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INTRODUÇÃO 

 

Numa sociedade democrática, a escola pública de qualidade, tem como desafios assegurar aos 

estudantes a construção do conhecimento e a formação básica para o efetivo exercício da cidadania, 

portanto, a Proposta Pedagógica da Escola Classe 317 de Samambaia fundamenta-se nas Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e nas 

Diretrizes de Avaliação, alinhado à política pública educacional do Distrito Federal e na Formação 

Continuada dos profissionais de educação para a efetivação dessa política, e nos princípios básicos 

para a efetivação de um trabalho pedagógico com a participação coletiva da comunidade escolar com 

base na gestão democrática na elaboração e implementação das ações programadas, garantindo o 

acesso ao ensino convencional com suporte às necessidades individuais do educando com permanência 

e continuidade na progressão dos estudos.  

Para tanto, buscar-se-á o desenvolvimento do currículo vigente, hora caracterizado como 

Currículo em Movimento, que foi construído, através de estudos e debates junto à comunidade 

escolar. Com base na reorganização do trabalho pedagógico, serão observados os interesses e 

habilidades dos estudantes, garantindo suas aprendizagens através dos Ciclos de Aprendizagem, 

numa organização do tempo e espaço escolar, considerando a ação didática e pedagógica sustentada 

nos eixos estruturais (cidadania, diversidade, sustentabilidade e aprendizagens) e nos eixos 

integradores (alfabetização, letramentos e ludicidade), de forma interdisciplinar e contextualizada indo de 

encontro naquilo que é significativo para o estudante, além de uma gestão transparente na execução 

das ações propostas obedecendo aos princípios da: legalidade, moralidade, impessoalidade, ética e 

respeito ao bem comum. 

A partir dessas premissas, a Proposta Pedagógica está norteada pela equidade de direitos, 

concepção da escola como espaço social e da integração do indivíduo ao mundo retomando os valores, 

normas, atitudes morais, ética e formação da consciência ambiental. A formação continuada, 

reagrupamentos, projeto interventivo, recursos matérias didático-pedagógico, a utilização de 

metodologias diferenciadas sustentadas no trabalho coletivo e nos encontros para trocas de 

conhecimentos e experiências, nas coordenações pedagógicas mais dinâmicas favorecem expansão e a 

melhoria da oferta cujo foco é a aprendizagem de qualidade, a autonomia e a prática pedagógica 

diversificada. 

Ressalta-se que toda a comunidade escolar tem como designo gerenciar de forma democrática 

as atividades para o ano de 2020. A Proposta Pedagógica da EC 317 visa garantir aos estudantes o 

direito às aprendizagens, o exercício da cidadania, compreensão crítica das realidades sociais, tendo em 

vista o convívio social e a vivência de experiências educativas focando a formação integral do cidadão. 

Objetivando o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, a expressão do potencial de cada 

estudante, que deverá superar suas dificuldades e limitações, agregando valores como: respeito, 

solidariedade, disciplina, coletividade, ética, humanização e responsabilidade. 
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Através da implementação da gestão democrática a comunidade escolar da EC 317 buscará 

exercer sua função com compromisso, responsabilidade, dignidade, zelo, moral, ética e principalmente 

com respeito à causa do educando. 

 A construção coletiva dessa Proposta Pedagógica, a ampliação de novos conhecimentos serviu 

de inspiração para que todos planejem suas ações atendendo aos princípios constitucionais 

assegurando a permanência e o desempenho e sucesso do estudante à escola. 

Democratizar as ações supõe mudanças radicais de concepções, de posturas e de práticas por 

parte dos professores, dos estudantes, dos pais, dos gestores, enfim, de todos aqueles que são 

responsáveis de forma direta pela educação pública e de qualidade. Essa mudança só será duradoura, 

efetiva e consistente se estiver alicerçada em princípios e critérios fundamentados, com definições de 

parceiros na construção e adotando-se atitudes de democratização de ideias e diálogo. 

 

1. HISTÓRICO 

 
1.1. Constituição histórica 

 

A Escola Classe 317 de Samambaia foi inaugurada em abril de 1992, sua construção veio ao 

encontro da solicitação da comunidade local junto ao Governo Joaquim Roriz. Suas instalações foram 

pensadas e adaptadas para atender provisoriamente por 05 anos, permanecendo até hoje sua 

arquitetura original. Atendemos alunos da Educação Infantil ao 5º ano, além de Classe Especial.  

A missão da EC 317 se objetiva na melhoria do processo ensino-aprendizagem, além de 

promover a cultura da participação e do comprometimento da comunidade escolar. O corpo docente 

considera que seu trabalho tem impactos significativos no futuro de seus alunos e que são responsáveis 

pela aprendizagem das crianças. A maioria dos professores considera o ensino ofertado de qualidade e 

reconhecem o IDEB/SAEB e as demais avaliações externas e internas, e/ou a Avaliação Diagnóstica, 

como indicadores oficiais importantes para a verificação da qualidade do trabalho realizado e na 

melhoria contínua de suas estratégias pedagógicas. Nosso histórico foi aprimorado baseando-se em 

pesquisas de campo, observações. 

Encontros com a comunidade escolar nos dias Letivos Temáticos, reuniões periódicas dentre 

outras informações que vão surgindo. Diante dos relatos, nos foi cobrado um novo olhar junto à 

comunidade em que nossos alunos estão inseridos, já que se percebe a existência de algumas 

influências externas em nossa rotina. Desta forma, passamos a conhecer mais o que cercava nossos 

alunos. Como ameaças e fraquezas têm-se: A precariedade no trajeto de acesso à escola, insegurança, 

pontos de drogas na vizinhança, famílias carentes, pais ausentes avós com a maior parte da 

responsabilidade na criação dos netos, índice alto de violência, falta de higiene nas ruas ―lixos 

espalhados‖, mato alto, presença de álcool e drogas em boa parte das famílias, muitos bares, maioria 

das genitoras são as provedoras financeiras, falta de casa própria muitos alunos moram de aluguel e 
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oriundos de outros estados, refletindo na migração constante e nas dificuldades de aprendizagem 

demonstrado em sala de aula. 

Como forças e oportunidades têm-se a presença de entidades filantrópicas como: creches, 

centro esportivo, quadras de esporte, escolas, comércio, Unidade de Saúde, Unidade de Assistência 

Social, transporte público com paradas de ônibus próximas, asfalto nas ruas, igrejas, arborização e 

jardinagem ao redor da escola e muitos funcionários morando nas proximidades. Através destas 

informações estamos traçando com mais clareza o perfil de nossos alunos e as estratégias necessárias 

para o alcance das aprendizagens. A Proposta Pedagógica da EC 317 passa por reformulações 

constantes com vistas à adequação das necessidades dos educandos. 

Temos como foco as práticas pedagógicas e o estabelecimento de metas, visando resultados. 

Utilizamo-nos do Currículo em Movimento como orientador das práticas pedagógicas, e na elaboração 

do Plano de Ensino por modalidade e ano. Tem-se a intenção de que cada ano caminhe junto, 

garantindo que todas as crianças tenham a mesma oportunidade de aprendizagem. 

O diferencial do professor está em gostar do que faz e ser comprometido com seu trabalho. O 

corpo docente participa dos cursos oferecidos para complementação da sua formação. Ocorrem 

intervenções individuais quando necessárias para alunos e professores, tomando como base os 

conselhos de classes, estudos de casos e avaliações com apoio da Equipe Psicopedagógico. 

A Proposta Pedagógica, também sinaliza a preocupação com a qualificação dos professores e 

funcionários, garantido acesso à formação continuada externa e in loco com trocas de ideias e 

conhecimentos. A SEDF e a Coordenação Regional de Ensino de Samambaia - CRESAM vem 

participando junto à escola com o acompanhamento das ações pedagógicas objetivando atender as 

necessidades da instituição, além de oportunizar acesso às diversas atividades acadêmicas propostas 

pela SEDF e aos recursos financeiros aplicados na escola. Reconhecemos que a participação deste 

integrante é de extrema importância no planejamento pedagógico que ocorrem nos horários de 

coordenações.  

Durante a pandemia os momentos de interação família-escola estão acontecendo por meio das 

ferramentas tecnológicas com: videoconferências, reuniões, mensagens por Whatsapp, visitas 

domiciliares. Tem-se como meta a melhoria da participação dos pais de forma democrática, 

oportunizando a integração dos mesmos nos colegiados. Todos acreditam que o relacionamento com os 

pais é um aspecto importante a ser considerado pela direção como apoio ao trabalho desenvolvido pela 

escola. O Conselho Escolar é formado por pais, professores e funcionários eleitos pela comunidade 

escolar com atuação de forma deliberada. 

O projeto de leitura e a sala de leitura estão presentes no planejamento diário do professor como 

suporte nas defasagens do eixo leitura enfatizando a leitura e a interpretação, ponto fraco apontado em 

nossas avaliações. Podemos citar alguns aspectos que devem ser priorizados para que o nível de 

aprendizagem dos alunos seja aprimorado: Recursos Pedagógicos, Relacionamento com pais e o papel 

da família na escola, a qualificação profissional, a organização do planejamento pedagógico, o 

desenvolvimento de novas metodologias de ensino e ampliação dos espaços físicos. 
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A EC 317 conta com a parceria de entidades sem fins lucrativos e voluntários que ofertam 

suporte a escola e aos familiares, promovendo a integração destes com cursos  profissionalizantes e 

assistência social aos finais de semana. Contamos também com o apoio de diversos órgãos 

governamentais e não governamentais que sempre que solicitados buscam nos atender. 

Como percepção de oportunidades de melhoria no âmbito escolar da EC 317, citam-se os 

seguintes tópicos:  

 O aumento do comprometimento de todos no processo de ensino e aprendizagem; 

 O amadurecimento do modelo de gestão; 

 O fortalecimento da coordenação pedagógica; 

 O aprimoramento do planejamento pedagógico com a efetivação desta Proposta 

Pedagógica; 

 Gestão de resultados da aprendizagem; 

 Definição de um Plano de Ensino; 

 A ampliação do conhecimento do Currículo em Movimento; 

 Definição de metas com base em índices previamente definidos; 

 Maior aproveitamento da semana pedagógica para desenvolvimento do planejamento 

pedagógico; 

 O aprimoramento das práticas de sala de aula; 

 A definição de estratégias para fortalecimento do vínculo da família com a escola. 

A Equipe Gestora passou pelo processo eleitoral da Gestão Democrática desde 2013 até o ano 

em curso. Os professores sentem-se à vontade para compartilharem ideias e dificuldades nas reuniões 

coletivas. A direção está sempre presente na entrada e saída dos turnos. Há um entrosamento entre os 

gestores e respeito pelo trabalho um do outro. 

Em face do contexto da pandemia causada pela COVID-19, as atividades educacionais 

presenciais foram suspensas em vários países. Em 11 de março de 2020, as escolas públicas e 

particulares do Distrito Federal foram surpreendidas com a suspensão das aulas, como medida de 

segurança à saúde pública, fato que atingiu toda a comunidade escolar do DF. 

Desta forma, as redes de ensino responsáveis por planejar, coordenar e executar as políticas 

educacionais em todo o Distrito Federal teve que formular planos de gestão para a volta às aulas que 

contemplem tanto estratégias para combater a desigualdade educacional - que pode se aprofundar 

nesse período sem aulas presenciais - quanto nas novas e excepcionais demandas que surgirão, tais 

quais o acolhimento emocional dos alunos e dos profissionais da Educação, além de um 

acompanhamento mais próximo dos estudantes com maior propensão ao abandono ou evasão e aos 

alunos com necessidades educacionais especiais se fazem necessárias. 

            A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal visando dar continuidade a uma 

educação de qualidade apresentou como Plano de Ação em tempos de pandemia aulas não presenciais 

de forma remota em junho de 2020. Bem sabemos, que estratégias de ensino remoto, por mais 

importantes que sejam no atual contexto, têm limitações e não atendem a todas as crianças e jovens da 

mesma maneira, como aponta a nota técnica “Ensino a distância na Educação Básica frente à pandemia 

da Covid-19”. (fonte: Todos pela Educação. 07/04/2020). 
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É fundamental entender que a disposição de recursos tecnológicos é diferente entre os distintos 

perfis socioeconômicos dos alunos e que aqueles que já têm desempenho acadêmico melhor tendem a 

se beneficiar mais das soluções tecnológicas. 

De acordo com o Manual de Apoio à Aprendizagem Flexível (Unesco): 

 

Durante a Interrupção do Ensino Regular, os países devem 
providenciar modos alternativos de aprendizagem e de educação 
para crianças e adolescentes, que estejam a frequentar os níveis 
básico ou secundário de educação e implementar programas de 
equivalência, reconhecidos e credenciados pelos Estados, de 
modo a garantirem aprendizagens flexíveis tanto em ambientes 
formais como não formais, inclusive em situações de 
emergência. 

 

As estratégias de ensino a distância são importantes para a redução dos efeitos negativos do 

distanciamento temporário, mas as evidências indicam que lacunas de diversas naturezas serão criadas 

sem a interação presencial. Diante disso, as especificações sobre a equivalência das horas aplicadas 

nessa modalidade de ensino como cumprimento do ano letivo exigem atenção dos órgãos reguladores. 

As aulas da Rede Pública de Ensino DF reiniciaram em 05 de agosto de 2021, de forma 

escalonada, sendo presencial e mediada por tecnologia. Para tanto, serão desenvolvidas atividades 

pedagógicas remotas para os estudantes que permanecerem em casa, por intermédio de estratégias e 

recursos adequados para o acompanhamento pedagógico através da Plataforma Digital Escola em Casa 

DF. 

Destaca-se que as plataformas de aulas online - com vídeos, apresentações e materiais de 

leitura - não devem ser vistas como o único meio de ofertar no ensino remoto. É possível e fundamental 

diversificar as experiências de aprendizagem dos estudantes. A diversidade de suportes e métodos pode 

apoiar a criação de uma rotina positiva para as crianças e os jovens, garantindo alguma estabilidade 

frente ao cenário de tantas mudanças. Da mesma forma, o envolvimento da família também é relevante 

neste período de aprendizagem à distância. O trabalho dos professores tem papel significativo para 

assegurar uma boa experiência, independentemente do ambiente utilizado. 

Os maiores desafios da volta às aulas presenciais para a escola classe 317 de samambaia são: 

 
 O impacto emocional nos alunos e profissionais da Educação; 

 O Abandono e evasão escolar; 

 O Cumprimento da carga horária exigida por Lei; 

 A Avaliação diagnóstica e recuperação da aprendizagem; 

 A Comunicação com os pais e responsáveis; 

 A Articulação entre instituições locais que impactam a política educacional; 

 A Contextualização das ações escolares; 

 O Atendimento Inter setorial; 

 Institucionalização de políticas de recuperação da aprendizagem; 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Filhos-em-casa-como-as-familias-podem-apoiar-a-aprendizagem-durante-a-suspensao-das-aulas
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Volta-as-aulas-no-contexto-da-Covid-19-E-preciso-escutar-os-professores
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Volta-as-aulas-no-contexto-da-Covid-19-E-preciso-escutar-os-professores
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Volta-as-aulas-no-contexto-da-Covid-19-E-preciso-escutar-os-professores
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  Fortalecimento da relação família-escola; 

 Tecnologia como aliada contínua.  

 

A respeito da acessibilidade às formas de atividades remotas esta Proposta Pedagógica prevê 

que as atividades serão disponibilizadas na sala de aula virtual da plataforma Escola em Casa DF – 

Google Educação, e por meio de material físico como: livros e atividades impressas, produzidas pelo 

professor regente em parceria com a Supervisão Pedagógica. As atividades poderão ser feitas 

diretamente na plataforma ou no caderno, de acordo com as orientações dos professores. 

As atividades considerarão os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes e contemplarão 

a interdisciplinaridade e os eixos transversais e integradores no Currículo em Movimento (Eixos 

transversais: educação para a diversidade, cidadania, educação em e para os direitos humanos, 

educação para a sustentabilidade. Eixos integradores: alfabetização, letramentos, ludicidade). 

 

1.1.1. OBJETIVOS DAS ATIVIDADES 

 Estimular a aprendizagem de maneira remota e presencial, com atividades estruturadas para 

que nossos alunos possam cumprir mais do que uma função puramente acadêmica e sim uma 

formação cidadã; 

 Estimular o envolvimento da família que também será relevante neste período de aprendizagem 

presencial e à distância; 

 Cultivar o conhecimento do estudante ou de suas recordações em relação aos objetivos de 

aprendizagem/tema/definição/conteúdo/conceito trabalhados num determinado período; 

 Conduzir o estudante a tomar consciência da relevância do que vai aprender, agregando aos 

saberes já constituído em associação à sua vida cotidiana, à sua realidade social e à sua faixa 

etária; 

 Incentivar o estudante a perceber o caráter interdisciplinar do que ele está aprendendo; 

 Desafiar o estudante a fazer aplicações do que aprendeu em outras situações, contextos e 

experiências; 

 Incentivar o estudante a sistematizar (por meio da escrita, do desenho, da produção de 

audiovisual, etc.) aquilo que aprendeu. 

 

Para o acolhimento aos pais propõe-se além da plataforma, momentos de atendimentos no 

WhatsApp e/ ou videoconferências para fornecer orientações a respeito da realização das atividades não 

presenciais; definir meios, formas e horários de atendimentos, aferição de frequência, uso de 

plataformas, avaliação, criação de rotina de estudos. Atendimento diário por parte da equipe gestora 

sempre que solicitada para orientações e apoio. Desenvolver programas assistenciais de apoio às 

famílias carentes e necessitadas. 

 

https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Filhos-em-casa-como-as-familias-podem-apoiar-a-aprendizagem-durante-a-suspensao-das-aulas
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Em relação à frequência dos estudantes: será acompanhada na presença em sala de aula e a partir 

da apresentação das atividades realizadas. As atividades poderão ser apresentadas na plataforma 

digital (fotos das atividades, preenchimento de formulário do Google, comentários nas postagens feitas 

no mural pelo professor, etc.) e pela devolução das atividades impressas ao professor, será solicitado o 

envio de fotos e/ou vídeos pela plataforma ou devolução das atividades impressas na escola. 

 

1.2  Caracterização Física 

 

A Escola Classe 317 possui uma capacidade física atual organizada da seguinte maneira: 16 

salas de aula, 01 secretaria, 01 laboratório de informática, 06 banheiros, 01cozinha, 01 direção, 02 

depósitos, 01 sala de leitura, 01 sala de professores, 01 sala administrativa e coordenação, 01 quadra 

de esporte, 01 parque, 01 guarita, 01 estacionamento e 01 pátio coberto. Seu funcionamento se dá no 

diurno exclusivamente. Nosso quadro de funcionários é composto por: 34 professores entre efetivos e 

temporários, 04 vigilantes, 05 servidores da limpeza terceirizados, 03 merendeiras terceirizadas, 05 

educadores sociais voluntários, 01 monitor efetivo, 01 chefe de secretaria, 02 direções (diretora e vice), 

01 supervisor, 01 Orientador Educacional, 01 psicopedagoga.  

 

1.2.1. Ofertas de Atendimentos em 2021 

Educação Infantil: 
 

Período Turmas Matutino Vespertino 

    

1º 06 06 00 

    

2º 05 00 05 

    

Classe TGD 01 00 01 

    

    

            Bloco I    

    

BIA Turmas Matutino Vespertino 

    

1º ano 05 05 00 

    

2º ano 03 00 03 

    

3º ano 03 00 03 
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Bloco II    

    

Series Turmas Matutino Vespertino 

    

4º ano 04 04 00 

    

5º ano 03 03 00 

    

 

 

 1.2.2 – Reformas e Adequações  

Durante os anos de 2020 e 2021 foram realizadas as seguintes reformas e adequações sanitárias para o 

retorno presencial: 

 Construção da rampa de acesso dos ANEE fazendo ligação da quadra de esporte com as salas de aula; 

 Construção de pias e lavatórios na entrada e próximo aos banheiros; 

 Reforma do parque da educação infantil; 

 Troca do telhado dos blocos e salas de aula; 

 Abertura das janelas as salas de aula melhorando a circulação de ar e ventilação 

 Reforma e adaptações da sala de apoio pedagógico com criação de espaços para o SOE, EEAA, 

Coordenação, Supervisão; 

 Reforma da cozinha dos professores 

 Pintura geral da escola; 

 Aquisição de mobiliários para expediente e salas de aulas. 

 Aquisição de materiais permanentes como: ventiladores, armários, mesas, bebedouro, aparelhos de áudio 

e vídeo, quadros brancos, impressora, mobília para a sala de direção. 
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Figura 1 - Reformas em diversos ambientes da EC 317 de Samambaia 

Figura 2 - Reformas em diversos ambientes da EC 317 de Samambaia 
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1.3 Dados de Identificação e localização da Instituição 

 

 

 Coordenação Regional de Ensino de Samambaia 

 

 Escola Classe 317 de Samambaia 

 

 QR 317 AE 03 lote 11 - Samambaia Sul 

 

 Telefone: 39017747 

 

 CEP: 72307-800 

 

 INEP: 53009118 

 

 WhatsApp 39017747 

 

 EMAIL: ec317.samambaia@edu.se.df.gov.br 

 

 Blog: www.ec317desamambaia.blogspot.com.br 

 

Foto da vista aérea da EC 317 de Samambaia 

 

Figura 3 – Vista Aérea da EC 317 de Samambaia - https://goo.gl/maps/gjShfnm3jhJaz68L6 

 

 

 

 

 

mailto:ec317.samambaia@edu.se.df.gov.br
http://www.ec317desamambaia.blogspot.com.br/
https://goo.gl/maps/gjShfnm3jhJaz68L6
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1.4 Atos de regulação da instituição educacional 

 

A SEEDF, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 37, inciso I, do regimento de 

aprovado pelo Decreto nº 2.893, de 13.05.1975, (DODF 157 16/08/1999, pag. 4.), e 

considerando os elementos de instrução do processo 030.004224/98, resolve: 

- Credenciar por três anos, a Escola Classe 317 de Samambaia, mantida pela FEDF, com 

autorização para ministrar a Educação Básica e Ensino Fundamental; 

- Validar os atos escolares praticados pela Instituição Educacional; 

 

DODF do Credenciamento da Escola Classe 317 de Samambaia de 16 de agosto de 1999 

 

Figura 4 DODF Credenciamento da Escola Classe 317 de Samambaia 
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2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

Verifica-se que em nossa comunidade circunvizinhança consta a presença de entidades filantrópicas 

como: creches, centro esportivo, quadras de esporte, escolas, comércio, Unidade de Saúde, Unidade de 

Assistência Social, transporte público com paradas de ônibus próximas, asfalto nas ruas, igrejas, 

arborização e jardinagem ao redor da escola. Vários estudantes da EC 317 são atendidos no contra 

turno são atendidos pela Casa Azul - A Casa Azul Felipe Augusto é uma Organização da Sociedade 

Civil (OSC), sem fins lucrativos, que atua no combate às desigualdades sociais prestando assistência a 

crianças, adolescentes e famílias do Distrito Federal, das comunidades de Samambaia, Riacho Fundo II, 

São Sebastião e Vila Telebrasília. A instituição proporciona – no contra turno escolar, oficinas de artes, 

teatro, música (flauta, percussão, orquestra), dança (balé e hip hop), informática, atividades esportivas, 

orientação pedagógica e formação profissional para mais de 2 mil crianças e jovens, com idades entre 6 

a 24 anos, além de possibilitar a inserção desses no mercado de trabalho na modalidade aprendiz. A 

Casa Azul desenvolve, ainda, o acompanhamento familiar e promove, por meio de parcerias, o acesso 

da comunidade a cursos profissionalizantes, incentivando a autonomia e a geração de renda. As 

crianças e adolescentes acompanhados pela Casa Azul são encaminhados pelos Centros de Referência 

e Assistência Social das Regiões Administrativas (CRAS). Para cursos específicos de formação 

profissional, os jovens e adultos são oriundos da comunidade sem a necessidade de encaminhamento. 

Os recursos que mantêm a instituição proveem de convênios com o setor público e parcerias com 

empresas privadas, além de doações, contribuições de pessoas físicas e arrecadações em bazares. 

  O deslocamento da maioria dos nossos estudantes se dá por conta própria, alguns por residirem 

mais distantes da escola utilizam o transporte escolar viabilizado pela SEDF.  

2.1 Os principais problemas identificados no período de pandemia tem sido: 

a) A ausência das famílias no acompanhamento escolar;  

b) Constante migração escolar, pois muitas famílias moram de aluguel; 

c)  Pontos de drogas,  

d) Alcoolismo,  

e) Desemprego,  

f) Lixos e entulhos nas ruas. 

2.2 A realidade da comunidade no biênio 2020-2021 da EC 317 foi:  

a) Busca ativa dos alunos fora da escola por meio de ligações, e-mails, visitação com apoio do 

SOE, EEAA, COORDENAÇÃO e EQUIPE GESTORA; 

b) Dados de acesso a plataforma: média de 60% de alunos com acesso periódico; 

c)  Material impresso: foram disponibilizados para 100% dos alunos, embora a procura se 

desse para aproximadamente 80%; 

d) Frequência de acesso e devolução das atividades impressas: não houve frequência nas 

devolutivas das atividades impressas média de 50% na devolução; 

e) Evasão escolar aproximadamente 10% dos estudantes está sem contato com a escola; 
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f) Apoio social às famílias realizado pela escola como campanhas solidárias: foram distribuídas 

cestas básicas doadas pelo corpo docente e parceiros, entrega de cestas verdes 

disponibilizadas pela SEDF; 

 

 

Figura 5 - Distribuição de cestas básicas e cestas verdes 

 

 

3. Características sociais, econômicas e culturais da comunidade. 

3.1. Recursos materiais, humanos e espaços pedagógicos. 

3.1.1.  Recursos materiais 

Computador, telefone celular, tablet, material impresso e material escolar de uso pessoal do estudante e 

outros que se fizerem necessários. 

 

3.1.2 Foram utilizados os seguintes recursos tecnológicos em 2020 – 2021 para acesso aos 

estudantes: 

a)  Google Meet,  

b) Plataforma escola em casa, 

c)  WhatsApp,  

d) Instagram,  

e) Google class room 

f) Outros. 
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3.1.3 Recursos Humanos 

 

Quadro demonstrativo de pessoal da Escola Classe de Samambaia contendo todo o seu corpo de 

funcionários: 

 

Nome Completo do Servidor Cargo Efetivo/Temporário 
Função de Atuação em 

2021 

   1. Cleide Maria Carvalho Sorroche C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

DIRETOR(A) 

2. Ivaldo De Souza Gitirana C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

VICE DIRETOR(A) 

3. Hidellard Juanan Feitosa Lima  
C. ASSIST – TÉCNICO 

CHEFE DE 
SECRETARIA 

4. Mara De Angelis Gomes C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

SUPERVISOR(A) 

   

   

5. Ronison Gonçalves Rodrigues C. MAGIS – ORIENT. 
EDUCACIONAL 

Orientador Educacional 

6. Silvaneide Alves Pimentel C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

Pedagoga EEAA 

7. Lilimar De Assunção Barbosa Mendes C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

Professor Apoio 

8. Washington Moreira Simoura 
C. ASSIST – AGENTE 

AGENTE - Suporte 
Administrativo 

9. Elia Guimarães De Oliveira C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

COORD. PEDAGÓGICO 

10. Kelly Vasconcelos Da Paz Dias  C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

COORD. PEDAGÓGICO 

11. Paulo Henrique Dias Silva  C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

COORD. PEDAGÓGICO 

12. Layssa Dantas Ribeiro   
MONITOR DE GESTAO MONITOR 

   

   

13. Raquel Gonçalves Lacerda C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

Classe Especial - 
Vespertino 

14. Luciana Gomes Figueredo De Araújo  C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

1º Per A - Matutino 

15. Maria Letícia Da Silva  C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

1º Per B - Matutino 

16. Alessandra Pereira Dos Passos Garcia C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

1º Per C - Matutino 

17. Saniely Santos De Sousa 
C. MAGIS – 1º Per D - Matutino 
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PROFESSOR(A) 

18. Cátia Do Vale Almeida C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

1º Per E - Matutino 

19. BIANCA Jamile Do Nascimento C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

1º Per F - Matutino 

20. Artânia Rodrigues Mamed De Souza  C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

2º Per A - Vespertino 

21. Daniela Fernandes Tenório Farias C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

2º Per B - Vespertino 

22. Joana Célia Sá C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

2º Per C - Vespertino 

23. Rosiane Rodrigues Nascimento  C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

2º Per D - Vespertino 

24. Sueli De Fátima Da Silva C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

2º Per E - Vespertino 

25. Aline Cristine Coelho De Oliveira C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

1º Ano A - Matutino 

26. Rozana Do Nascimento Oliveira C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

1º Ano B - Matutino 

27. Salviana Oliveira Dos Santos C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

1º Ano C - Matutino 

28. Amanda Karina Romualdo Costa C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

1º Ano D - Matutino 

29. Sueli Alves Santos C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

1º Ano E - Matutino 

30. Aline Da Cruz Rodrigues Almeida C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

2º Ano A - Vespertino 

31. Marilei Brandão De Souza  C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

2º Ano B - Vespertino 

32. Jannece Vieira Ponte De Souza C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

2º Ano C - Vespertino 

33. Maria Rosana Matos Da Silva C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

3º Ano A - Vespertino 

34. Kizzyanne Rodrigues Chaves C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

3º Ano B - Vespertino 

35. Mayara Dutra Silva C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

3º Ano C - Vespertino 

36. Letônia Maria Silva Gomes C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

4º Ano A - Matutino 

37. Ana Carolina Domingues C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

4º Ano B - Matutino 

38. Maria Da Conceição Macedo  C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

4º Ano C - Matutino 

39. Rebecca Navarro Da Silva De Siqueira C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

4º Ano D - Matutino 

40. Caroline Silva Uchoa De Almeida  C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

5º Ano A - Vespertino 
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41. Janete Torres Monte C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

5º Ano B - Vespertino 

42. Alex Cabral Linhares C. MAGIS – 
PROFESSOR(A) 

5º Ano C - Vespertino 

   
   

43. Marcia Rosendo Chagas 
COCÇÃO 

 
44. Wanessa Alves André 

LIMPEZA  

45. Nílvia Silene Silva Caldeira 
LIMPEZA  

46. Maria Da Conceição Pereira De Araújo 
De Oliveira LIMPEZA  

47. João Pedro Da Silva 
LIMPEZA  

48. Ana Cleide De Oliveira 
LIMPEZA  

49. Aubidermam De Jesus Dos Santos 
VIGILÂNCIA  

50. Alan Luiz Souza Dos Santos  
VIGILÂNCIA  

51. Vanderléia Cândida Da Silva 
VIGILÂNCIA  

52. José Glauton De Jesus Carvalho 
VIGILÂNCIA  

 
  

 
  

53. Denis Humberto Dias Da Silva EDUCADOD SOCIAL 
VOLUNTÁRIO 

 

54. Micaela Neves Gonçalves EDUCADOD SOCIAL 
VOLUNTÁRIO 

 

55. Lourrane Araújo Lisboa EDUCADOD SOCIAL 
VOLUNTÁRIO 

 

 

 

3.1.4 Espaços pedagógicos 

Nossos canais das redes sociais: 

Linktree  https://linktr.ee/ec317desamambaia 

Instagram  https://www.instagram.com/ec317desamambaia/ 

Facebook  https://pt-br.facebook.com/ec317desamambaia 

Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCapvnmCVKct5rQVFYmrVfxg?sub_confirmation=

1 

https://linktr.ee/ec317desamambaia
https://www.instagram.com/ec317desamambaia/
https://pt-br.facebook.com/ec317desamambaia
https://www.youtube.com/channel/UCapvnmCVKct5rQVFYmrVfxg?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCapvnmCVKct5rQVFYmrVfxg?sub_confirmation=1
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Blog  http://ec317desamambaia.blogspot.com/ 

Escola 
em Casa 

 https://escolaemcasa.se.df.gov.br/  

 

 

3.1.5    Espaços físicos: 

 Pátio da escola: Localizado na entrada da escola com cobertura; 

 Área de acolhida: o acolhimento ocorre no pátio e nas salas de aula; 

 Espaços de convivência:  salas de leitura, laboratório de informática, quadra de esporte, parque da 

educação infantil e pátio; 

 

 

 

 
4 FUNÇÃO SOCIAL 

 

4.1 Funções Sociais da Escola 

A Educação é um processo e prática social constituída e constituinte das relações sociais mais 

amplas. É um processo contínuo de formação. É um direito inalienável do cidadão. A prática social da 

Educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, para atender às diferenciadas 

demandas. Como prática social, a Educação tem como lócus privilegiado a escola, entendida como 

espaço de garantia de direitos. Devemos trabalhar em defesa da educação pública, gratuita, 

democrática, inclusiva e de qualidade social para todos. É fundamental a universalização do acesso, a 

http://ec317desamambaia.blogspot.com/
https://escolaemcasa.se.df.gov.br/
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ampliação da jornada escolar e a garantia da permanência bem-sucedida para crianças, jovens e 

adultos, em todas as etapas e modalidades de educação básica. 

 

4.2 Concepções de Escola 

A Escola tem em sua concepção, socializar o saber sistematizado. Fazer com que o saber seja 

criticamente apropriado pelos alunos. Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos (saber popular). 

Adotar uma gestão participativa no seu interior. Contribuir na construção de um Brasil como um país de 

todos, com igualdade, humanidade e justiça social. 

 

4.3 Concepções de Educação 

Na LDBEN - 1996 Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

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

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. § 2º A educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 

4.4 Concepções de estudante 

Para os estudantes a escola é um local para aquisição de conhecimento, socialização e lazer e 

criar amizades. Para muitos a vinda à escola ocorre por obrigação de familiares ou mesmo da sociedade 

em si. A escola é também escola um meio para a preparação para o mercado de trabalho. Através da 

socialização os estudantes poderão ―adquirir valores éticos e morais, bem como a construção da 

identidade e a capacidade de relacionar-se e interagir‖. Os estudantes buscam dentro da escola uma 

ponte para a sua ascensão social, sabendo que sem estudo não alcançarão seus objetivos profissionais 

e não serão reconhecidas dentro da sociedade. 

 

5 PRINCÍPIOS 

5.1. Princípios da Educação Integral 

A Educação Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir 

o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e 

cultural e se constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, 

gestores e comunidades locais. A Educação Integral: 

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
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 É uma proposta contemporânea porque, alinhada as demandas do século XXI, tem 

como foco a formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis conseguem 

mesmos e com o mundo; 

 É inclusiva porque reconhece a singularidade dos sujeitos, suas múltiplas identidades e 

se sustenta na construção da pertinência do projeto educativo para todos e todas; 

 É uma proposta alinhada com a noção de sustentabilidade porque se compromete com 

processos educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se 

aprende e o que se pratica; 

 Promove a equidade ao reconhecer o direito de todos e todas de aprender e acessar 

oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com 

múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes, condição fundamental para 

o enfrentamento das desigualdades educacionais. 

Como concepção, a proposta de Educação Integral deve ser assumida por todos os agentes 

envolvidos no processo formativo das crianças, jovens e adultos. Nesse contexto, a escola se converte 

em um espaço essencial para assegurar que todos e todas tenham garantida uma formação integral. Ela 

assume o papel de articuladora das diversas experiências educativas que os alunos podem viver dentro 

e fora dela, a partir de uma intencionalidade clara que favoreça as aprendizagens importantes para o 

seu desenvolvimento integral.  

   O Currículo em Movimento se apropria da ideia de educação integral ampliando tempos, espaços 

e oportunidades. O assunto mais cobrado sobre esse assunto é relacionado os seus sete princípios: 

1. Territorialidade – baseia-se no fato de que a educação não acontece apenas na escola. É 

preciso romper com os muros da escola; 

2. Integralidade – formação total e completa do indivíduo em todos os seus aspectos; 

3. Transversalidade – quando os saberes, conhecimentos e experiências do estudante estarão 

vinculadas visando a aprendizagem; 

4. Intersetorialização – consenso de que todos os âmbitos estaduais e municipais devem 

contribuir para o processo de educação. A Secretaria de Educação deve articular políticas 

públicas em parceria outras Secretarias. 

5. Diálogo escola-comunidade – toda comunidade escolar deve participar do processo formativo 

do indivíduo; 

6. Trabalho em rede – a comunidade escolar, professores, técnicos, estudantes e responsáveis 

devem trabalhar em conjunto para a construção de uma educação de qualidade; 

7. Convivência escolar negociada – este princípio não foi descrito, mas apenas citado no início 

do caderno dos pressupostos teóricos. 

 

A escola contemporânea tem passado por expressivas transformações de caráter social, político e 

econômico. Essas transformações surgem dos pressupostos que sustentam os modos de vida. Sabe-se 

que os modos de vida também são vivenciados pela escola. São variantes de diversos matizes, que se 

https://educacaointegral.org.br/reportagens/a-escola-tem-se-assumir-enquanto-espaco-de-organizacao-nao-somente-de-permanencia/
https://educacaointegral.org.br/glossario/educacao-inclusiva/
https://educacaointegral.org.br/materiais/percursos-da-educacao-integral/
https://educacaointegral.org.br/metodologias/eixo/escola/
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multiplicam a cada dia e esses acontecimentos não podem ser desprezados. As ações educativas 

vinculadas às práticas sociais compõem o rol de compromissos da educação formal. Por isso, o 

cotidiano escolar exerce um papel expressivo na formação cognitiva, afetiva, social, política e cultural 

dos alunos que passam parte de suas vidas nesse ambiente pedagógico e educativo. 

 

Neste sentido, a escola deve assumir valores, conforme aborda Miguel Zabalza (2002), que 

estimulem a autonomia dos alunos; os orientes para o respeito a si mesmo e aos demais; para a 

solidariedade e para o compromisso com os mais frágeis. Além disso, que os prepare para respeitar a 

natureza; ser sensíveis ao multiculturalismo e fazer o que estiver ao seu alcance para trabalhar pela paz 

e pela igualdade entre os povos e as pessoas. 

 

 
A escola é a instituição que a sociedade criou para 
transmitir às novas gerações um conhecimento 
sistematizado. Ao longo do tempo, tem se 
modificado. Todavia, nenhuma outra forma de 
organização foi capaz de substituí-la, ainda que 
novas alternativas tenham crescido de forma 
significativa nos últimos anos. (PENIN, 2001). 

 

 

 

5.2 Fundamentos filosóficos 

 

Para que a escola seja capaz de promover tanto o desenvolvimento quanto a aprendizagem de 

seus estudantes, ela precisa se organizar. Isso implica um compromisso dos membros da equipe escolar 

e sua clientela de frequentadores. 

Para que o trabalho pedagógico mostre a sua face inovadora, essas concepções precisam ser discutidas 

com o coletivo da escola e orientadas para uma mesma direção, unindo esforços de todos em torno da 

escola que queremos. 

 

          Atualmente, nada mais pode ser considerado ―novo‖ ou ―revolucionário‖, pois a cada instante 

surgem novas tecnologias que transformam nosso dia a dia e nos tornam dependentes destas 

inovações. Por que então nossas escolas continuam acreditando que os conteúdos não têm que 

acompanhar estas mudanças? Por que aquilo que nós aprendemos em nossa formação inicial ainda a 

mesma coisa que nos é exigido ―ensinar‖ aos alunos, imersos num mundo em constante evolução? E, 

por que acreditamos que nossos conteúdos disciplinares ultrapassam a avalanche de informações às 

quais eles estão expostos cotidianamente? 

Atualmente em tempos de pandemia fomos obrigados a repensar tais questões. 
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5.3 Fundamentos socioantropológicos: 

 

A escola, como toda instituição social, sempre foi objeto de inúmeras pesquisas. Desde 

sua origem até os dias atuais busca-se conhecer a importância de tal instituição para a sociedade, 

uma vez que esta influência e interfere na formação dos indivíduos que nela permanecem ou que 

por ela passam. 

 

No mundo contemporâneo, é indispensável e quase obrigatória alguma escolarização para 

a inserção no mercado de trabalho. Neste mercado apenas sobrevivem aqueles que conseguem 

se adaptar bem às suas regras. 

 

Para Weber, a educação escolarizada é um dos componentes da ação e é também um meio 

pelo qual o indivíduo pode ascender socialmente, uma vez que a educação poderia ser considerada 

uma forma de ―poder‖, onde aqueles que a possuem são prestigiados e desfrutam de um tratamento 

diferenciado. Nessa concepção, a escola seria como um dos fatores de estratificação social, um meio 

de distinguir e privilegiar alguns indivíduos. É importante compreender que para Weber o objeto de 

estudo da Sociologia é a ação dos homens em sociedade: a ação social. 

 

Pode-se dizer que a burocratização da educação mudou radicalmente os modos de educar. A 

escola deve criar uma educação emancipadora para que o aluno possa se desenvolver e viver em 

sociedade. 

 

Tradicionalmente, os estudos sociológicos apontavam a escola como uma instituição neutra, 

―que difundiria um conhecimento racional e objetivo e que selecionaria seus alunos com base em 

critérios racionais‖. ―Supunha-se que, através da escola pública e gratuita, seria resolvido o problema do 

acesso à educação e, assim, garantiria, em princípio, a igualdade de oportunidades entre todos os 

cidadãos‖ (NOGUEIRA, 2004, p.12-13). 

 

A teoria de Bourdieu sobre a educação nos oferece outra percepção da escola, nela o autor 

aponta que essa instituição serve de reprodução das desigualdades existentes na sociedade, na qual se 

―mantêm e legitimam os privilégios sociais‖. Para o sociólogo francês, a origem social da família e os 

capitais que ela possui interferem diretamente no processo de ensino-aprendizagem do aluno na 

instituição escolar. Ele define vários tipos de capitais: o capital econômico, o social e o cultural. O capital 

econômico refere-se aos os bens e serviços que ele dá acesso; o capital social às relações sociais 

influentes do indivíduo, como por exemplo, o prestígio social; e, por fim, o capital cultural é tudo aquilo 

que é subjetivo ao indivíduo, sendo transmitido pela família ou socialmente.  
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O capital cultural seria o fator principal para as desigualdades do sistema escolar. Segundo os 

pesquisadores Maria Alice Nogueira e Cláudio Nogueira (2006 p.60-61):Em primeiro lugar, a posse de 

capital cultural favorecia o desempenho escolar na medida em que facilitaria a aprendizagem dos 

conteúdos e dos códigos (intelectuais, linguísticos, disciplinares) que a escola vincula e sanciona(...). A 

educação escolar, no caso das crianças oriundas de meios culturalmente favorecidos, seria uma espécie 

de continuação da educação familiar, enquanto para as outras crianças significaria algo estranho, 

distante, ou mesmo, ameaçador. (...) A posse de capital cultural favorecia o êxito escolar, em segundo 

lugar, porque proporcionaria melhor desempenho nos processos formais e informais de avaliação. 

 

Segundo essa concepção, as crianças que possuem maior capital cultural teriam mais chance 

de sucesso escolar, pelo fato de que aquilo que aprendem na escola seria uma extensão dos 

conhecimentos vivenciados em casa. Além disso, a avaliação escolar ultrapassa a verificação de 

aprendizagem e consiste em um verdadeiro julgamento cultural, estético e moral dos alunos, exigindo 

dos alunos o reconhecimento de tudo que é da cultura legítima. Ainda no que se trata de capital cultural 

legado pela família, este desempenha papel primordial na escolha e orientação dos estudos e 

principalmente no prosseguimento deste.  

A escolha do destino escolar dos indivíduos depende das estratégias objetivas que a família 

formula de acordo com a sua classe social, visto que, essa escolha se torna implícita ou explicita de 

acordo com os valores culturais/sociais herdados e/ou estabelecidos pelas famílias devido à sua posição 

social. São as condições objetivas que definem as atitudes dos pais e detêm as escolhas da carreira 

escolar. (...) grupos sociais, com base nas experiências e nos exemplos de sucesso ou fracasso no 

sistema escolar vivido por seus membros, formulam uma estimativa de suas chances objetivas no 

universo escolar e passam a adequar, inconscientemente, seus investimentos a essas chances. 

Concretamente isso significa que os membros de cada grupo social tenderão a fazer projetos, mais ou 

menos ambiciosos e a investir uma parcela maior ou menor dos seus esforços - medidos em termos de 

tempo, energia e recursos financeiros – na carreira escolar dos seus filhos conforme percebam serem 

maiores ou menores as probabilidades de êxito. (NOGUEIRA, 2004, P. 64). 

 

Para o Francês Bourdieu as classes sociais existentes na sociedade formulam estratégias no 

que se refere ao êxito ou fracasso escolar de seus filhos. Conforme o autor, os grupos sociais adotam 

estratégias de investimento escolar.  

Os indivíduos das classes populares tenderiam um investimento menor no campo educacional, já que o 

seu retorno seria baixo, incerto e a um longo prazo e essa camada dispõe de pouco capital econômico e 

social para um maior investimento, preferem as carreiras escolares de curta duração para sua inserção 

no mercado de trabalho. No que se refere às classes médias, nota-se uma intensificação no 

investimento da escolarização dos filhos, porque se percebe uma chance de ascensão social através da 

carreira escolar, essa classe possui uma boa quantidade de capitais, o que faz com que tenham 

condições de um maior investimento na escolarização dos filhos, buscando se distanciar cada vez mais 

das classes populares e certa aproximação com a elite. E, por fim, a elite, por possuírem um elevado 

volume de capitais, seja ele cultural social e econômico o investimento na carreira escolar apenas 
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legitimaria o êxito de seus filhos, uma vez que o sucesso escolar seria visto como algo natural devido 

suas condições objetivas desse grupo (NOGUEIRA, 2004, pg.72 -82). 

 

Bourdieu diz que a escola adota uma postura conservadora na medida em que ela reproduz e 

legítima as desigualdades sociais existentes. Mesmo alargando o acesso das classes sociais menos 

favorecidas à escola, certas estruturas adotadas pela instituição escolar reforçariam esta desigualdade, 

uma vez que, ―tratando, formalmente, de modo igual, em direitos e deveres, quem é diferente, a escola 

privilegiaria, dissimuladamente, quem por sua bagagem familiar, já é privilegiado‖. 

 

Pode-se perceber que os sociólogos Weber e Bourdieu, cada um em sua época e de acordo 

com suas convicções, proporcionaram inúmeras contribuições para a Sociologia da Educação. Percebe-

se também uma aproximação nestas interpretações ao defenderem a ideia de que é desigual o acesso à 

escola e que a escola, por sua vez, reproduz e legítima as estruturas de poder existentes na sociedade. 

 

 

5.4 Fundamentos psicopedagógicos: 

 

A pedagogia, como teoria da educação, busca equacionar, de alguma maneira, o problema da 

relação educador e educando, de modo geral, ou, no caso específico da escola, a relação professor e 

aluno, orientando o processo de ensino e aprendizagem. Assim, não se constituem como pedagogia 

aquelas teorias que analisam a educação pelo aspecto de sua relação com a sociedade não tendo como 

objetivo formular diretrizes que orientem a atividade educativa. 

 

Do ponto de vista da pedagogia, as diferentes concepções de educação podem ser agrupadas em duas 

grandes tendências: a primeira seria composta pelas concepções pedagógicas que dariam prioridade à 

teoria sobre a prática, subordinando esta àquela sendo que, no limite, dissolveriam a prática na teoria. A 

segunda tendência, inversamente, compõe-se das concepções que subordinam a teoria à prática e, no 

limite, dissolvem a teoria na prática, ou seja, no primeiro caso, a preocupação se centra nas ―teorias do 

ensino‖, enquanto que, no segundo caso, a ênfase é posta nas ―teorias da aprendizagem‖. Lema 

―aprender a aprender‖. 

 

Na primeira tendência o problema fundamental se traduzia pela pergunta ―como ensinar‖, cuja 

resposta consistia na tentativa de se formular métodos de ensino. Já na segunda tendência o problema 

fundamental se traduz pela pergunta ―como aprender‖. 

 

Em termos históricos, a primeira tendência foi dominante até o final do século XIX. A 

característica própria do século X é exatamente o deslocamento para a segunda tendência que veio a se 
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tornar predominante o que, entretanto, não exclui a concepção tradicional que se contrapõe às novas 

correntes, disputando com elas a influência sobre a atividade educativa no interior das escolas. 

 

As concepções tradicionais, desde a pedagogia de Platão e a pedagogia cristã, passando pelas 

pedagogias dos humanistas e pela pedagogia da natureza, na qual se inclui Comênio, assim como a 

pedagogia idealista de Kant, Fichte e Hegel, o humanismo racionalista, que se difundiu especialmente 

em consequência da Revolução Francesa, a teoria da evolução e a sistematização de Herbart-Ziller 

(SUCHODOLSKI, 1978, p. 18-67), desembocavam sempre numa teoria do ensino. Pautando-se pela 

centralidade da instrução (formação intelectual) pensavam a escola como uma agência centrada no 

professor, cuja tarefa é transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade segundo uma 

gradação lógica, cabendo aos alunos assimilar os conteúdos que lhes são transmitidos.  

Nesse contexto a prática era determinada pela teoria que a moldava lhe fornecendo tanto o 

conteúdo como a forma de transmissão pelo professor, com a consequente assimilação pelo aluno. Essa 

tendência atinge seu ponto mais avançado na segunda metade do século XIX com o método de ensino 

intuitivo centrado nas lições de coisas. 

 

Por sua vez, as correntes renovadoras, desde seus precursores como Rousseau e, de alguma 

forma, também Pestalozzi e Froebel, passando por Kierkegaard, Stirner, Nietzsche e Bergson 

(SUCHODOLSKI, 1978, P. 39-69) e chegando ao movimento da Escola Nova, às pedagogias não 

diretivas (SNYDERS, 1978), à pedagogia institucional (Lobrot, Oury) e ao construtivismo desembocam 

sempre na questão de como aprender, isto é, em teorias da aprendizagem, em sentido geral. Pautando-

se na centralidade do educando, concebem a escola como um espaço aberto à iniciativa dos alunos 

que, interagindo entre si e com o professor, realizam a própria aprendizagem, construindo seus 

conhecimentos.  

Ao professor cabe o papel de acompanhar os alunos auxiliando-os em seu próprio processo de 

aprendizagem. O eixo do trabalho pedagógico desloca-se, portanto, da compreensão intelectual para a 

atividade prática, do aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos ou 

processos de aprendizagem, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a 

espontaneidade, da quantidade para a qualidade. Tais pedagogias configuram-se como uma teoria da 

educação que estabelece o primado da prática sobre a teoria. A prática determina a teoria. Esta deve se 

subordinar àquela, renunciando a qualquer tentativa de orientá-la, isto é, de prescrever regras e 

diretrizes a serem seguidas pela prática e resumindo-se aos enunciados que vierem a emergir da própria 

atividade prática desenvolvida pelos alunos com o acompanhamento do professor. 

 

Se nos séculos XVII, XVIII e XIX a ênfase das proposições educacionais se dirigia aos métodos 

de ensino formulados a partir de fundamentos filosóficos e didáticos, no século X a ênfase se desloca 

para os métodos de aprendizagem, estabelecendo o primado dos fundamentos psicológicos da 

educação. Nesse contexto ―o conteúdo a ser ensinado e os valores formativos podem ser elucidados a 
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partir do processo de aprendizagem do aluno, deslocamento que gera uma redução do processo 

educativo, produzindo uma cultura escolar mais simplificada‖ (VALDEMARIN, 2004b).  

 

Para Vera Valdemarin, a matriz desses ―novos sistemas doutrinários sobre a educação‖ do qual 

deriva um ―novo modelo para a profissão docente‖ pode ser localizada em Dewey. Após citar a 

passagem em que Dewey afirma que, na atividade educativa, ―o professor é um aluno e o aluno é, sem 

saber, um professor - e, tudo bem considerado, melhor será que, tanto o que dá como o que recebe a 

instrução, tenha menos consciência possível de seu papel‖ (DEWEY, 1979, p. 176), Vera comenta: 

Explicita-se nesse fragmento a inflexão na profissão docente que vínhamos afirmando ter ocorrido ao 

longo do século X: na medida em que o conhecimento tem como ponto de partida a experiência já 

existente ou a ser realizada pelo próprio aluno, o docente participa das atividades em condições de 

igualdade com ele e não mais como aquele que detém o conhecimento e o método de gerar a 

aprendizagem dirigindo o processo (VALDEMARIN, 2004b). 

 

O comentário acima transcrito vale também para Piaget e o construtivismo, ainda que a matriz 

filosófica de Dewey, que se reporta a Hegel, seja diferente daquela de Piaget, cuja base é Kant; e a 

pedagogia progressiva, como denominou Anísio Teixeira (1968) a concepção de Dewey, tenha uma 

conformação também distinta do construtivismo. Quando Piaget (1983, p. 39) considera que ―uma 

epistemologia, em conformidade com os dados da psicogênese‖, não é empírica, isto é, resultante de 

observações, nem fundada em formas a priori ou inatas, ―mas não pode deixar de ser um construtivismo, 

com a elaboração contínua de operações e de novas estruturas‖. Quando assim procede ele está, 

embora por outro caminho, centrando a questão do conhecimento no indivíduo respaldando, do ponto de 

vista pedagógico, a ideia de que ―o conhecimento tem como ponto de partida a experiência já existente 

ou a ser realizada pelo próprio aluno‖.  

José Sérgio Carvalho, comentando a citada passagem de Piaget, observa que nessa concepção o 

conhecimento é considerado ―como resultante das atividades ou das experiências de um sujeito 

individual que constrói interna ou privadamente seus conceitos e suas representações sobre a 

realidade‖, o que tem sido objeto de duras críticas, por diferentes motivos, entre os quais destaca: 

centrando-se ―nos aspectos internos ou psicológicos da representação mental do sujeito‖, a referida 

concepção ―despreza o fato primordial e decisivo de que o conhecimento é necessariamente formulado 

em uma linguagem pública e compartilhável‖ (CARVALHO, 2001, p. 108). 

 

6. PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do lugar de 

onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios epistemológicos do Currículo de 

Educação Básica da SEDF nos remete ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, 

aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, 

valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios 
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orientadores são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses princípios 

são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em 

articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e escolar.  

6.1  Unicidade teoria e prática 

  Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham novos 

significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é importante, também, 

considerar que, quando são tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade 

de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vázquez (1977) afirma que, ao falar de 

unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a dependência de uma em relação à 

outra; entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a 

prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa são indispensáveis à 

constituição da práxis e assume como instrumento teórico uma função prática, pois ―é a sua capacidade 

de modelar idealmente um processo futuro que lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na 

práxis produtiva ou social‖ (idem, p. 215).  

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada de áreas de 

conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as metodologias são mais 

dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido 

emancipatório quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente 

construção. Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, 

devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e 

aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos 

constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e 

prática requer de professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, definição de 

objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam 

as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para 

repensar cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que ensinar? O 

que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? São os elementos articuladores entre as áreas de 

conhecimentos/componentes curriculares e atividades educativas que favorecem a aproximação dos 

estudantes aos objetos de estudo, permitindo-lhes desvelar a realidade e atuar crítica e 

conscientemente, com vistas à apropriação/ produção de conhecimentos que fundamentam e 

operacionalizam o currículo, possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas existentes no 

contexto social.  

6.2 Interdisciplinaridade e contextualização  

A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um currículo 

integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes 

áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do 

pensamento. A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e 

procedimentos didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático 
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(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de 

forma contínua e sistemática contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações 

importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e acadêmicos em 

que irá intervir. A organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela 

na qual o conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos 

estudantes. Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou integradora, deverá 

ser resultante de uma discussão de base curricular, visto que são os conhecimentos científicos pautados 

nesse Currículo que irão indicar uma temática. Essa ação rompe com a lógica de determinação de 

temas sem uma reflexão sobre os conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de 

forçar uma integração que não existe, dificultando a realização de atividades interdisciplinares na escola. 

A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio componente curricular (intra) e 

entre componentes curriculares (inter). No próprio componente curricular, quando são utilizados outros 

tipos de conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) que 

irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento do componente curricular. Já entre os 

componentes curriculares, busca-se a integração existente entre os diferentes conhecimentos. O 

princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre conhecimentos científicos, pedagógicos e 

experienciais, criando possibilidades de relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Santomé 

(1998) afirma que ―[...] interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho 

que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões que preocupam em cada sociedade‖ 

(p.65), contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o 

trabalho colaborativo entre os professores. Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de 

aula, necessário se faz que os professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional 

característica das relações sociais e profissionais na modernidade.  

Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos concepções e práticas 

interdisciplinares tem local para acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados 

de formação continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho pedagógico 

que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. A seguir, um processo elaborado por Santomé 

(1998), que costuma estar presente em qualquer intervenção interdisciplinar: a. Definição de um 

problema, tópico, questão. b Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/ 

disciplinas a serem consideradas. c. Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem 

pesquisadas. d. Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser desenvolvidos. e. 

Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de novas informações para complementar. f. 

Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no processo, procurando 

trabalhar em equipe. g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias integradoras, 

como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios, etc. h. Discussão sobre as contribuições, 

identificando sua relevância para o estudo. i. Integração dos dados e informações obtidos 

individualmente para imprimir coerência e relevância. j. Ratificação ou não da solução ou resposta 

oferecida ao problema levantado inicialmente. k. Decisão sobre os caminhos a serem tomados na 

realização das atividades pedagógicas e sobre o trabalho em grupo.  
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6.3 Flexibilidade  

 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma base comum, 

mas garante certa flexibilidade para que as escolas, considerando seus projetos político-pedagógicos e 

as especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente 

relevantes para a formação intelectual dos estudantes. A flexibilidade curricular dá abertura para a 

atualização e a diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança 

que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a 

rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e 

coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela organização das grades curriculares 

repletas de pré-requisitos. A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos 

professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os conhecimentos 

prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os 

saberes científicos e os do senso comum. Nessa visão, os conhecimentos do senso comum são 

transformados com base na ciência, com vistas a ―[...] um senso comum esclarecido e uma ciência 

prudente [...], uma configuração do saber‖ (SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à 

criatividade individual e social. Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os 

saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e pouco 

elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). 

Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que 

protagonizam e compartilham com professores saberes e experiências construídas em espaços sociais 

diversos.  

 

6.4 Educação inclusiva 

 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todas as etapas e modalidades 

da Educação Básica. Fundamenta-se nos princípios da equidade, do direito à dignidade humana, da 

educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam 

apresentar no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de 

expressar-se e no direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas públicas educacionais 

reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições distintas para a efetivação do processo 

educacional. Deste modo, a Educação Especial pressupõe a garantia do atendimento educacional 

especializado, também às crianças matriculadas nas Instituições Educacionais Parceiras, devem receber 

acompanhamento para sua necessidade por meio da disponibilização de recursos e serviços e da 

orientação de profissionais, famílias e comunidade quanto aos seus usos, no processo de ensino e de 

aprendizagem. O Decreto Federal 7.612, de 17 de novembro de 2011, que instituiu o plano Viver sem 

Limites, trata de definir quem é o público da Educação Especial: [...] são consideradas pessoas com 
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deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. Nesse sentido, as Instituições 

Educacionais Parceiras devem estar em concordância com a legislação vigente quanto ao atendimento 

às pessoas com deficiência. Assim, devem garantir a eliminação de barreiras arquitetônicas, físicas e 

atitudinais, além de promover a oferta de atendimento educacional que considere as especificidades de 

cada criança. Cabe ressaltar que as crianças matriculadas nas Instituições Educacionais Parceiras têm 

os mesmos direitos das crianças matriculadas em Instituições da Rede Pública. Dessa forma, têm 

garantia do atendimento educacional especializado por meio da disponibilização de recursos e 85 

serviços e da orientação de profissionais e outras situações previstas na Orientação Pedagógica da 

Educação Inclusiva; A criança com deficiência, que for matriculada durante o período letivo, deve ser 

encaminhada ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem da SEEDF e só terá direito a redução 

no quantitativo de alunos na sala de aula após indicação dos profissionais especializados, conforme 

procedimento dispensado às crianças matriculadas em instituições públicas. 

 

 

7. MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

7.1. Missão 

 

 Promover a aprendizagem do aluno, ajudando-o na construção do conhecimento traçando 

objetivos claros que venham a desenvolver o pensamento crítico auxiliando-o na construção de 

suas aprendizagens com base no ―Currículo em Movimento‖. 

 

7.2. Visão 

Construir alicerces para uma boa aprendizagem, uma real alfabetização através de um trabalho 

focado no desenvolvimento pleno do educando (social, motor, psicológico e cultural). 

 

 

7.3. OBJETIVOS 

 

7.3.1. OBJETIVO GERAL 

 Melhoria do processo de ensino, gerando uma aprendizagem efetiva dos alunos, tomando como base o 

Currículo em Movimento e os demais documentos norteadores. 
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7.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover a aprendizagem efetiva e significativa dos estudantes, por meio de práticas pedagógicas, 

que propiciem o exercício da cidadania e autonomia que objetivem a progressão e a continuidade 

dos estudos; 

 Incentivar a cultura de participação, do coletivo e do comprometimento da comunidade escolar; 

 Viabilizar o exercício da autonomia e do respeito, como meio de aprimorar a qualidade de ensino e 

da preservação de bens públicos; 

 Gerenciar recursos materiais, financeiros e humanos, observados os ditames da lei, com 

transparência, de modo a garantir o avanço no processo pedagógico; 

 Apoiar a organização e a oferta do Atendimento especializado – AEE, assegurando aos alunos com 

Deficiência e Transtornos Globais do Desenvolvimento, o fortalecimento do processo de inclusão 

educacional nas Classes Comuns de Ensino; 

 Verificar a compreensão que o estudante possui de seu ambiente escolar; 

 Consolidar e fortalecer o trabalho pedagógico; 

 Fortalecer a participação dos pais na escola de forma democrática, conscientizando a importância 

do engajamento e responsabilidade nas tarefas escolares; 

 Incentivar hábitos de cooperação entre os corpos docentes e discentes; 

 Promover a elaboração, organização, execução e avaliação da Proposta Pedagógica; 

 Promover a formação continuada dos profissionais da educação; 

 Gerenciar recursos materiais, financeiros e humanos; 

 Promover eventos e confraternizações com o objetivo de motivar o ambiente escolar; 

 Consolidar e fortalecera participação do Conselho Escolar; 

 Conscientizar os estudantes sobre a importância do convívio harmônico em grupo; 

 Melhorar a comunicação em sala de aula; 

 Promover a reflexão entre a comunidade escolar sobre temas como: amizade, respeito, ética, 

integração e responsabilidade e cidadania;  

 Promover a inclusão social doa alunos com Deficiência e Transtornos Global do Desenvolvimento 

através da elaboração de programas de ensino e a aquisição de recursos pedagógicos que eliminem 

as barreiras para a plena participação no processo de ensino-aprendizagem; 

 Oferecer Atendimento Educacional Especializado utilizando materiais pedagógicos acessíveis. 

 

 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

 

8.1. Detalhamento e descrição das atividades a serem desempenhadas 

Com o retorno das aulas presenciais os estudantes serão atendidos por escalonamento, sendo 

uma semana presencial e uma semana remota, os mesmos deverão realizar as atividades de acordo 
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com as orientações dos professores. O Planejamento será integrado presencial com o remoto. O 

atendimento presencial se dará por 04 horas diárias. O professor informará aos pais ou responsáveis, 

por meio da plataforma, os materiais (apostila, livros, caderno, palitos, dados, etc.) o material que os 

estudantes utilizarão durante as atividades não presenciais. Quanto ao percentual de estudantes a ser 

atendido com atividades presenciais, deve ser observado atentamente o contido na Nota Técnica nº 

36/2001 SES/SVS/DIVISA/GESES; podendo, conforme as condições disponíveis, ser de 50% a 100% 

presencial. A divisão das turmas na EC 317 se dará de acordo com a ordem de chamada sendo 50% em 

uma semana estará no presencial e 50% estará no remoto (os grupos não podem ser divididos apenas 

por aprendizagens acumuladas ou não acumuladas, necessidade de convivência dos pares); 

O professor poderá postar na plataforma áudios ou vídeos com orientações sobre a realização 

das atividades no período remoto e/ou por meio do Meet. O professor poderá solicitar que os alunos 

enviem, pela plataforma ou WhatsApp, fotos das atividades que fizeram em cadernos, livros ou 

apostilas, ou entrega das atividades físicas na escola. 

Será disponibilizada a grade horaria da programação das aulas remotas para que o aluno 

acompanhe em casa e que tenha a supervisão dos professores diariamente durante uma hora por dia. 

Os pais ou responsáveis serão informados a respeito dos horários e conteúdo das aulas remotas. 

 

 

8.2. Orientações pedagógicas para estudantes com necessidades educacionais especiais: 

Os estudantes nessa condição também retornarão ao presencial, contarão também com um 

acompanhamento personalizado pelo professor e responsável da família, receberão orientações mais 

específicas e adequadas para auxiliar o estudante na realização das atividades não presenciais. O 

responsável em acompanhar o estudante deverá: 

 

 Realizar as leituras para o estudante, caso ainda não tenha o domínio desta habilidade, no 

momento do reconto de alguma história, auxilie o estudante a relembrar o início, o meio e o fim 

do texto que foi lido; 

 Incentivar a responder as questões com autonomia; 

 Providenciar os materiais necessários para a realização das atividades em casa; 

 Proporcionar um ambiente tranquilo e agradável onde a criança possa se acomodar para 

estudar, sem interrupções e distrações; 

 Auxiliar a criança nas atividades, em caso de dúvida ou dificuldade, contactar o professor, pela 

plataforma ou via WhatsApp; 

 Organizar a partir de agora uma nova rotina escolar de aprendizagem, pois é importante que a 

criança tenha horários certos para acordar, se alimentar e assim terá à disposição necessária 

para estudar e aprender. Se possível, deem preferência para realizar as atividades no horário de 

aula da criança; 

 No ensino presencial o estudante receberá apoio em suas atividades de vida diária dos 

Educadores Sociais Voluntários; 
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8.3. Acompanhamento das aprendizagens 

A inovação em uma escola pode gerar mudanças radicais no modelo de ensino e de 

aprendizagem; pode gerar, inclusive, avanços capazes de produzir benefícios específicos conectados 

às necessidades do momento, em um contexto de ensino presencial e mediado por tecnologias 

precisaremos de metodologias e o compartilhar de experiências disruptivas e inovadoras, sobretudo 

quando pensamos nos estudantes do ensino básico, principalmente quando o assunto é aliar a 

tecnologia à educação personalizada e centrada no aluno. 

No modelo presencial e mediado por tecnologia, a ideia é que educadores e estudantes possam 

ensinar e aprender em tempos e locais variados. O estudo sobre o uso das tecnologias digitais no 

processo ensino-aprendizagem não é recente na educação. Desde o final do século passado, com 

a introdução do uso dos computadores na escola, diversas pesquisas têm sido realizadas com o 

objetivo de identificar estratégias e consequências dessa utilização. Algumas pesquisas realizadas sobre 

o uso das tecnologias demonstram sua importante influência em transformações ocorridas nas formas 

de aprender, de se relacionar, de construir significado e valores. Porém, muitos desses estudos, 

enfatizam a importância de uma reelaboração da cultura escolar para que esse novo paradigma possa 

surtir efeito positivo no ensino. 

Para uma utilização eficiente do ensino presencial e remoto no ambiente escolar, é necessário 

pensar mudanças em vários níveis: infraestrutura educacional,  formação continuada de professores, 

currículo, práticas de sala de aula; modos de avaliação, entre outros. 

Verifica-se, assim, a importância da formação do professor para que ele utilize as tecnologias da 

informação e comunicação em sala de aula de forma integrada ao ensino, não apenas como uma 

maneira de substituir recursos. Se as tecnologias digitais puderem ser utilizadas para auxiliar na 

personalização das ações de ensino e aprendizagem, o ganho, por parte dos estudantes e do professor, 

será extraordinário. 

A relação entre avaliação e personalização do processo de ensino-aprendizagem está no 

cerne da discussão sobre ensino presencial e remoto. A avaliação vista como diagnóstico, ou 

utilizada no decorrer do processo e não no final de um ciclo. Dessa maneira, a inserção e a integração 

das tecnologias digitais decorrem dessa reflexão. Com essas informações em mãos, é possível pensar 

em estratégias de organização dos alunos em sala de aula, favorecendo ações de personalização. 

O acompanhamento das aprendizagens na EC 317 se dará da seguinte forma: 

 A rotina escolar será adaptada para a nova realidade; 

 Avaliação diagnóstica, refletir novas estratégias e não partir da onde parou no 1º 

semestre; 

 Diagnosticar a aprendizagem de todos para repensar as estratégias para a turma; 

 Mapear os estudantes de acordo com as dificuldades – estipular um tempo com a turma 

 Estipular projetos interventivos capazes de promover dificuldades ainda não alcançadas 

https://www.somospar.com.br/a-formacao-continuada-e-a-sua-importancia-para-manter-o-corpo-docente-atualizado/
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  Traçar metas que pretendem alcançar com clareza  

 Utilizar gráficos com todas as informações dos alunos  

 Organização do trabalho pedagógico com todos os profissionais que fazem parte do 

processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes; 

 Mapear os objetivos de aprendizagens aprendidos da turma; 

 Aplicação do Currículo em Movimento – objetivos de aprendizagem – diagnóstico do 

aluno, estabelecendo uma matriz mínima; 

 Implementação do diagnóstico da turma e do aluno; 

 Estabelecer objetivos e metas por bimestre; 

 Intervenções temporárias de alunos com dificuldades; 

 Utilização dos livros didáticos como suporte pedagógico; 

 Atenção especial voltada os alunos defasados, ANEEs, retidos, etc; 

 Debates e estudos (formações continuadas) em nossas coletivas  

 Projetos interventivos; 

 Planejamento quinzenal e avaliação das atividades presenciais, remotas e atividades 

impressas; 

 Integração curricular: é preciso pensar numa perspectiva integral, integrada e 

transversal. 

 

8.4. Agenda Pedagógica para 2021 

Coordenação 

Segunda  

                                Por segmentos 

  

Terça Coordenação individual 09:00 às 12:00 13:30 às 16:30 

Quarta  
Coordenação 

coletiva  09:00 às 12:00 13:30 às 16:30 

Quinta Coordenação individual 09:00 às 12:00 13:30 às 16:30 

Sexta  
Coordenação flexível 

(EEAA/COODENADORES/SOE/GESTÃO)  

Horário dos alunos 

 Matutino   Vespertino 
     

Entrada 

07:30  

Entrada 13:00   

     

Lanche 09:30 às 10:00  Lanche 14:30 às 15:00 

     

Intervalo 10:00 às 10:15  Intervalo 15:00 às 15:15 

     

Saída 11:30  Saída 17:00 
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Dias Letivos Móveis 

Dia Letivo Móvel                              Dia de Reposição/Ações 

04/06 15/05 

06/09 14/08 

01/11 04/12 

29/11 30/10 

 

Conselho de Classe 

 

1º bimestre 

Classe Especial - (26/04) 

Educação Infantil - (27/04) 

1° e 2° Ano (28/04) 

            3º ano - (29/04) 

4° e 5° Ano - (30/04) 

 

 

2º bimestre 

Classe Especial - (05/07) 

Educação Infantil - (06/07) 

1° e 2° Ano - (07/07) 

3° e 4° Ano - (08/07) 

5° Ano - (07/07) 

 

3º bimestre 

Classe Especial - (27/09) 

1° e 2° Ano - (29/09) 

3° e 4° Ano - (30/09) 

5° Ano – (01/10) 

4º bimestre 

Classe Especial - (06/12) 

Educação Infantil - (07/12) 

1° e 2° Ano - (08/12) 

3° e 4° Ano - (09/12) 

5° Ano - (10/12) 

 

Conselho Geral Todas as turmas – (21/12) 
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Reuniões de Pais 

Reunião Inicial (08/05) 

Educação Infantil  

  

 2º ano 

 3º Ano 

 4º e 5º Ano 

  

 08/05 

1º bimestre  

2º bimestre 16/07 

3º bimestre 23/10 

4º bimestre 18/12 

 

Eventos Escolares 

Semana de Educação Inclusiva 08 a 12/03 

  

Confraternização das Famílias 08/05 

  

Semana de Educação para a Vida 03 a 07/05 

  

Festa junina virtual 24/06 

  

Culminância dos projetos 1° Semestre 16/07 

  

Dia das Crianças Confirmar 

  

Culminância de projetos 2° Semestre 17/12 

  

Formatura – Educação Infantil 2º Período Confirmar 

  

Formatura 5º anos Confirmar 

Feira de Ciências Confirmar 

  

Plenarinha 09/07 
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

9.1 Ensino Fundamental 

 

 

A Diretoria de Ensino Fundamental por meio de suas gerências - GFAI (Gerência de 

Acompanhamento do Ensino Fundamental - Anos Iniciais), GFAF (Gerência de Acompanhamento do 

Ensino Fundamental - Anos Finais) e GDESC (Gerência de Políticas Públicas para o Desempenho 

Escolar.), restitui o trabalho realizado perante as contribuições das escolas e UNIEB, propostas na 

Circular nº 246/20210 - SEE/SUBEB para elaboração do Replanejamento Curricular para o Ciclo Letivo 

2020-2021. 

Informa-se que todas as colaborações sobre a proposta de replanejamento curricular do Biênio 

2020/2021 foram analisadas a partir do Currículo em Movimento do Distrito Federal - Anos Iniciais e 

Anos Finais (2018) e esclarece que sugestões sobre a retirada ou alteração de objetivos de 

aprendizagem ficaram suspensas, pois as mesmas se referem os direitos de aprendizagem, conforme 

previstos na BNCC do Ensino Fundamental. Tal revisão poderá ser realizada em momento oportuno, 

quando o Currículo em Movimento for revisitado. Em relação aos objetivos de aprendizagem ou 

conteúdo do Replanejamento Curricular, orienta-se a retomada dos objetivos/conteúdos anteriores ao 

ano letivo vigente considerado fundamental para a consolidação das aprendizagens do estudante no ano 

em curso, porém declara-se que a dinâmica de trabalho desses objetivos ficará sob-responsabilidade da 

UE, que possui autonomia para buscar estratégias que alinhem os resultados apresentados no 

diagnóstico inicial e sua realidade escolar, adequando intervenções que melhor se ajustem à progressão 

das aprendizagens. As temáticas atuais que não estejam contempladas nos objetivos de aprendizagem 

podem e devem ser trabalhadas de forma interdisciplinar, por meio de projetos, sequências didáticas 

dentre outras metodologias, levando-se em consideração o contexto do ensino (presencial, presencial 

alternado ou ensino remoto), pois em seus pressupostos teóricos, os Eixos Transversais do Currículo 

tem a finalidade de concretizar o movimento que o mesmo propõe, em sua constância de ser 

permanentemente avaliado e significado a partir de concepções e práticas empreendidas por cada um e 

cada uma no contexto concreto das escolas e das salas de aula desta rede pública de ensino. 

(DISTRITO FEDERAL, 2014). Dito isto, a Diretoria do Ensino Fundamental, agradece a participação dos 

setores que colaboraram para a construção do Replanejamento Curricular para o Biênio 2020-2021, 

movimento que fortalece a gestão democrática e torna as ações desta rede mais articuladas e eficazes 

para a promoção de um ensino mais efetivo e voltado para a garantia dos direitos de aprendizagem, 

sendo por meio do ensino presencial, ensino remoto ou ensino híbrido, e se dispõe a auxiliar na 

execução deste processo. Pesquisa no link: http://www.educacao.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2021/02/REPLANEJAMENTO-CURRICULAR-2021-EF.pdf   
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9.2 Educação Infantil  

 

9.2.1. Eixos integradores da Educação Infantil: Educar, Cuidar, Brincar e Interagir. 

9.2.2. Campos de Experiências: O eu, o outro e o nós; Corpo gestos e movimentos; Traços, sons, 

cores e formas; Escuta, fala pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações. 

 

9.3  Ensino Fundamental -  Anos Iniciais  

9.3.1. Eixos Integradores: Alfabetização, Letramento e Ludicidade. 

9.3.2. Componentes Curriculares: Linguagens: Língua Portuguesa, Arte (Dança, Teatro, Música e 

Artes Visuais), Educação Física e Língua Estrangeira; Matemática, Ciências da Natureza; Ciências 

Humanas (Geografia, História, Ensino Religioso). 

 

 

10. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A Avaliação é formativa em todas as suas nuances, tendo sua abordagem como documento 

norteador o Currículo em Movimento o qual merece destaque, pois, diz respeito a um processo mais 

amplo e abrangente que abarca todas as ações desenvolvidas na ação pedagógica, assim como todos 

os sujeitos nele envolvidos. Acreditamos ser a avaliação formativa eficaz, pois temos a partir dela as 

devolutivas com as opiniões dos envolvidos, utilizando assim as ferramentas adequadas para a melhoria 

de futuros resultados. Utilizaremos o ciclo PDCA — também chamado de Ciclo de Deming ou Ciclo de 

Shewhart-uma ferramenta de gestão que tem como objetivo promover a melhoria contínua dos 

processos por meio de um circuito de quatro ações: planejar (plan), fazer (do), checar (check) e agir 

(act). 

O Conselho de Classe será utilizado como um processo avaliativo, pois é uma reflexão sobre 

as práticas de ensino. A avaliação diagnostica sustenta o processo de ensino aprendizagem, pois é 

uma análise do cotidiano que envolve professores, alunos e equipe pedagógica para chegar a um 

diagnóstico. 

 

10.1. Avaliação Larga Escala 

O IDEB é construído a partir da composição de dois elementos quantitativos: o índice de 

proficiência em português e matemática obtidos na Prova Brasil e o índice de rendimento, obtidos a 

partir das taxas de reprovação levantados pelo censo escolar, levado a cabo anualmente pelo Ministério 

da Educação. 
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 A avaliação em larga escala foi desenvolvida pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), do Ministério da Educação, por meio do Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(MEC/INEP). Os dados fornecidos por esse nível são interpretados e analisados por equipes da SEEDF 

e enviados às escolas para que, orientadas pelo setor responsável pela temática da Secretaria, 

incorporem esses dados aos já registrados, façam análises e promovam as ações que fortaleçam o 

trabalho da escola. 

Abaixo o quando Resultado IDEB EC 317 de Samambaia: 

 

 

10.2. Avaliação Rede  

As Diretrizes de Avaliação possuem conceitos, princípios e práticas aplicáveis em todas as 

unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Para 

determinadas etapas e modalidades existem direcionamentos mais pontuais, outras são atendidas 

mediante a possibilidade de conceber, planejar e aplicar instrumentos, procedimentos e estratégias que 

salvaguardem o direito de todos aprenderem, porque todos são capazes. A SEEDF avalia para 

aprender, para ensinar e para garantir as aprendizagens de todos que constituem a escola pública. 

O SIPAEDF promove a integração dos dados referentes ao desempenho dos estudantes, à 

avaliação institucional do Sistema de Ensino do DF e à avaliação em larga escala, realizada pelo 

MEC/INEP. O desempenho dos estudantes, para efeito do SIPAEDF, é expresso pelos resultados da 

Prova Diagnóstica. Esse instrumento avaliativo é desenvolvido pela SEEDF e aplicado de modo 

censitário aos estudantes do Ensino Fundamental (2º, 3º e 4º ano (Anos Iniciais); 6º e 8º ano (Anos 

Finais) e Ensino Médio (1ª e 2ª séries). Os itens da prova diagnóstica usam como matriz de referência a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o currículo da SEEDF, abrangendo todas as áreas do 
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conhecimento. Os resultados da prova diagnóstica são divulgados pelo SIPAEDF, esse emite relatórios 

e disponibiliza materiais de apoio pedagógico.   

Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF). Portaria N°420 

de 21/12/ 2018 

Veja abaixo link de pesquisas: 

http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/68e38ef712fa4bd282994ab21017fb52/Portaria_420_21_12_2018.h

tml 

http://www.se.df.gov.br/comeca-a-avaliacao-dos-estudantes-da-rede-para-nortear-o-ano-letivo/ 

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/ 

http://www.se.df.gov.br/avaliacao-em-destaque-ganha-novo-modulo/ 

http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Manual-Diretrizes.pdf 

 

10.3. Avaliação Institucional  

A avaliação institucional assume dois formatos: A) Autoavaliação praticada pela escola com a 

participação de todos os sujeitos que nela atuam (estudantes, professores, equipe gestora, de 

coordenação pedagógica, administrativa e de segurança, orientador educacional, pedagogo), assim 

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

atividades.  B) Autoavaliação desenvolvida pela SEEDF, por meio do levantamento e da análise de 

informações coletadas junto às unidades escolares e a outros setores da própria instituição, tem o 

objetivo de identificar as ações que apresentam os resultados esperados e as que demonstram 

fragilidades, para que recebam o apoio necessário. O conjunto desses dados compõe o Sistema 

Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF). 

 

       10.3.1 A avaliação Institucional da EC 317 de Samambaia ocorrerá da seguinte forma: 

 Realização do diagnóstico inicial da Instituição; 

 Avaliação de processual ao longo do ano; 

 Avaliação de resultados sempre que concluir um trabalho; 

 Avaliação de desempenho dos profissionais. 

 

       10.3.2 Meios que serão utilizados: 

 Questionários objetivos e subjetivos; 

 Debates e diálogos; 

 Relatórios e gráficos; 

 Coleta de dados e índices. 

 Reuniões 

 Coordenações 

 

http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/68e38ef712fa4bd282994ab21017fb52/Portaria_420_21_12_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/68e38ef712fa4bd282994ab21017fb52/Portaria_420_21_12_2018.html
http://www.se.df.gov.br/comeca-a-avaliacao-dos-estudantes-da-rede-para-nortear-o-ano-letivo/
http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/
http://www.se.df.gov.br/avaliacao-em-destaque-ganha-novo-modulo/
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Manual-Diretrizes.pdf
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10.3.3 Avaliação de Acompanhamento das Aprendizagens – Avaliação das 

aprendizagens.  

 

A avaliação terá caráter formativo, conforme preconiza os documentos da SEEDF, e será feita de 

forma processual e contínua, por meio da observação do desempenho do estudante nas atividades não 

presenciais, jogos, brincadeiras portfólios (digitais), diários de bordo e relatos escritos pelos próprios 

estudantes, experimentos, atividades no caderno e demais atividades realizadas em plataformas digitais 

bem como a Autoavaliação. Documentos para consulta: Currículo-em-Movimento-Ens-

fundamental_19dez18.pdf (educacao.df.gov.br)   p.9; 

 Guia-para-o-Ensino-Remoto-Ensino-Fundamental-Versao-Final.pdf (educacao.df.gov.br); 

http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/68e38ef712fa4bd282994ab21017fb52/Portaria_420_21_12_2018.h

tml portaria n.420. 

 

                10.3.4 Conselho de Classe da Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais) 

 

  O Conselho de classe é um dos vários mecanismos que possibilitam a gestão democrática na 

instituição escolar (a gestão democrática está prevista na LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação)). 

É uma das poucas oportunidades em que é possível reunir os docentes das diversas disciplinas 

de um mesmo ano com o objetivo de analisar os processos de ensino e de aprendizagem sob múltiplas 

perspectivas. Quando as discussões são bem conduzidas, elas favorecem aspectos como a análise do 

currículo, da metodologia adotada e do sistema de avaliação da instituição. Dessa forma, possibilitam 

aos professores uma interessante experiência formativa, permitindo a reavaliação da prática didática. A 

finalidade primeira dos conselhos de classe é diagnosticar problemas e apontar soluções tanto em 

relação aos alunos e turmas, quanto aos docentes. 

Normalmente os conselhos acontecem nos fins de bimestres, trimestres ou semestres, onde são 

discutidos encaminhamentos pedagógicos, notas e comportamento de alunos. Quando necessário o 

conselho de classe decide se um aluno será retido ou não. 

Importante salientar que a gestão democrática citada na LDB 9394/96 garante à equipe 

pedagógica e aos professores da escola o direito de estabelecer os princípios, finalidades e objetivos de 

seu Conselho de Classe e dos outros mecanismos que a possibilitam. 

Ocorrer com a participação dos decentes, equipe gestora, SOE, EEAA e coordenadores para 

analise e reflexão pedagógica e tomada de decisões interventivas para serem aplicadas ao longo do 

bimestre, encaminhamento das situações em destaque para que sejam acompanhadas pelo SOE, EEAA 

e demais envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Fonte de pesquisa: Circular Conjunta nº 9/2016 

– SUPLAV/SUBEB: Ata de Conselho de Classe – Educação Infantil – Registro. 

 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Curri%cc%81culo-em-Movimento-Ens-fundamental_19dez18.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Curri%cc%81culo-em-Movimento-Ens-fundamental_19dez18.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/10/Guia-para-o-Ensino-Remoto-Ensino-Fundamental-Versao-Final.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/68e38ef712fa4bd282994ab21017fb52/Portaria_420_21_12_2018.html
http://www.sinj.df.gov.br/SINJ/Norma/68e38ef712fa4bd282994ab21017fb52/Portaria_420_21_12_2018.html
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11. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

Desenvolvimento de programas e projetos específicos 

 

11.1 Laboratório de Informática 

 Vivemos em um cenário sociocultural que afeta e modifica hábitos e modo de trabalho e de 

aprender. Dentre os modos de aprendizado, tem-se a utilização do laboratório de informática no 

processo de ensino aprendizagem do aluno, como recurso pedagógico utilizado pelos docentes em suas 

aulas. Diante do avanço tecnológico, a escola não pode ficar como mera expectadora da evolução 

tecnológica, sem buscar promover uma educação inovadora, atraente e prazerosa para o aluno já 

conectado ao mundo da web. 

 

11.2  Plenarinha 

A Plenarinha de Educação Infantil é um projeto pedagógico da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, desenvolvido desde 2013, por meio Subsecretaria de Educação 

Básica/Diretoria de Educação Infantil, em todas as unidades escolares públicas e instituições 

educacionais parceiras que ofertam Educação Infantil no Distrito Federal. O referido projeto constitui-se 

como um processo pedagógico cujo objetivo é oportunizar as crianças da Educação Infantil a promoção 

do exercício de cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a 

interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas diferentes expressões e linguagens. Assim, a 

Plenarinha materializa-se por meio do exercício da escuta sensível e atenta das percepções das 

crianças sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade e na cidade, traduzindo-se em 

contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância no Distrito Federal.  A primeira Plenarinha da 

Educação Infantil ocorreu em 2013 e teve por objetivo incluir a opinião das crianças no Currículo da 

Educação Básica – Educação Infantil. Com essa ação, deu-se ―voz‖ as crianças. Em 2014, a segunda 

Plenarinha, teve por tema o Plano Distrital pela Primeira Infância (PDPI), com o objetivo de ouvir as 

crianças acerca dos seus direitos. A terceira Plenarinha teve o intuito de oportunizar a participação das 

crianças na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada unidade escolar que oferta 

atendimento à Educação Infantil. Em 2016, a Plenarinha foi desenvolvida sob o tema: ―A cidade e o 

campo que as crianças querem‖. Na oportunidade as crianças conheceram melhor o lugar onde vivem, 

discutiram sobre possíveis melhorias, bem como encaminharam suas proposições aos representantes 

do poder público. Em 2017, a quinta Plenarinha teve como tema ―A Criança na natureza: por um 

crescimento sustentável‖. O projeto foi desenvolvido entre os meses de abril a setembro e seu objetivo 

foi aproximar o contato das crianças da Educação Infantil com a natureza, o interesse do cuidado 

consciente, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, 

assim como o não desperdício dos recursos naturais. A novidade da quinta Plenarinha da Educação 

Infantil foi à participação dos alunos do primeiro ano dos anos iniciais das unidades escolares públicas 

da rede, que juntamente com as crianças da Educação Infantil, educadores e comunidade escolar, 
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tiveram a oportunidade de se reconhecerem como interlocutores e construtores de saberes e espaços. 

Em 2018 destacou-se a importância do brincar na escola, que constitui um processo de aprendizagem. 

―Assim, tem como objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como ferramenta para 

aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral‖ (SEEDF, 2018). Em 2019 destacou a música 

como elemento essencial para o desenvolvimento humano, tema ―Musicalidade das Infâncias: de cá, de 

lá, de todo lugar‖. Em 2020 destaca-se o tema da musicalidade das infâncias de cá de lá de todo lugar 

mesmo em período de pandemia com a suspensão das atividades escolares, lançamento do Caderno 

Guia para orientações. Em 2021 a Musicalidade ainda é o tema da Plenarinha de 2021. A música está 

presente na vida das crianças desde muito cedo, ainda na barriga da mãe, o bebê é capaz de captar os 

sons à sua volta. 

 

11.3 Circuito de Ciências 

O Circuito de Ciências tem a missão de promover e difundir a cultura científica. Por isso, trabalha 

para estimular a iniciação científica, bem como o uso da tecnologia e inovação. A temática é livre para 

produção de trabalhos, de forma que evidenciem a construção de conhecimentos entre os estudantes e 

a consciência crítica. A ideia é utilizar os princípios ligados à equidade e justiça social, melhoria da 

qualidade de vida das populações, sustentabilidade, diversidade e inclusão. Devido à pandemia, o 

processo de participação e seleção ocorrerá de forma virtual. 

11.4 Projeto Transição 

Para que a transição dos alunos do maternal e do 5º ano seja tranquila é preciso que haja 

integração entre a escola atual, a família e a escola sequencial. Pensando nisto, seguem abaixo 

algumas dicas para auxiliarem este processo: 1) Mudança do turno escolar: os pais devem procurar 

transmitir confiança para as crianças e reforçar que isso demostra o quanto ela evoluiu em sua carreira 

escolar, o quanto está mais madura e que, com tranquilidade, superará cada novidade.  2) Lidar com o 

horário de disciplinas e professores diferentes para o 5º ano: a partir do 6º ano, o aluno terá de 

continuar a lidar com um horário escolar mais definido, organizando-se para isso. Isso significa que terá 

de aprender a: trazer o material previsto para cada aula; organizar a realização das lições de casa e 

trabalhos para entregá-los no prazo pedido; entender a continuidade dos assuntos, mesmo após alguns 

dias sem contato com o professor e a matéria, a se adaptar ao método de ensino de cada professor. 3) 

Ter contato com conteúdo mais aprofundados: No sexto ano são introduzidas novas disciplinas, o 

que pode gerar ansiedade. O mais importante é não ampliar o medo da criança com comentários sobre 

as dificuldades que os próprios pais passaram. Muito antes pelo contrário, mostrar o lado interessante 

que os novos temas trazem dar segurança de que ela tem total condição de acompanhar e entender, e 

que deve procurar sempre o professor em caso de dúvidas. 4) Vivenciar a entrada na adolescência: a 

passagem para o 6º ano coincide com o início do período de adolescência, neste momento, a escola 

deixa de ser o único centro de referência da sua vida, com o surgimento de outros interesses tais como: 
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a vida social, futebol, sexualidade, enfim, instâncias particulares de interesses além da escola. E isso 

pode refletir no desempenho escolar. 

11.5 Projeto Brincar como direito da criança da educação infantil:  

 

É inquestionável a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Ela está inserida 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo um dos seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança: 1. Conviver, 2. Brincar, 3. Participar, 4. Explorar, 5. Expressar e 6. 

Conhecer-se. A partir dos seis direitos, a BNCC estabeleceu também os campos de experiência, 

fundamentais para que a criança possa aprender e se desenvolver: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos 

e movimentos; Traços, sons, cores e formas; escuta, fala pensamento e imaginação; espaços, tempo, 

quantidade, relações e transformações. A brincadeira é, portanto, uma parte fundamental da 

aprendizagem e desenvolvimento da criança, momento em que ela exercita todos os seus direitos e 

estabelece contato com os campos de experiência, como protagonista de seu desenvolvimento. As 

brincadeiras têm um papel destacado nas Escolas Democráticas, cuja preocupação principal é a 

adaptação entre as novas gerações e as formas de trabalhar na Educação Infantil. 

 

12. Ações do calendário da SEEDF e da EC 317 

 

MARÇO 

03 a 05/03 – Encontro Pedagógico 

08/03 – Início do Ano Letivo Remoto 

13/03 e 27/03 - Sábados letivos remotos – Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 

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 da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei Distrital nº 

5.243/2013) 

 

ABRIL 

02/04 – Sexta-feira da Paixão 

 21/04 – Aniversário de Brasília e Tiradentes 

07/04 - Dia de Formação para a Educação Infantil (horário de coordenação) 

10/04 e 24/04 - Sábados letivos remotos – Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 
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MAIO 

1/05 – Dia do Trabalho 

08/05 e 29/05 - Sábados letivos remotos – Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 

03 a 07/05 - Semana da Educação Para a Vida (Lei nº 11.998/2009) 

18/05 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Lei 

Federal nº 9.970/2000) 

24 a 28/05 - Semana do Brincar (Lei nº 13.257/2016) 

 

JUNHO 

03/06 – Corpus Christi 

30/06 - Dia de Formação para a Educação Infantil (horário de coordenação) 

19/06 - Sábados letivos remotos -– Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 

03/06 - Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012) 

 

JULHO 

17/07 a 31/07 - Recesso Escolar para Estudantes e Professores 

10/07 - Sábados letivos remotos -– Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 

 

AGOSTO 

1/08 - Recesso Escolar para Estudantes e Professores 

11/08 - Dia do Estudante 

17/08 - Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) 

25/08- Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital. nº 4.681/2011) –  

 

SETEMBRO 

07/09 – Independência do Brasil 

13 a 17/09 - Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei Distrital nº 1.433/1997) 

19/09 - Patrono da Educação - Paulo Freire (Lei Federal nº 12.612/2012) 

21/09 - Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei nº 11.133/2005) 

30/09 - Dia do Secretário  
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OUTUBRO 

11/10 - (antecipação do Dia do Professor 15/10) 

12/10 – Dia da Criança 

28/10 – Dia do Funcionário do Público 

27/10 - Dia de Formação para a Educação Infantil (horário de coordenação) 

23/10 - Sábados letivos remotos 

23 a 29/10 -Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980) 

11/10 - Antecipação do Dia do Professor (Decreto nº 52.682/1963) 

25 a 29/10 - Semana Distrital da Orientação Profissional/1° Emprego (Lei Distrital nº 5.953/2017)  

30/10 - Dia do Merendeiro Escolar 

 

NOVEMBRO 

02/11 – Finados 

15/11 – Proclamação da República 

30/11 – Dia do Evangélico 

06/11 - Sábados letivos remotos  

11/11 - Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade (Lei Distrital nº 5.933/2017) 

12/11 - Dia Distrital do Gestor Escolar (Lei Distrital nº 6.179/2018) 

17 e 18/11 – SIPAEDF 

20/11 - Dia Nacional da Consciência Negra (Lei nº 10.639/2003) 

22 a 26/11 - Semana Maria da Penha (Lei Distrital nº 6.325/2019) 

24/11 - Gestão Democrática 

 

DEZEMBRO  

04/12 - Dia do Orientador Educacional (Lei nº 5.564/1968) 

15/12 - Distribuição de carga horária 

18/12 - Sábados letivos remotos  

24/12 e 26 a 31/12 - Recesso Escolar para Estudantes e Professores 

25/12 – Natal 
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13. PLANO DE AÇÃO 2021 
 

Metas Ações Resposnsáveis Período Evidências 

Perceber a 

compreensão que o 

estudante possui 

de seu ambiente 

escolar 

 Por meio de 

debates, 

palestras, 

programas 

educativos e 

culturais, 

concursos, 

feiras e 

exposições, 

hora cívicas, 

produções 

textuais. 

Gestão, 

professores, 

coordenadores, 

SOE, EEAA 

Março a 

dezembro 

Trabalhos escritos 

ou ilustrados, 

participações nas 

atividades propostas. 

Aplicação do Plano 

de Ensino 

promovendo a 

organização e 

execução da 

Proposta 

Pedagógica  

 Alinhamento 

do 

planejamento 

pedagógico 

ao Plano de 

Ensino. 

 Utilização das 

coordenaçõe

s 

pedagógicas 

para a 

realização do 

planejamento 

com apoio da 

equipe de 

apoio na 

elaboração 

dos planos de 

aula 

Equipe de apoio e 

docentes 

Março a 

dezembro 

Utilização do currículo 

em movimento (PDF); 

Apresentação dos 

planos de aula para 

a coordenação 
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Analise de resultados 

das aprendizagens 

dos alunos; 

Analise dos 

resultados das 

avaliações internas 

e externas 

 Utilização dos 

testes da 

psicogênese, 

atividades 

impressas, 

conselhos de 

classe, 

relatórios e 

gráficos. 

Equipe de apoio e 

docentes 

Março a 

dezembro 

Apresentação de 

resultados das 

avaliações, 

gráficos e 

relatórios.  

Planejamento 

quinzenal das aulas 

presenciais e 

remotas 

 Utilização do 

caderno de 

planejamento 

para a 

estruturação 

dos planos de 

aula; 

 Descrição 

dos recursos 

materiais que 

serão 

utilizados na 

execução do 

planejamento

; 

 Estruturação 

dos trabalhos 

com foco nas 

principais 

áreas de 

aprendizage

m: leitura, 

escrita, 

conhecimento

s 

matemáticos 

e os eixos 

transversais. 

Equipe de apoio e 

docentes 

Março a 

dezembro 

Avaliação continua 

e reestruturações 

do planejamento 

quando 

necessário; 
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Projetos 

interventivos 

 Realizar em 

sala de aula e 

na Plataforma 

Escola em 

Casa DF o 

reagrupamento 

dos alunos 

diante de suas 

dificuldades 

com atividades 

diversificadas; 

 Disponibilizar 

jogos e 

atividades 

lúdicas e 

contextualizad

as que 

atendam às 

necessidades 

dos alunos 

com 

dificuldade; 

 Reforço 

escolar com 

atividades 

extraclasse e 

na semana 

remota; 

  

Equipe de apoio e 

docentes 

Março a 

dezembro 

Planos de aula, 

jogos, avaliações, 

relatórios, graficos. 

Reforço das 

dificuldades  

 Promover 

reforço escolar 

individual e 

coletivo para 

os alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem; 

 O professor 

fará o 

acompanhame

Equipe de apoio e 

docentes 

Março a 

dezembro 

Projetos 

interventivos, 

criação de jogos, 

avaliações 

períodica diante 

dos avanços, 

relatórios, graficos. 
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nto do avanço 

dos alunos por 

meio de 

avaliações 

periódicas; 

 Utilização dos 

espaços da 

sala de aula 

para 

reagrupamento 

dos alunos 

com 

dificuldades; 

 Uso de 

materiais 

concretos 

como: material 

dourado, 

ábaco, jogos 

pedagógicos, 

bingo e outros; 

 

Projeto de Literatura  Exploração de 

livros literários 

de acordo com 

a rotina do 

professor 

(casa/sala) 

para 

abordagem de 

temas 

literários, 

leitura e 

interpretação, 

por meio de 

desenhos, 

produções de 

textos e escuta 

sensível, 

Equipe de apoio e 

docentes 

Março a 

dezembro 

Produções de textos, 

acompanhamento de 

fichas literárias/ 

portifólios  
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respeitando a 

gradação dos 

conteúdos 

previstos no 

Currículo em 

Movimento 

Coletivas para 

formação in loco com 

temas envolvendo as 

áreas de 

aprendizagem 

 Trabalhar 

questões 

envolvendo as 

áreas de 

atuação no 

período de 

pandemia, 

destacando os 

seguintes 

temas: saúde 

Mental do 

professor, 

tecnologias da 

Educação e da 

Informação, 

produção de 

relatórios, 

educação 

especial, 

praticas 

educativas no 

ensino remoto; 

avaliação 

diagnostica 

Gestão de 

tempo, 

desafios no 

ensino da 

matemática, 

construção de 

vínculos 

Gestão/SOE/EEAA Coordenaçõe

s Coletivas 

semanais 

Oficinas realizadas 

para produção de 

materiais, debates, 

jogos e atividades para 

serem aplicadas em 

sala de aula. 
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familiares, 

interdisciplinari

dade, escola 

como estímulo 

a criatividade, 

BNCC, 

aprender para 

ensinar, 

aprendizagem 

significativa 

ensino 

presencial e 

remoto, 

liderança em 

sala de aula, 

currículo e 

avaliação, 

papel da 

família em 

tempos de 

pandemia, 

leitura e 

interpretação 

de textos e 

situações 

problemas 

matemáticos 

em sala de 

aula, não 

deixando de 

lado os demais 

componentes 

curriculares, a 

fim de 

auxiliarem aos 

professores 

em suas 

práticas 

pedagógicas. 
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Promover a 

participação do 

Conselho Escolar 

 Reuniões 

virtuais, 

 Avaliação da 

Proposta 

Pedagógica; 

 Validação da 

aplicação dos 

recursos 

financeiros; 

 Convocação 

de reuniões 

ordinárias e 

extraordinárias

; 

 Renovação do 

Conselho 

previsto para 

novembro de 

2021 

Membros do 

Conselho Escolar 

Janeiro a 

dezembro  

Atas e registros 

Circuíto psicomotor 

para a Educação 

Infantil e Classe 

Especial 

 Exploração da 

estrutura 

corporal, 

movimentos, 

lateralidade, 

conhecimento 

do espaço com 

a utilização de 

materiais 

concretos. 

Docentes março a 

dezembro 

Atividades 

psicomotoras no pátio, 

corredores, quadra de 

esporte, parque infantil 

e sala de aula 

Intensificar a 

alfabetização dos 

alunos do 1º, 2º ano e 

3º anos 

 Implantação de 

metodologias para 

a alfabetização 

 Capacitação dos 

professores do 1º e 

2º ano para a 

utilização do 

metodologias 

inovadoras em sala 

Equipe de apoio e 

docentes 

Março a 

dezembro 

Realização das tarefas 

com autonomia; 

Testes e avaliações, 

Relatórios e gráficos  
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 Acompanhamento 

das turmas de 1º e 

2º anos in loco 

 Distribuição dos 

livros didáticos para 

suporte aos alunos 

 Reuniões 

periódicas com os 

pais ou 

responsáveis para 

acompanhamento 

da aplicação do 

Currículo em 

Movimento 

 

Oportunizar aos 

professores troca de 

experiências com 

apresentação de 

trabalhos exitosos 

em nossos 

encontros.  

 Oportunizar 

aos 

professores 

espaços em 

nossos 

encontros para 

que 

apresentem os 

trabalhos 

exitosos e 

práticas 

inovadoras 

realizadas na 

plataforma 

digital e em 

sala de aula. 

(coordenações

, exposições, 

murais, artigos, 

jornais, etc.). 

 Destinação de 

tempo nas 

coordenações 

coletivas. ―Deu 

Equipe de apoio e 

docentes 

Março a 

dezembro 

Apresentações, 

palestras, exposição de 

materiais, 

videoconferência.  
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certo na minha 

sala‖ para 

troca de 

experiências e 

valorização do 

trabalho do 

docente 

Coordenações 

Coletivas com o SOE/ 

EEAA 

 Serão 

abordados 

temas 

relacionados 

ao Professor e 

Alunos e 

Família; suas 

práticas em 

sala de aula 

como: 

relacionamento

s, postura, 

responsabilida

des, 

afetividade; 

disciplina, 

autoestima, 

violência e 

outros. 

Gestão/EEAA/SOE Março a 

dezembro 

Encontros virtuais 

dinâmicas/ avaliações 

Melhoria na 

comunicação no 

âmbito escolar e 

virtual 

 Divulgação 

das 

informações e 

orientações 

contidas nos 

Plano de 

retorno 

presencial e 

virtual; 

Informativos 

virtuais; 

 Bilhetes e 

comunicados 

via WhatsApp, 

email, 

Gestão/EEAA/SOE Janeiro a 

Dezembro 

Bilhetes 

Pautas formativas 
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plataforma, 

cartazes, 

redes sociais; 

 Telefonemas 

(Busca ativa); 

 Convocações 

escritas 

 

Gerenciamento de 

recursos materiais, 

financeiros e 

humanos 

 Utilização de 

recursos 

públicos e 

próprios para 

aquisição de 

matérias 

conforme ata 

de aplicação e 

aos 

atendimentos 

legais; 

 Definição de 

prioridades 

para aplicação 

do PDDE e 

PDAF com 

registro em 

atas e 

homologação 

do Caixa 

Escolar e 

Conselho 

Escolar ou 

Assembleia 

Geral; 

 Manutenção e 

pequenos 

reparos na 

estrutura física 

da escola 

 Encaminhame

nto de ofícios 

de solicitações 

de recursos; 

 Viabilizar 

professores 

substitutos 

quando 

necessários 

junto a 

SEEDF/UNIGEP

Caixa Escola e  

conselho Escolar 

Janeiro a 

dezembro 

Atas 

Relatórios 

Recibos 

Abertura de carências 

Prestações de contas 
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14. Orientações para o planejamento do retorno às aulas presenciais mediadas por tecnologias 

 

 

1) A equipe gestora deve reorganizar o espaço físico escolar, seguindo os protocolos sanitários 

estabelecidos pela SEDF;  

2) A equipe gestora irá organizar os responsáveis pelos protocolos sanitários no espaço escolar 

para o retorno presencial; 

3) Distribuir cartazes informativos nos espaços de circulação e uso comum com os protocolos 

sanitários;  

4) Reunir e acolher professores e servidores para estudo do Plano de Retorno às Aulas 

Presenciais Mediadas por Tecnologias das Escolas Públicas do DF e os Protocolos Sanitários; 

5) Revisar quadro de recursos humanos de professores e servidores para o atendimento presencial 

e, em caso de afastamento, imediatamente entrar em contato com a UNIGEP; 

; 

 Balancetes 

quadrimestrais 

(PDAF) e 

semestrais 

(PDDE); 

 Aquisição e 

manutenção 

de novos 

equipamentos; 

 Aquisição de 

materiais 

pedagógicos e 

de 

expedientes; 

 Aquisição de 

materiais 

permanentes 

 Aquisição de 

insumos para 

o combate ao 

COVID-19; 

 Adaptações da 

estrutura física 

para o retorno 

presencial em 

respeito a 

COVID-19 
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6) As atividades dos professores serão distribuídas entre as aulas presenciais e aulas remotas, 

respeitando a carga horária estabelecida (4h presenciais + 1h atendimento remoto); 

7) Os professores, com o apoio das equipes gestora e da coordenação local, deverão realizar o 

planejamento das atividades a serem realizadas no retorno presencial, considerando o Plano de 

Ação Pedagógico;  

8) Garantir o contingente de servidores para a limpeza e alimentação em número para a o 

atendimento aos alunos que retornarão presencialmente; 

9) Definição de horário alternado e protocolos de entrada e saída para os anos e modalidades com 

o objetivo de evitar aglomerações; 

10)  Definir o escalonamento de acordo com a capacidade dos espaços escolares cumprindo o 

distanciamento de 1,5m; 

11)  Atualizar dados de contato dos familiares (responsáveis) dos estudantes, na secretaria da 

escola; 

12)  Os pais e responsáveis que decidirem neste momento pelo não retorno dos estudantes às aulas 

presenciais poderão rever essa decisão a qualquer momento; 

13)  As equipes de apoio (gestão/coordenação/SOE/EEAA) deverão reforçar as ações de Busca 

Ativa para o resgate dos estudantes que perderam o contato com a escola durante a pandemia; 

14)  Listar os alunos que retornarão presencialmente, por turma, e de acordo com o escalonamento 

previamente estabelecido; 

15)  Organizar o transporte escolar de forma a atender as regras do distanciamento e protocolos; 

16)  Dar publicidade à comunidade escolar, pelos diversos meios de comunicação disponíveis, 

orientando os procedimentos a serem adotados no ambiente escolar; informando a organização 

dos grupos de retorno e deixando claros os critérios utilizados para esta organização em 

consonância com o quadro de professores; 

17)  Os estudantes que permanecerem apenas no modelo remoto deverá participar das aulas por 

meio da plataforma Google Sala de Aula. Aqueles que tiverem dificuldades para a utilização da 

plataforma deverão ter acesso aos conteúdos por meio da retirada de materiais físicos nas 

escolas, mediante agendamento e obedecendo aos protocolos sanitários;  

18)  Reunir e promover ação de acolhimento aos alunos quando do seu retorno, dando ênfase a 

questões sanitária, pedagógico e sócio emocional;  

19)  Demarcar os espaços da escola para utilização comum, conforme protocolos sanitários (atentar 

para a diferença de distância com máscara - em sala de aula, e sem máscara - para 

alimentação);  

20)  Organizar uma sala para isolamento, separada das demais no espaço da escola, para ser 

utilizada caso haja necessidade em função de sintomas conforme previsão no Plano de Retorno; 

21)  Organizar mapa de alimentação escolar conforme a demanda/necessidade;  

22)  Adotar todas as providências necessárias aos protocolos sanitários a serem seguidos como: 

máscaras, álcool em gel, termômetros e EPIs em geral deverão estar disponíveis a todos os 

profissionais da educação e estudantes; 

23)  As salas de aula deverão permitir a circulação de ar; 
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24) Higienizar rotineiramente todos os espaços da escola com circulação de pessoas, com atenção 

especial para as superfícies que são tocadas frequentemente (grades, mesas, carteiras, 

puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada turno e sempre que 

necessário; 

25)  Os estudantes não deverão compartilhar objetos de qualquer natureza, como materiais 

escolares ou alimentos, durante a realização de suas atividades presenciais; 

26)  O percentual de ocupação da escola será diretamente relacionado à área útil do ambiente 
escolar, respeitando o distanciamento interpessoal mínimo de 1,5 metros;  
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