
hábitos de 
convivência entre 
todos os segmentos 
escolares; 

100% dos 
servidores 
participando das 
confraternizações. 

etica no ambiente virtual 
em grupos de whatsapp , 
acompanhamento de 
estudantes no google 
sala de aula e google 

meet 

reunião virtual ao 
longo do processo, 
nas coordenações 
pedagógicas, pré- 
conselhos, 

Conselhos de 
Classe. 

nas reuniões virtuais 
coma as famílias e 
professores / 
semanalmente com o 
corpo docente; 

quinzenal, mensal, 

bimestral e semestral 
com as famílias 

Fazer o 

levantamento de 
acessibilidade de 

100% dos grupos 

discente e docente 
avaliados quanto a 

montar os grupos de 

turma no whatsapp 
veicular questionários 

nas reuniões 

semanais que 
antecedem o início 

gestão, coordenação 

e secretário escolar 



142 
 

todo grupo que 
estará em 
teletrabalho e 
teleaula 

acessibilidade 
virtual 

google formulário das teleaulas  

Continuar 100% dos Providenciar materiais e reunião virtual Equipe Pedagógica; 
disponibilizando materiais recursos pedidos pelos semanalmente e ao Gestão / ano letivo 
recursos materiais solicitados professores sempre que longo do processo,  

que facilitem o providenciados. possível; Repor e nas coordenações  

trabalho dos  disponibilizar, pedagógicas, pré-  

docentes na regência  antecipadamente, conselhos,  

e coordenações;  materiais de expediente Conselhos de  

Melhorar a  e de informática para Classe.  

disponibilidade de  agilizar o trabalho dos   

recursos materiais  técnicos e agentes de   

que facilitem o  gestão educacional.   

trabalho de técnicos     

e agentes de gestão     

educacionais;     

Constituir a 100% das reuniões Reuniões do Conselho reunião virtual Conselho Escolar; 
participação do agendadas Escolar e sempre que for google meet Equipe Gestora / 
Conselho Escolar realizadas e necessário.  bimestral ou 
nas tomadas de possivelmente   semestral ano letivo 

decisões; registradas.    

Dar celeridade e 100% dos Cumprir os prazos Mensalmente Conselho Escolar; 
prioridade ao fluxo processos do SEI processuais e o fluxo de Equipe Gestora / ano 
documental e ao atendidos em 48 documentos, letivo 
processo horas ou dentro do respondendo ou  

organizacional prazo estabelecido encaminhando com  

conforme legislação para retorno maior brevidade  

vigente;    

Realizar Consertar 100% Contratar imediatamente Mensalmente Conselho Escolar; 
manutenções nas das irregularidades serviços de manutenção Equipe Gestora. 
dependências e na que surgirem ao de bens imóveis  

estrutura da escola, logo do ano letivo   

proporcionando uma    

melhor conservação    

do espaço escolar    

com os recursos    

provenientes do    

PDAF;    

Utilizar os recursos Disponibilizar os Aplicar, de acordo com Mensalmente Conselho Escolar; 
oriundos do recursos as Atas de Prioridades, Equipe Gestora / ano 
Governo Federal financeiros para as as verbas recebidas dos letivo 
(PDDE), Governo demandas da programas PDDE e  

Estadual (PDAF) e escola ao longo do PDAF nas aquisições e  

contribuições dos ano. serviços que atendam as  

associados da APM  demandas da escola.  

em conformidade    

com as prioridades e    

necessidades da    

escola;    

Garantir a entrega Preparar os Confeccionar os Quadrimestralmen Conselho Escolar; 
no prazo dos documentos documentos e cumprir te Equipe Gestora. 
documentos das comprobatórios os prazos das prestações   

prestações de contas com 1 mês de de contas dos recursos   

dos programas antecedência do advindos dos programas   

federal e estadual. prazo estipulado de repasse de verbas,   

 para entrega das para que APM esteja   

 PCAs. sempre adimplente.   
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AÇÕES PROCEDIMENTOS PERIODICIDADE FORMA DE 

REGISTRO 

Coordenações coletivas A Equipe Pedagógica e os 
professores avaliam as 
aprendizagens e a 
instituição. 

Semanalmente, ao longo 
do ano letivo. 

Caderno da coordenação/ 
pauta; diário/ 
Coordenação Pedagógica. 

Conselhos de Classe A Equipe Gestora, a 
Pedagógica         e         os 
professores  são 
convocados para avaliação 

das aprendizagens, 
institucional e de larga 
escala. 

Bimestralmente Caderno da coordenação/ 
SOE; ata. 

Pré-Conselhos Individuais O professor é convocado 

individualmente pela 
Equipe Pedagógica para 
acompanhamento  e 
avaliação das 
aprendizagens, 
institucional e de larga 
escala. 

Bimestralmente, 

semestralmente ou se 
necessário 
semeanalmente. 

Fichas; diário/portfólio da 
Coordenação Pedagógica / 
SOE. 

Reuniões do Conselho 
Escolar 

O Conselho Escolar é 
convocado em datas 
programadas no 
cronograma anual para 
acompanhar a execução 
das ações pedagógicas, 
administrativas  e 
financeiras da escola. 

Bimestralmente Ata 

Dias letivos temáticos A família e os servidores 
são convidados para 
participarem da discussão 
de temáticas propostas 
pela SEDF. 

Bimestralmente Ata 

Reunião da família 
( responsáveis,pais) 

As famílias   são 
convidadas e  têm   a 
oportunidade     de 
conversarem  com   o 
professor pessoalmente; É 
disponibilizada uma caixa 
de sugestões/ elogios/ 
reclamações. 

Bimestralmente Pauta; Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA REORGANIZAÇÃO DO 

CALENDÁRIO ESCOLAR 
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Pilares das AÇÕES SOE/SEAA para 2020. 

1. Acolhimento; 

2. Habilidades Sócioemocional; 

3. Autonomia para os Estudos. 

Público alvo para acompanhamento: 

☻Professores 

☻Estudantes 

☻Famílias 

 
AÇÕES DIRETAS: 

√Abrir sala, para postar questões motivacionais e de informações diretas. Realizar 

reuniões e encontros. 

√Acompanhar os estudantes em relação à frequências e realização das atividades 

propostas, realizando contato com os responsáveis, retornando para os professores. 

√Acompanhar os estudantes com material impresso mantendo contato com os 

responsáveis. 

√Encontro com os estudantes do 1ºANO com o Projeto Valores da Acolhida. 

Gradativamente ao BIA. 

√Escuta ativa aos estudantes, Desenvolvendo – Empatia e Comunicação Não Violenta. 

√Atender as demandas das turmas em relação ao novo momento, com intervenções e/ou 

mediações em sala. Temas: Valores e Bullying. 

√Escuta dos professores destacando os estudantes com TFE e com Dificuldades na 

Aprendizagem. 

√Palestra e roda de conversas com os professores com os temas relacionados aos TFE – 

TDAH, TPAC, Dislexia e Dificuldades na Aprendizagem. 

√Contato com a Sala de Apoio e acompanhamento aos estudantes com TFE. 

√ Classe Especial - Acompanhar planejamento e realizar encontro semanal com 

professores. Acompanhar as demandas dos responsáveis. 

√Encontro com todos os responsáveis por turmas – Momento para Roda de Conversas e 

Palestras Específicas. Em parceria com os professores. 

√Entrevista com os responsáveis dos estudos que ingressaram na escola este ano. 

√Parceria com Sala de Recursos, nos encontros com responsáveis dos estudantes 

acompanhados pela Sala de Recursos. Participar dos grupos de whatsApp por ANOs. 

ESCOLA CLASSE 304 SUL. 
SOE – Serviço de Orientação Educacional 

EEAA – Equipe de Apoio À Aprendizagem. 

PLANO DE AÇÃO EM MOMENTO VIRTUAL 

SOE/EEAA 
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√Participar dos grupos de WhatsApp das turmas da escola. 

√Participação nos pré-conselhos e Conselhos de Classe. 

√Atender as demandas do Conselho de Classe, com observação em aula, interventivo e 

encaminhamento com responsáveis. 

√Encontro com as coordenadoras e direção – semanal. 
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Modelo de FORMULÁRIOS PARA DIAGNÓSTICO 

Planejamento para aplicação 1º e 2º semestres/2020 e 2021 

 
 

DA REALIDADE ESCOLAR – ESTUDANTES 

Prezado(a) Estudante, O presente questionário tem como objetivo coletar dados 

para traçar o perfil dos estudantes e conhecer a sua opinião a respeito da nossa Unidade 

Escolar. Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor 

corresponda às suas características pessoais e às condições de ensino aprendizagem 

vivenciados por você. 

Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das 

informações individuais prestadas. 

1. Comovocê se declara quanto ao gênero? 

( ) Masculino. ( ) Feminino ( )    

2. Qual a sua faixa etária? ( ) Até 4 anos. ( ) 5 anos ( )6 anos ( ) 7 anos ( ) 8 anos 

( ) 9 anos ( ) 10 anos ( ) 11 anos ( ) 12 anos ( ) De 13 a 15 anos ( ) De 15 ou mais 

3. Como você se autodeclara? ( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). ( ) Pardo (a). ( ) 

Indígena. ( ) Preto (a). ( ) Não sei. ( ) Não quero declarar. 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 

AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN 

RO RR RS SC SE SPTO Exterior 

5. Em que Região Administrativa você mora? ( ) Itapoã. ( ) Lago Norte. ( ) Lago 

Sul. ( ) Paranoá. ( ) Varjão. ( ) Planaltina. ( ) Sobradinho. ( ) Asa Norte. ( ) Asa Sul. ( ) 

Santa Maria. ( ) Guará. ( ) Núcleo Bandeirante. ( ) Taguatinga. ( ) São Sebastião. ( ) 

Recanto das Emas. ( )Samambaia ( )Plano Piloto (Asa Norte e Asa Sul) ( )Águas Claras 

( )Recanto das Emas ( )Sobradinho II ( )Sudoeste/Octogonal ( )Brazlândia ( )Riacho 

Fundo II ( )Paranoá ( )Riacho Fundo ( )Estrutural ( )Cruzeiro ( )Jardim Botânico ( )Park 

Way ( )Candangolândia ( )Varjão ( )Fercal ( )Ceilândia ( )SAI ( )Entorno ( ) Outra 

 

6. Com quem você mora atualmente? 

( ) Pais ( ) Mãe ( ) Pai ( ) Avó/Avô ( ) Parentes 

7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, 

museu ou teatro? ( ) Nenhuma. ( ) Uma ou duas. ( ) Três ou quatro. ( ) Cinco ou 

seis. ( ) Mais de seis. 
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8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: ( ) 

Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes e desenhos) ( ) Esporte. ( 

) Jornais. ( ) Games. ( ) Documentários, programas informativos e/ ou 

educativos 

9. Você utiliza a internet para a realização de pesquisas e tarefas de casa? ( ) 

Sim, as vezes ( ) Sim, sempre ( ) Não 

10.Alguém te ajuda a realizar suas tarefas de casa? ( )Sim ( )Não ( )As vezes 11. 

Quantas pessoas moram na sua casa? ( ) Duas. ( ) Três ou quatro. ( ) Cinco ou 

seis. ( ) Mais de seis. 

12. Como você vem para a escola? ( ) A pé. ( ) Ônibus. ( ) Bicicleta. ( ) Carro. ( ) 

Metrô ( ) Moto ( ) transporte escolar ( ) Outro: 

 

13 - Avaliação do trabalho da escola. Conte para nós o que você acha: 
 

 
 BOA/BOM REGULAR RUIM 

Da sua escola    

Da direção    

Dos professores    

Do relacionamento 
entre colegas 

   

Da secretaria    

Da 
orientaçãoEducacional 

   

Das regras de 
convivência da escola 

   

Da qualidade do 
Ensino 

   

Da merenda e do 
almoço 

   

Da limpeza e hygiene    

Da biblioteca    

Da segurança    

 
 

14. Registre suas críticas, sugestões ou elogios: 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola 

onde todos gostam de estar! 
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL para o ENSINO REMOTO 

 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, 

LEI No 9.394/96. 

Dispõe no artigo 32 § 4o que o ensino a distância pode ser utilizado 

comocomplementação da aprendizagem ou em situações emergenciais 

noensino fundamental. E, o § 11 do art. 36 da Lei no 9.394, de 1996, alcança 

oensino médio. 

DECRETO No 9.057, de 25 de maio de 2017. 

Regulamenta a LDB e autoriza a realização de atividades a distância no 

ensino fundamental, médio, na educação profissional, de jovens e adultos e 

especial, desde que autorizada pelas autoridades educacionais dos estados e 

municípios (Art. 8o); 

PARECER No 5/97 - CNE, de 16 de maio de 1997. 

Dispõe sobre reorganização dos calendários escolares, e considera as 

condições particulares de cada rede de ensino. Além da garantia das 

aprendizagens dos estudantes com o uso de atividades pedagógicas com (ou 

sem) mediação online. 

ANO 2020 

DECRETO No 40.520, de 14 de março de 2020. 

Dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências. 

PARECER No 33/2020 - CEDF, de 26 de março de 2020. 

Determina às instituições educacionais das redes de ensino pública e 

privada do Sistema de Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar suas 

organizações pedagógica, administrativa e calendário escolar, optando por 

atividades indiretas, inclusive. 

DECRETO No 40.583, de 1o de abril de 2020. 

Suspende as atividades educacionais em todas as escolas, universidades 

e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito 

Federal, até o dia 31 de maio de 2020. 

MEDIDA PROVISÓRIA No 934, de 1o de abril de 2020. 

Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica 

e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação 

de emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, bem como dispensa todos os sistemas de ensino do país, em caráter 

excepcional, da obrigatoriedade de observância ao cumprimento dos 200 dias 

de efetivo trabalho escolar no ano letivo de 2020. 
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NOTA TÉCNICA No 001/2020 - PROEDUC, de 2 de abril de 2020. 

Posiciona-se no sentido de que o Parecer no 33, de 24/03/2020, que autorizou 

o uso de tecnologias de informação e comunicação – TCIs para realização de 

atividades pedagógicas nas redes de ensino pública e privada do DF da 

Educação Básica, enquanto durar a determinação do Governo do DF de 

suspensão de aulas como medida de enfrentamento do covid-19, está em 

consonância com ordenamento jurídico posto. 

PARECER No 37/2020 - CEDF, de 13 de abril de 2020. 

Ratifica as orientações constantes no Parecer no 33/2020 – CEDF, 

porém, flexibiliza a exigência quanto aos 200 dias letivos, com base na Medida 

Provisória no 934 da Presidência da República, bem como mantém para todo o 

Sistema de Ensino do Distrito Federal, a exigência do cumprimento de 800 

horas, independentemente, da carga horária estabelecida em cada uma das 

Matrizes Curriculares. 

RECOMENDAÇÃO No 3/2020 - PROEDUC, 24 de abril de 2020. 

Recomenda a adoção de providências, orientação e divulgação de medidas 

preventivas em ambiente escolar. Plano de segurança sanitária para o retorno 

das aulas presenciais nas escolas do DF. Implementação de medidas de 

proteção da comunidade escolar. Fornecimento de materiais necessários à 

higienização e proteção. Distanciamento mínimo necessário. Educação 

sanitária. Transparência. Contenção da propagação do covid-19. 

PARECER No 5/2020 - CNE/CP, de 28 de abril de 2020. 

Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar e realização e da 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da 

COVID-19. 

PARECER No 6/2020 - CNE/CP, de 19 de maio de 2020. 

Dispõe sobre a guarda religiosa do sábado na pandemia da COVID-19. 

RECOMENDAÇÃO No 1/2020 - CEDF, de 21 de maio de 2020. 

Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar, os planejamentos 

pedagógico e administrativo e o cômputo de atividades não presenciais, para 

fins de cumprimento da carga horária mínima anual, com o intuito de 

minimizar o impacto decorrente da Pandemia COVID-19, nas aprendizagens. 

RECOMENDAÇÃO No 4/2020 - PROEDUC, 21 de maio de 2020. 

Dispõe sobre a Continuidade do serviço público educacional de natureza 

essencial. Regime de teletrabalho dos servidores públicos no DF. Decreto no 

40.546, de 20/03/2020. 

DECRETO No 40.817, de 22 de maio de 2020. 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus e dá 

outras providências, e mantém, segundo o Art.o 2o a suspensão das atividades 

educacionais presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, das 
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redes de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal. 

PORTARIA No 129/SEEDF, de 29 de maio de 2020, publicada no 

DODF Extra no 87, de 1o de junho de 2020. 

Institui o Programa Escola em Casa DF. 

PORTARIA No 133/SEEDF, de 03 de junho de 2020. 

Dispõe sobre os critérios para atuação dos profissionais em exercício 

nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas 

unidades educacionais não presenciais, no período de pandemia pelo 

coronavírus. 

PORTARIA No 132/SEEDF, de 3 de junho de 2020, 

DODF no 108, de 9/6/2020, pag.2, com fundamento no Parecer no 

47/2020 – CEDF, homologado em 3/6/2020, DODF N° 107, de 8/6/2020. 

Valida o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades 

Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e dá outras 

providências. 

PARECER No 47/2020-CEDF, de 3 de junho de 2020. 

Valida o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades 

Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e dá outras 

providências. 

PARECER No 11/2020 - CNE/CP, de 7 de julho de 2020. 

Aprova orientações educacionais para a Realização de Aulas e 

Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da 

Pandemia. 

PARECER No 9/2020 - CNE/CP, de 8 de junho de 2020. 

Reexame do Parecer CNE/CP no 5/2020, que tratou da reorganização 

do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão 

da Pandemia da COVID-19. 

RECOMENDAÇÃO No 2/2020 – CEDF, de 11 de agosto de 2020. 

Dispõe sobre o planejamento pedagógico e administrativo para a retomada das 

atividades presenciais e continuidade das práticas pedagógicas remotas que se 

fizerem necessárias, com o intuito de minimizar o impacto decorrente da 

Pandemia COVID-19, em complementação à Recomendação No 1/2020- 

CEDF. 

LEI No 14.040, de 18 de agosto de 2020. 

Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante 

o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 

20 de março de 2020; e altera a Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009. 



151 
 

PARECER No 15/2020 - CNE/CP, de 6 de outubro de 2020. 

Aprova Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da 

Lei no 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. 

PARECER No 16/2020 - CNE/CP, de 9 de outubro de 2020. 

Reexame do item 8 (orientações para o atendimento ao público da educação 

especial) do Parecer CNE/CP no 11, de 7 de julho de 2020, que trata de 

Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades 

Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da pandemia. 

PARECER N° 102/2020-CEDF, de 10 de novembro de 2020. 

Dispensa, em caráter excepcional, da obrigatoriedade do cumprimento da 

carga horária mínima anual prevista no inciso II do art. 31 da Lei no 

9.394/1996, da Educação Infantil; e dá outras providências. 

PARECER No 105/2020-CEDF, de 17 de novembro de 2020. 

Orienta o Sistema de Ensino do Distrito Federal, nos termos do presente 

parecer; e dá outra providência. 

PARECER No: 19/2020 - CNE/CP, de 8 de dezembro de 2020. 

Reexame do Parecer CNE/CP no 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das 

Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei no 14.040, 

de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a 

serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. 

RESOLUÇÃO CNE/CP No 2, de 10 de dezembro de 2020. 

Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos 

dispositivos da Lei no 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, 

instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, 

durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 

20 de março de 2020. 

ANO 2021 

DECRETO no 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. 

Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para 

os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do 

Distrito Federal, como medida necessária à continuidade do funcionamento da 

administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19 e dá 

outras providências. 

DECRETO no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), e 

dá outras providências, regulamentando em seu Art. 2o, in verbis: 
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CIRCULAR No 2/2021 – SEE/GAB (Processo SEI 00080- 

00032397/2021-43). 

Apresenta orientações quanto ao DECRETO No 41.841, de 26 de 

fevereiro de 2021. 

CIRCULAR No 22/2021 - SEE/SUBEB (Processo SEI 00080- 

00036735/2021-16). 

Apresenta orientações para utilização das ferramentas Google. 

DECRETO No 41.874, de 08 de março de 2021. 

Prorroga a vigência do Decreto No 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, 

até o dia 22 de março de 2021, entre outras providências. 

NOTA INFORMATIVA No 4/2021 - SEE/SUPLAV/DINE. 

Apresenta orientações para emissão dos documentos escolares durante o 

Ensino Remoto (Processo SEI 00080-00043922/2021-56). 

DECRETO n.o 41.882, de 08/03/2021. 

Declara estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do 

Distrito Federal, em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - 

COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças Infecciosas Virais) - DODF N.o 45, de 

09/03/2021. 

NOTA   INFORMATIVA   No    5/2021   -   SEE/SUPLAV/DINE. 

Apresenta orientações para o uso dos Diários de Classe da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal – Ano Letivo 2021. (Processo SEI 00080- 

00060709/2021-17). 

PORTARIA No 160, de 09 de abril de 2021, publicado no DODF 

No 68, terça-feira, 13 de abril de 2021. 

Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, no 

âmbito das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, das unidades escolares, unidades escolares especializadas, 

escolas de natureza especial – UEs/UEEs/ENEs, bibliotecas escolares e 

bibliotecas escolares-comunitárias da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal e unidades parceiras, em virtude da pandemia da COVID-19. 
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