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“Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até 

quando envelhecer, não se desviará dele.” 

 

Provérbios 22;6 – Bíblia Sagrada  
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Uma das mensagens postadas nas redes sociais para nossos alunos/comunidade escolar, após o decreto 

suspendendo as aulas presenciais no Distrito Federal. Arte: Professora Kisy Gonçalves de Oliveira. 

 

 Ensino Remoto
 2020/2021 
 

 

 

“É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até 

que um dado momento, a tua fala seja a tua prática.” 

Paulo Freire 
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“A gestão democrática não se efetivará por decreto, portarias ou por 
resoluções, mas pelo processo de participação coletiva dos 
envolvidos.” 

Paulo Ricardo Zargolin 
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“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de 

água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.” 

Madre Tereza de Caucutá 
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AS COISAS QUE O AFETO ENSINA 

 

 

É muito melhor aprender e ensinar quando existe afeto envolvido. Afeto não é 

apenas beijinhos, palavras melosas. Afeto é afetar. É o compromisso de 

transformar o outro. O coletivo. É desafiar, abrir caminhos. É dar as mãos, é 

generosidade. Não se educa sem generosidade.  

A escolha por ser professor deve passar por essa reflexão. Serei capaz de me 

entregar com afeto à minha profissão? Serei capaz de afetar o outro de forma a 

transformar a sua vida? Somos marcados por mapas afetivos para sempre! Escuto 

muitas pessoas dizendo que escolheram as suas profissões por conta de um 

professor específico. Por quê? Pela forma como esse professor afetou você pelo 

conhecimento.  

O afeto está na preparação da aula. Nas escolhas do professor. Na voz, no toque, 

nos pequenos gestos. No silêncio, na forma como esse avalia.  

Aprendi que de nada vale estar em uma superescola, com um supermaterial, num 

superespaço, numa superlinha pedagógica se não há seres capazes de afetar e 

dispostos a serem afetados pelos outros!  

Afeto é o que fica.  

Esse afeto que percebe que o educar se faz nas miudezas. Para além de toda a 

tecnologia pedagógica atual. 
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       I - APRESENTAÇÃO 

 
 
A Proposta Pedagógica é documento fundamental para o bom andamento das ações da 

instituição escolar, vez que se constitui base teórica e técnica para o planejamento e 

execução dessas ações. Portanto, a construção desse documento deve permear todos os 

espaços da instituição escolar, e envolver todos os seus atores. 

Diante disso, no presente ano, a Escola Classe 40 de Ceilândia, comprometida 

com a eficiência e a eficácia dos processos educacionais, revisou seu Projeto Político-

Pedagógico. 

Escolheu-se como técnica de leitura compartilhada e divisão em grupos para a 

revisão e reflexão dos diversos tópicos que compõe o projeto. Após esse primeiro momento 

de discussões em pequenos grupos, todos os atores reuniram-se para trabalhar o que foi 

realizado inicialmente por esses pequenos grupos. Nesse sentido, a metodologia foi 

selecionada para que todos os atores da instituição, a saber, Professores, Direção, 

Secretaria, Serviços de Apoio, Pais e/ou Responsáveis, participassem da elaboração deste 

documento. 

A próxima etapa foi à sistematização do trabalho do grupo, que foi realizado pela 

equipe coordenadora dessa construção (Direção e serviços de apoio), e posteriormente, foi 

realizada a leitura para todo o grupo do projeto em sua primeira versão. 

Para essa elaboração, foram utilizados os documentos norteadores da Secretaria 

de Educação, textos teóricos referentes às práticas pedagógicas, bem como a própria 

discussão em grupos.  

Nesse sentido, o presente documento discorre sobre: a história da instituição, sua 

realidade e função, os princípios teóricos orientadores, os objetivos, a forma como ocorre o 

trabalho pedagógico, incluído a avaliação e organização curricular, bem como os planos de 

ação da escola. 
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II – HISTÓRICO 

 

1. MISSÃO 

 

A Escola Classe de 40 de Ceilândia coaduna com o perfil da Secretaria de Educação, 

adotando como missão: Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, 

voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de 

construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do 

acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os 

estudantes. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

Dados de Identificação da Escola 

Nome da Instituição: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Endereço: EQNP 07/11 Área Especial 

Telefone: 3901-6886 

Localização: Setor “P” Norte 

Registro INEP: 53007956 

E-mail: ec40.ceilandia@edu.se.df.gov.br 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Subordinado à: Secretaria de Estado de Educação do DF 

Ano de Fundação: 1978 

Data de Inauguração: 04 de agosto de 1980 

Ato de Reconhecimento: Portaria nº 42, de 10/08/1981. 

Turno de Funcionamento: Diurno 

Nível de Ensino Ofertado: Educação Básica 

Modalidade de Ensino: 01 Turma CE – NS – A (aluna TGD); 03 turmas de Educação 15 

turmas de BIA, 06 turmas de 4º Ano, 07 turmas de 5º ano. 

Alunos Atendidos: 698 estudantes de 4 a 13 anos. 

Equipe envolvida: Direção, Conselho Escolar, Professores, Professora Especializada (Sala 

de Recursos), Orientadora Educacional, Auxiliares de Educação, Pais e Estudantes. 
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3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 
 

3.1 Perfil dos/as Profissionais da EC 40 

Corpo Docente e Técnico – Administrativo 

 
Equipe Gestora  

Relação Nominal Função 

 

Marinalva Rosa de Lima Ferreira Diretora 

Lucymeire Viana da Silveira  Vice-Diretora 

Valdivino Gracês de Morais Supervisor Administrativo 

Dioney Nunes Silva Vidal Chefe de Secretaria 

Apoio à equipe gestora 

Maria da Conceição Gomes Lima Apoio/readaptada  

Claudia Aparecida de Oliveira Apoio/readaptada 

Coordenadores Pedagógicos 

Aline Maria Barbosa da Silva  Coordenadora Pedagógica 

André Honório Gomes de Souza Coordenadora Pedagógica 

Nísia Aires da Silva Dantas Coordenadora Pedagógica 

Serviços de Apoio 

Ilsiane Petronilia da Cunha  Professora da Sala de Recursos 

Maria Alves da Silva Orientadora Educacional 

Iracema Aparecida Paes de Sousa Orientadora Educacional 

Alcione Rodrigues Damasceno Pedagoga 

Professores 

Turma CE – NS – A  

Nilva Maria Alves Resende 

1º Períodos 

Claudete Furtado da Rocha 

Luzenir Carvalho de Sousa  

2º Períodos 

Débora Cristina Silva Mendes (licença maternidade) 

Cícera da Silva Amorim (professora substituta)  
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1º Anos 

Alessandra Simões Dantas 

Carolina Alexandre e Silva 

Érika Patrícia Dias Alexandre 

Maria Jucinete da Silva Veras 

Suellen Casimiro de Sousa 

2º Anos 

Cristiane Farias da Silva Lima  

Derlane Camilo Pereira 

Edvane Bento da Silva 

Emanuela Cícera da Silva Pereira 

Janaína Ferreira de Souza 

Juliana de Souza Rodrigues Landim 

Tania Borges Ferreira (atestado médico/gravidez de risco) 

Priscila Brito Araújo Moura (professora substituta) 

3º anos 

Janaína Melo dos Santos 

Kisy Gonçalves de Oliveira 

Susana Fernandes Machado 

4º anos 

Débora Cristina Silva Mendes  

Horma Almeida do Vale 

Ivonete Oliveira de Sousa  

Luzia Marques Cordeiro 

Maria Carmelita de Souza Furtado 

Rosilene Brito de Moura  

5º anos 

Edilma Dias de Lima 

Lindalva da Conceição Costa  

Maria Simone Leite da Silva  

Misslene Cristina Melo dos Santos  

Renata Rodrigues Montalvão  

Rosane de Lima Oliveira  
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Auxiliares de Educação 

Almira Pinheiro da Silva – Agente de Educação 

Rosemir Ribeiro Lopes – Agente de Educação 

Profissionais Terceirizados 

Leandro da Silva Pereira – Vigilante 

Elainy Meireles Fontenele – Vigilante 

Cícero Lourenço de A. Rodrigues – Vigilante  

Josias Paulino Martins Antunes – Vigilante 

Antônia Maria Borges de Souza – Cocção/G & E 

Elaine Cristina de Jesus Holanda – Cocção/G & E 

Sara Maria Cinthia de Souza Lima – Cocção/G & E 

Fábio da Silva Viana - Conservação e Limpeza/Real JG 

Joana Darc Modesto - Conservação e Limpeza/ Real JG 

Maria Aparecida da Cunha Correia - Conservação e Limpeza/ Real JG 

Josilene Ferreira da Silva - Conservação e Limpeza/ Real JG 

Suely de Brito Silva – Conservação e Limpeza/ Real JG 

Tanzia Silva de Sousa - Conservação e Limpeza/ Real JG 

 

A escola é composta por 61 servidores, sendo 36 de cargo efetivo, 12 professores 

substitutos e 13 de cargo terceirizados. O quadro de profissionais docentes da escola é 

composto por 43 professores graduados em Pedagogia e pós-graduados em áreas 

correlatas à educação, sendo 1 mestre. Dos auxiliares em educação de cargo efetivo, 03 

possuem graduação em nível superior e 02 possuem Ensino Médio completo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

3.2 Contexto Educacional 

 

A Escola Classe 40 de Ceilândia, escola inclusiva e integral, atende à educação 

infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Oferta Educação Básica no turno 

Diurno, e possui 03 turmas de Educação Infantil, 15 turmas do Bloco Inicial de 

Alfabetização, 06 turmas de 4º Ano, 07 turmas de 5º Ano do Ensino Fundamental I. 

Localiza-se no Setor P Norte, que foi criado na cidade de Ceilândia em 30 de junho 

de 1978, e compreende as quadras ímpares QNPs 01 a 27 e também o Condomínio Sol 

Nascente (antigo setor de chácaras do P Norte, atual "Novo P Norte"). A cidade de 

Ceilândia, por sua vez, foi criada em 1971 para legalizar os 79 mil moradores das invasões 

que naquela época já se espalhavam pelo DF. 

Nesse contexto, a Escola Classe 40 de Ceilândia foi inaugurada no dia 04 agosto 

de 1980, reconhecida pela portaria n° 42 de 1981, e sua história se confunde com a história 

da comunidade onde está inserida, atendendo a uma clientela basicamente formada por 

famílias de baixa e média renda, que demonstra ver na escola um ponto de apoio para 

auxiliar na educação de seus filhos e para o atendimento de suas necessidades e 

expectativas sociais.  

Sua primeira diretora foi à senhora Maria Ernestina C. Queiroz e na época eram 13 

turmas de 1° a 4° séries, posteriormente atendeu a modalidade de 5ª a 7ª séries e desde 

2003 está sob a gestão de Marinalva Rosa de Lima.  

Em relação aos documentos norteadores do funcionamento da instituição 

educacional, compreende-se que para promover a interdisciplinaridade no âmbito escolar o 

trabalho com projetos, a relação da teoria com a prática, a contextualização e o trabalho 

com os temais transversais são presentes em todos os espaços da instituição escolar. A 

Escola Classe 40 de Ceilândia norteia o trabalho pedagógico da escola com base nos 

seguintes documentos: Base Nacional Comum Curricular, Proposta Pedagógica da 

Secretaria de Estado de Educação no Distrito Federal; Currículo em Movimento da 

Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Diretrizes Pedagógicas – Bloco 

Inicial de Alfabetização, 2ª edição/2012; Diretrizes Pedagógicas – Segundo Ciclo; Diretrizes 

de Avaliação da SEEDF – 2014; Diretrizes Curriculares Nacionais; e Direitos de 

Aprendizagem e Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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Diante do contexto pandêmico (COVID - 19) e persistência da situação emergencial 

em saúde no Distrito Federal nos anos de 2020 e 2021, novos materiais de apoio 

pedagógico da Secretaria de Educação foram a base para a construção de novas 

estratégias e norteamento do trabalho pedagógico da escola classe 40 de Ceilândia 

(materiais pedagógicos no site da educação do DF e citados nas referências bibliográficas 

desse projeto). 

No que se refere à organização e à estrutura de trabalho da escola, esta objetiva 

promover uma educação intencional pautada na interdisciplinaridade e na realização de 

projetos a fim de promover à práxis pedagógica. Sendo assim, a contextualização e o 

trabalho com os temais transversais permite que os estudantes possam trazer suas 

experiências e vivências para a sala de aula a fim de ampliá-las durante o processo de 

ensino aprendizagem. 

Nesse sentido, os trabalhos pedagógicos estão organizados visando uma 

educação inclusiva em todas as etapas. A Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos 

Iniciais têm como objetivo maior a formação integral do sujeito autônomo, social, crítico, 

solidário e ativo do meio ambiente, trabalhando com atividades organizadas de forma 

contínua, diversificada, descritiva e com a realização de projetos construtivos e 

significativos para o educando. 

 A realização do trabalho pedagógico é organizada de forma intencional, em função 

das metas de aprendizagens. No Bloco Inicial de Alfabetização; intervenções pedagógicas, 

como os reagrupamentos; projetos interventivos; aulas de reforço; coordenações 

individuais por ciclo; coordenações coletivas; momentos de estudos coletivos; avaliação 

formativa; conselho de classe; reunião de pais; solicitações à Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem; solicitações ao Serviço de Orientação Educacional; Atendimento 

Educacional Especializado – Sala de Recursos; reuniões com a gestão; coordenadores 

intermediários, coordenadores locais, entre outros. 

 Quanto à relação entre os atores da instituição educacional, de acordo com dados 

colhidos a partir de reuniões pedagógicas, entrevistas com professores, auxiliares de 

educação e componentes dos serviços de apoio e Direção, as principais fragilidades estão 

nas dificuldades de comunicação entre os diversos grupos que compões a instituição 

educacional. Sendo assim, para melhorar nesse aspecto a direção está realizando roda de 

conversas com o grupo de professores e auxiliares a fim de melhorar o diálogo e buscar a 

transparência nas relações interpessoais e ações diárias na escola.  
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             A coordenação por sua vez, passou a realizar reuniões setorizadas por seguimento 

de professor para diminuir a distância entre os docentes de turnos contrários da escola. A 

direção passou a realizar também reuniões semanais com os Coordenadores, bem como 

os Serviços de Apoio a fim de planejar as atividades semanais, refletir sobre as atividades 

realizadas por período, analisar as queixas escolares e levantar possibilidades para 

eliminar os insucessos e estabelecer metas de crescimento do processo educativo, 

especialmente dos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem, defasagem-idade 

série ou necessidades educacionais especiais.  

 Com relação à filosofia e missão da instituição educacional, esta instituição 

educacional acredita que a escola tem a função de construir uma sociedade, melhor e mais 

justa, por meio de um trabalho que integre aluno, professor, demais funcionários da escola, 

pais e comunidade, todos com um único objetivo: a construção de sujeitos capazes de 

atuar na sociedade de forma autônoma, ética e colaborativa respeitando o próximo e o 

meio que nos cerca. 

 Diante disso, ações, que visam à formação cívica, devem permear todos os espaços 

da instituição escolar, nas salas de aula (em todas as disciplinas), no trabalho da Direção 

da Escola, nos projetos (como o da Hora Cívica e o Projeto Valores), nas execuções dos 

serviços de apoio por meio de uma atuação institucional que valorize os processos de 

desenvolvimento humano e ações de prevenção da queixa escolar, bem como, projetos 

interventivos que visa desenvolver as habilidades e competências dos estudantes público 

alvo das queixas escolares. Assim como acolhimento das famílias desses estudantes afim 

de que possa ser fortalecida a parceria família e escola com objetivo de se estabelecer 

uma cultura de sucesso na escola. 

 Dado o exposto, a função social da escola é auxiliar os alunos a crescerem como 

cidadãos críticos, ativos, conscientes, que respeitem a lei, e que contribuam para a 

construção de uma sociedade justa e igualitária.  

 Sabendo da função social das instituições educacionais como agente de mudança e 

formação e, ainda, que a aprendizagem acontece na relação indivíduo-mundo, este projeto 

se configura como uma proposta pedagógica para este ano letivo. 

 O objetivo geral da Escola Classe 40 de Ceilândia é compreender a cidadania como 

participação social e política, visando à prática da sustentabilidade e adoção de atitudes de 

solidariedade, cooperação e respeito recíproco. 
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 Os objetivos específicos são: desenvolver a consciência da importância dos valores 

humanos na prática cotidiana; possibilitar o desenvolvimento da leitura em toda a extensão 

do texto através de situações individuais e compartilhadas na escola; reforçar o 

reconhecimento dos gêneros textuais; discutir a cidadania e questões éticas básicas 

relativas à condição humana, que possibilitem a construção de uma sociedade sustentável, 

fundamentada em princípios de convivência e aprendizagem contínua. 

Além desses, são objetivos específicos da instituição: capacitar para o 

desenvolvimento de valores multiculturais, baseados no respeito às diferenças culturais e 

religiosas; discutir a importância do conhecimento e do cuidado com o próprio corpo e 

adoção de hábitos saudáveis do indivíduo, da coletividade e do meio ambiente sustentável; 

desenvolver a autonomia e o autocontrole dos educandos; possibilitar aos alunos a 

construção do hábito de ouvir, interpretar e socializar textos orais e escritos; aproximar os 

alunos ao universo escrito e dos portadores de escrita, definindo preferências na seleção 

de leituras. 

Em relação às concepções e pressupostos que conduzem as práticas na instituição, 

a Escola Classe 40 de Ceilândia se ampara em uma concepção de Educação que garanta 

a visibilidade social, que coopere para a mobilidade social e que garanta os direitos, a 

formação humana, o direito de aprender, entre outros. Em consonância com a SEEDF, a 

base se fundamenta na Pedagogia Histórico-crítica e na Psicologia Histórico-cultural. Para 

tanto, pauta-se nos princípios da gestão democrática, da formação continuada e da 

garantia de espaços de construção coletiva. 

 A Escola considera que as aprendizagens ocorrem num processo contínuo, por meio 

de múltiplas relações sociais estabelecidas. Essas aprendizagens devem ser mediadas, de 

forma que se desperte o desejo pelo saber, o desejo pela reflexão e crítica, e que garanta a 

qualidade nas relações afetivas entre discente e docente.  

 Nesse sentido, essas aprendizagens devem ser contextualizadas à realidade do 

discente, e o trabalho pedagógico da escola deve contemplar os eixos transversais do 

Currículo em Movimento da SEEDF (2018): I- Educação Para Diversidade, II- Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e III- Educação para Sustentabilidade. 

 Ademais, a Escola Classe 40 de Ceilândia atua num paradigma pautado na análise 

dos objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação, visando à flexibilização curricular e de 

temporalidade e à integralização de aprendizagens, de modo a tornar-se cada vez mais 
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inclusiva, num sistema de inclusão efetiva e com qualidade, de acordo com as normas do 

Ministério da Educação e da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

 Portanto, a Escola trabalha num paradigma educacional voltado para os direitos 

humanos, onde a igualdade e a diferença são valores indissociáveis, para assegurar aos 

alunos currículo, metodologias e recursos que atendam às suas necessidades.  

 Com relação à percepção dos servidores e professores acerca da instituição 

educacional, segundo dados colhidos através de reuniões pedagógicas, foram apontadas 

como principais fragilidades: a deficiência na infraestrutura, o lixo ao redor da escola, a 

falta de espaços lúdicos, a falta de salas (de leitura, por exemplo), o pequeno número de 

auxiliares de educação e a falta de profissional para atuar no laboratório de informática. 

 Apontaram-se também as seguintes fragilidades: a deficiência na limpeza, a falta de 

controle na portaria, as dificuldades de comunicação, a falta de participação da 

comunidade, especialmente das famílias no acompanhamento do processo educativo dos 

filhos.  

 Como potencialidades foram arroladas: o grupo de professores, a presença dos 

coordenadores e dos serviços de apoio, os Educadores Sociais Voluntários, o trabalho 

executado pela Direção, bem como a Festa Junina, Recreio Divertido, a Feira Literária e os 

passeios realizados pela escola.  

 Com relação à conjuntura social política e econômica na qual a Escola se insere, 

segundo informações apresentadas pela secretaria escolar, os estudantes atendidos nesta 

instituição são provenientes de uma comunidade de baixa renda, composta por 

desempregados, autônomos, trabalhadores assalariados, dentre outros, sendo que 30,29% 

são famílias que dependem da ajuda de programas sociais do governo. As famílias 

também relatam dificuldades em orientar e auxiliar os filhos com relação ao 

acompanhamento escolar.  Alguns estudantes residem distante da escola e fazem uso de 

transporte escolar. 

Faz-se necessário, ao se planejar ações voltadas à melhoria do ensino nesta 

instituição, bem como, ações que favoreça a participação dos pais na vida escolar de seus 

filhos. Considere-se também a pouca participação da comunidade nos espaços escolares, 

que não o faz de maneira constante no decorrer do ano letivo, restringindo-se a 

participações pontuais que envolvem a escola como um todo, a exemplo da Festa Junina e 

da Feira Literária.  
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Para efetivação da parceria família X escola, esta instituição educacional conta com 

atendimento da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, juntamente com a Sala de 

Recursos, pois a família torna-se o elo que possibilita a efetivação deste atendimento, que 

é complementado pelo SOE (Serviço de Orientação Educacional), que por sua vez atende 

a família junto ao estudante, buscando solucionar questões referentes a comportamentos 

que possam estar comprometendo seu rendimento escolar.  

Em se tratando das principais demandas da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem para o ano de 2021, tem-se: a melhoria do relacionamento interpessoal, a 

melhoria na Qualidade de Vida no Trabalho, o atendimento aos alunos do PAIQUE, a 

garantia do planejamento e execução das Adequações necessárias aos alunos com 

necessidades educacionais especiais e dificuldades de aprendizagem, a participação nos 

espaços de construção coletiva e a participação nos projetos pedagógicos da escola, assim 

como realização de ações institucionais numa perspectiva preventiva em relação à queixa 

escolar. 

Diante do exposto, e considerando-se o Mapeamento Institucional como um 

processo que ocorrerá durante todo o ano letivo, e considerando este documento como um 

registro do Mapeamento, a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem pretende, no 

ano de 2021, atuar nos três eixos propostos pela Orientação Pedagógica, em consonância 

com os documentos propostos pela e para a Secretaria de Educação, com vistas à 

implantação de uma cultura de sucesso escolar e da melhoria nos processos de ensino à 

aprendizagem.  

 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

Segundo informações apresentadas pela secretaria da escola, os estudantes 

atendidos nesta instituição são provenientes de uma comunidade de baixa renda, 

composta por desempregados, autônomos, trabalhadores assalariados, etc. Sendo que 

30,29% são famílias que dependem da ajuda de programas sociais do governo. As famílias 

também relatam dificuldades em orientar e auxiliar os filhos com relação ao 

acompanhamento escolar. Alguns estudantes residem distante da escola e fazem uso de 

transporte escolar. 

Faz-se necessário, ao se planejar ações voltadas à melhoria do ensino nesta 

instituição, considerar a pouca participação dos pais na vida escolar de seus filhos. 
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Considere-se também a pouca participação da comunidade nos espaços escolares, que 

não o faz de maneira constante, no decorrer do ano letivo, restringindo-se a participações 

pontuais que envolvem a escola como um todo. Apesar de alguns esforços que a escola 

vem fazendo para ampliar a participação da comunidade, percebe-se ainda, grande 

quantidade de pais ausentes. Assim, o grupo de profissionais pertencentes à Escola Classe 

40 continua buscando a efetiva participação de todos, para que se desenvolva uma 

educação que efetivamente faça a diferença na vida dos estudantes, em sua formação 

enquanto cidadãos alcançando os resultados desejados, fortalecendo sempre a tríade: 

Escola X Aluno X Família. 

O grande obstáculo a ser vencido é a efetivação dessa parceria, visando um 

melhor acompanhamento e possíveis intervenções, nos aspectos referentes ao 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Tornando-se ainda mais necessário, 

nos casos dos estudantes com queixa escolar. Para vencer esse obstáculo, a escola conta 

com os Serviços de Apoio, a saber, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), a 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) e o Serviço de Orientação 

Educacional (SOE).  

Segundo Freitas (2005, p.80) “deve-se realizar intervenções que consistem no ato 

pedagógico fundamental, no sentido de problematizar os conhecimentos produzidos pelo 

educando em sua experiência de vida, desafiando-o a ampliar esses conhecimentos”. 
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3.4  Infraestrutura 

Caracterização Física 

 

Discriminação Utilização 

 Quantidade Constante Esporádica Desativada 

Anfiteatro  01     

Cantina  01  X    

Copa 01 X   

Depósito 01    X 

Laboratório de Informática 01   X 

Pátio Coberto 01  X   

Quadra de Esportes 01  X    

Parquinho 01 X   

Salas de aula 15 X    

Sala dos auxiliares 01 X    

Sala de leitura  01 X   

Sala de Reforço 01 X   

Sala de Recursos 01 X   

Sala do SOE 01  X   

Sala do EEAA 01  X   

Sala de Direção 01  X   

Sala da supervisão 01 X   

Sala dos Professores 01  X   

Secretaria  01  X    

Discriminação Utilização 

Recursos Quantidade Constante Esporádica Desativada 

Ar condicionado 01 X   

Copiadora 02 X   

Televisão 02 X   

Data Show 01 X   

Computadores 18 X   

Máquina de Algodão Doce 01   X 

Caixas de Som 04 X   

Bebedouro Central 01 X   
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Outros Bebedouros 02 X   

Bebedouros de Parede 03 X   

Ventiladores 43 X   

Impressoras 03 X   

Refrigeradores 04 X   

Fogões Industriais 02 X   

Freezers 02 X   
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III – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

  

A Escola Classe 40 é localizada em Ceilândia, maior cidade-satélite de Brasília, com altos 

índices de violência. Situada no P Norte, divisa com o Sol Nascente (está entre as três 

maiores favelas do Brasil). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é considerada 

uma área de aglomerados subnormal (são formas de ocupação irregular de terrenos de 

propriedade alheia – públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas, em 

geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos 

essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação). 

A maioria dos estudantes atendidos nesta instituição é proveniente dessa localização ou 

bem próximas a ela. Em geral, as famílias dos estudantes apresentam condições 

socioeconômicas, de saneamento e de moradia muito precárias. Relatando um 

agravamento em decorrência da pandemia de Covid – 19. A pandemia piorou o cenário 

econômico da nossa comunidade escolar e de todo o Brasil. Muitos pais/responsáveis 

perderam o emprego e ficaram diante de um cenário de fome. Além do cenário de pobreza 

(em muitos casos extrema), falta saneamento e passam pela pandemia sem o apoio 

devido. Muitas famílias foram vítimas da Covid – 19 o que tornou necessário medidas de 

acolhimento especiais/específicas por parte da nossa equipe de trabalho.  

O anúncio da suspensão das aulas presenciais, veio por meio do Decreto Nº 40.520, 

publicado no DODF ANO , nº 28, EDIÇÃO EXTRA, BRASÍLIA – DF de 14 de março de 

2020, em decorrência do atual momento de pandemia de COVID – 19. 

Em resposta ao cenário atípico, a equipe gestora realizou ações emergenciais no intuito de 

alcançar todos os estudantes, famílias e profissionais da EC 40, com o objetivo de manter a 

interação, mitigar os efeitos da pandemia nas aprendizagens e acolher toda a comunidade 

de uma forma especial.  
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1. AÇÕES IMEDIATAS  

APÓS O DECRETO DE SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAS DECRETO Nº 40.520, 

publicado no DODF ANO, nº 28, EDIÇÃO EXTRA, BRASÍLIA – DF de 14 de março de 

2020/Revogado pelo Decreto N 40.539, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

novo coronavírus, e dá outras providências. Portaria nº 61, de 23 de março de 2020.  

AÇÕES OBJETIVOS 

Reunião/Equipe Gestora  Organizar ações/estratégias diante das 

determinações do Decreto e demais documentos 

da Secretaria de Educação/Regional de Ensino.  

Informativo Geral sobre o Decreto 

e demais documentos da 

Secretaria de Educação e 

Regional de Ensino para todos os 

profissionais da escola (através 

dos grupos de whatsapp já 

existentes na escola).  

Acolher, informar e manter a tranquilidade. 

 Realizar esforço conjunto de reflexão e respeito 

das temáticas de cunho emocional e profissional 

relacionadas ao referido contexto.  

Compra de celular/chip para 

atendimento a comunidade 

escolar.  

Manter a interação/diálogo e manter com a 

comunidade escolar.   

Organização do grupo de whatsapp de 

pais/responsáveis para manter a comunidade 

informada diretamente pela equipe gestora da 

escola 

Organização do Plano de Ação da 

Equipe Gestora. 

Dividir atribuições, atender as demandas 

necessárias com excelência. 

Pesquisa com pais/responsáveis 

(formulários).  

Promover o diálogo, averiguar a realidade da 

comunidade através de dados (quanto a internet e 

demais informações necessárias para o 

planejamento das ações futuras), orientar de forma 

adequada e acolhedora para incentivar e garantir a 

permanência na escola (mesmo que remota), 
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evitando a infrequência, evasão e abandono 

escolar. 

Reuniões com todos os 

profissionais da Escola  

(via meet). 

Manter os momentos de reunião com os 

profissionais da escola. Promover momentos de 

ESCUTA ATIVA e reflexão sobre o momento.  

Discutir os documentos da SE e Regional de 

Ensino. 

Reunião com os pais/responsáveis 

legais (via meet ou outros 

aplicativos).  

Manter o relacionamento com os pais. Manter os 

pais/responsáveis informados e promover 

momentos de escuta ativa.  

Arrecadar cestas básicas entre os 

profissionais da escola e 

instituições parceiras.  

Fazer doação para as famílias com maior 

necessidade.  

Formações com foco na Saúde 

Emocional dos educadores e 

demais funcionários da escola.   

Manter a saúde emocional do grupo de 

profissionais da escola.  

Atendimento online e presencial 

quando necessário.  

Manter os atendimentos a comunidade escolar. 

Atendimento presencial para organização de 

documentos solicitados e outros.  

Projeto “Educação na palma da 

mão”.  

Parceria com instituições parceiras para arrecadar 

celulares ou outros aparelhos eletrônicos que 

permitam o acesso à internet.  

Organização do Trabalho 

Pedagógico 

Planejar e executar coletivamente as ações ( após 

estudo dos dados da 1ª pesquisa realizada com os 

pais/responsáveis e momentos de escutava ativa 

com todos os grupos.  
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2. RESULTADOS DA 1ª PESQUISA REALIZADA COM OS PAIS/RESPONSÁVEIS 

(MÊS DE MARÇO DE 2020) APÓS A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS NO DF: 

553 Pais/Responsáveis responderam o formulário.  
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Postadas no PPP as perguntas mais relevantes.  
 

 

Diante do atual cenário de pandemia, a prioridade da Escola Classe 40 foi acolher as 

crianças/famílias e profissionais, realizar a busca ativa, manter o relacionamento com os 

pais/responsáveis e demais membros da comunidade escolar, promovendo momentos de 

escuta ativa para organização de todo o trabalho pedagógico e administrativo.  

 

3. PESQUISA REALIZADA COM OS DOCENTES DA EC 40 EM ABRIL 

DE 2021:  
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4. Indicadores de Desempenho Escolar  

 
 

 
a) Indicadores Internos/2018 - 2020 

 

Ano Total de 

alunos 

Reprovados 

Retidos 

Evadidos Abandono Defasagem de 

idade/série 

2018 688 38 0 06 13 

2019 804 36 0 04 07 

2020 722 09 0 00 08 

 

b) Indicadores Externos 201 (Não se aplica para Ed. Infantil) 
 

 IDEB  OBSERVADO 

Escola  2005  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  

EC 40 DE CEILANDIA 4.4 4.5 4.5 4.8 4.9 5.4 5.3 5.8 
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Organização do Trabalho Pedagógico/1º Bimestre 2021 – EC 40 

           08/03 a 11/05 = 50 dias  

  

A Organização do Trabalho Pedagógico da Escola Classe 40 foi construída após vários momentos 

de ESCUTA ATIVA com os professores e demais profissionais durante as reuniões pedagógicas 

setorizadas, coletivas e de forma individual.  

 

ATIVIDADE DATA/HOR

A 

LOCAL 

1º Dia de Encontro Pedagógico (convite postado no grupo 

pedagógico dia 02/03). 

 

 “l Café virtual da EC 40 de Ceilândia” - Reunião Geral com 

todos os professores e demais profissionais da EC 40.  

 

 Boas vindas e acolhimento (Apresentação dos professores e 

demais profissionais).     

  

 Cronograma da Semana Pedagógica. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Semana de Acolhimento e ambientação/Busca Ativa.  

 

 Grupos Pedagógicos da EC 40.  

 

 Estudo/Leitura dos documentos da Secretaria de Educação do 

DF (pequenos grupos pedagógicos). 

 

 Replanejamento Curricular 2021 (atenção!). 

 

 Estudo/leitura documentos da Secretaria: Coordenação 

Individual do professor e coordenadores pedagógicos. 

                      http://www.educacao.df.gov.br/programacao-3/ 

 

 Reunião da Equipe Gestora com coordenadores Pedagógicos e 

Equipes de Apoio. 

03/03/2021 

 

08h30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00min 

 

 

 

 

15h00min 

Meet 

http://www.educacao.df.gov.br/programacao-3/
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2º Dia de Encontro Pedagógico:  

 Encontro Pedagógico Setorizado para BIA (Bloco Inicial de 

Alfabetização). (Equipe Gestora, Professores do BIA, 

Coordenadores Pedagógicos, Equipes de Apoio). 

 

 Formação Virtual para a Educação Infantil (pequeno grupo 

pedagógico). 

                 https://www.youtube.com/watch?v=1xjSRnIso2k 

                   https://www.youtube.com/watch?v=7gX4caRBsCc 

 

 Encontro Pedagógico Setorizado para os 4º e 5º Anos 

(Equipe Gestora, Professores dos 4º e 5º Anos, Coordenadores 

Pedagógicos, Equipes de Apoio). 

 

   04/03 

 

  09h00min 

 

 

 

 09h30min 

 

 

 

 

 

 

 14h30min 

 

 PLANEJAMENTO para a primeira semana de aula: 

(ACOLHIMENTO, AMBIENTAÇÃO E BUSCA ATIVA). 

           (BIA e Educação Infantil).  

 

  14h00min  

   

3º Dia de Encontro Pedagógico  

 Momento com a equipe Gestora e Apresentação das 

Equipes de Apoio EC 40 (Orientadoras Educacionais, Pedagoga e 

Professora da Sala de Recursos). 

 

 Encontro Pedagógico Setorizado para a Educação Infantil e 

professora Nilva da turma TGD (Equipe Gestora, Professores da 

Educação Infantil, Coordenadores Pedagógicos, Equipes de Apoio). 

      05/03 

08h40min 

 

 

 

 

09h40min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xjSRnIso2k
https://www.youtube.com/watch?v=7gX4caRBsCc
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ATIVIDADE DATA/HOR

A 

LOCAL 

 Envio do documento: Oferta de cursos de formação continuada 

EAPE – todas as datas, seguido de orientação da diretora 

Marinalva (áudio).  

04/03 

 

Grupo 

pedagógico 

da escola 

(WhatsApp) 

 Envio das listas das turmas com dados dos alunos e listas de 

materiais escolares (grupo pedagógico e pequenos grupos).  

 

 Material para Estudo: Circular Nº 22/2021 – SEE/SUBEB – 

“Utilização das ferramentas Google”. 

 

 Orientações sobre a Plataforma. 

05/03 

 

 

 

Grupo 

pedagógico 

da escola 

(WhatsApp) 

 Informações sobre a vinculação dos alunos e professores nas 

salas de aulas (todas as turmas prontas).  

 

 Passo a passo das aulas online no DF (vídeo da Secretaria de 

Educação). 

06/03 

 

 

 

 

 

Grupo 

pedagógico 

da escola 

(WhatsApp) 

 Início do Ano letivo/ 1º bimestre  

Semana de ACOLHIMENTO, AMBIENTAÇÃO E BUSCA 

ATIVA.  

Obs.: Acolhimento, ambientação e busca ativa durante todo o mês de 

março (A BUSCA ATIVA continuará até encontrarmos todos os nossos 

alunos). 

 

 Mensagem da Diretora Marinalva sobre o início do ano 

letivo/Dia Internacional da Mulher e sobre a Formação EAPE 

2021 (vídeo de divulgação dos cursos).  

 

08/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Remoto) 

 

 

 

Grupo 

pedagógico 

da escola 

(WhatsApp) 
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 Orientações sobre a Busca Ativa/alunos 2021. 

 

 Divulgação do vídeo Oficial de Boas vindas/alunos e famílias da 

EC 40 2021 (produzido pela professora Kisy). 

 

 Orientações sobre o Termo de Consentimento para utilização da 

Plataforma “Escola em Casa / Google Sala de Aula” e 

Mensagem aos pais/responsáveis com o link para acesso ao 

Termo de Consentimento: 

https://docs.google.com/forms/d/1fTaSIxyUgk_cbkRa4_BtIbEtGZbsgs8

SDyccTQ6D-xc/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/03 

 

 

 

 

 

 

 Diagnóstico Inicial das Aprendizagens  08/03 a 

30/04 

 

 Envio das Listas/Busca Ativa EC 40. 09/03  

 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos Estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais (Lei Distrital nº 5714/2016). 

Obs.: Para registro, veja a programação da semana no Cronograma de 

Proposta de Atividades apresentado pela professora da sala de recursos 

Ilsiane (postado em todos os grupos).  

08/03 a 

12/03 

 

 

 Divulgação da 2ª Lista de Busca Ativa/alunos. 

 

 Informações sobre Cartão Material Escola. 

10/03 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fTaSIxyUgk_cbkRa4_BtIbEtGZbsgs8SDyccTQ6D-xc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1fTaSIxyUgk_cbkRa4_BtIbEtGZbsgs8SDyccTQ6D-xc/edit?usp=sharing
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 Reunião Pedagógica Coletiva: Formação: “O contexto 

escolar e o atendimento aos estudantes com TEA, no modelo 

remoto”. (Doutora/Pedagoga/Psicopedagoga Mara Rúbia Martins)  

 

 

13h25mim 

 Divulgação da 3ª Lista de Busca Ativa/alunos. 

 

 Sugestão de Formação: Live "Acolhimento: cultivo da paz no 

cotidiano da pandemia" Com Lydia Rebouças, educadora, 

cofundadora e vice-reitora da UNIPAZ, e Dr. Pierre Weil, e Core 

Energetics, com o Dr. John Pierrakos.  (postado pela professora 

Ilsiane – Sala de Recursos).  

             (https://www.youtube.com/watch?v=wrv2o3_N53g 

 

11/03 

 

   

 

09h58min 

Grupo 

pedagógico 

da escola 

(WhatsApp) 

 

 

 

 

 

 

 

 Informações pedagógicas/administrativas. 

 

 Sugestão de live: Março Mais Mulher”  - Sarau Cultural “Nulher, 

codinome força: a resistência por meio da arte e educação.”  

 

 Divulgação da 4ª Lista de Busca Ativa EC 40.  

 

 Orientações sobre Relatórios de Atividades. 

 

 Divulgação da 5ª Lista de Busca Ativa EC 40 

12/03 

 

 

14h40min 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

pedagógico 

da escola 

(WhatsApp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wrv2o3_N53g
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 Sábado letivo/Dia Letivo Temático – “Escola e Família em 

defesa da vida e da educação: o acolhimento em foco”. 

 

 Informações pedagógicas administrativas para reunião dos 

professores com os pais/responsáveis.  

 

 Informações sobre Cursos EAPE/CPF bloqueados. 

 

 Divulgação do vídeo do Secretário de Educação sobre o Dia 

Letivo Temático.  

13/03 

 

 

 

 

 

Grupo 

pedagógico 

da escola 

(WhatsApp) 

 

 

 

 

 Reunião Geral - Pedagógica/Administrativa com todos os 

professores e demais profissionais da escola (Deliberação 

sábados letivos).  

 

 Divulgação 6ª lista de Busca Ativa. 

 

 Sugestão de Formação: 2º Congresso Internacional de 

Transtornos de aprendizagem e comportamento para uma 

Educação Inclusiva. 

https://www.sympla.com.br/2congresso-internacional-de-transtornos-de-         

aprendizagem-e-comportamento-para-uma-educacao-inclusiva__1125881 

15/03 

09h30min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convite: Coleção patrimônio para Jovens em Ceilândia/Circular 

nº 17/SEE/SUBIN 

 

 Áudio para os pais/responsáveis 

(orientações/diretoraMarinalva). 

 

 Divulgação da 7ª Lista de Busca Ativa/alunos.  

16/03 

 

 

 

 

 

Meet  

 

 

Grupo 

pedagógico 

https://www.sympla.com.br/2congresso-internacional-de-transtornos-de-%20%20%20%20%20%20%20%20%20aprendizagem-e-comportamento-para-uma-educacao-inclusiva__1125881
https://www.sympla.com.br/2congresso-internacional-de-transtornos-de-%20%20%20%20%20%20%20%20%20aprendizagem-e-comportamento-para-uma-educacao-inclusiva__1125881
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 Sugestão de Formação – Encontro Internacional da Consciência 

Autista:  https://www.even3.com.br/eica2021 

 

 

 

 

14h00min 

da escola 

(WhatsApp) 

 

 Reunião Coletiva/Pedagógica para os professores com regência 

no período vespertino. 

 

 Reunião Coletiva/Pedagógica para os professores com regência 

no período matutino. 

 

 Divulgação 8ª lista de Busca Ativa. 

 

17/03 

09h30min 

 

 

14h30min 

 

 

Meet  

 

Grupo 

pedagógico 

da escola 

(WhatsApp) 

 

 Formação UNIEB: Diagnóstico Inicial do Ensino Remoto: Do 

Replanejamento às práticas (no canal da Regional de Ceilândia no 

dia 25/03 às 09h00min). 

https://www.youtube.com/watch?v=6z4MOo3Tz_o 

 

18/03 Grupo 

pedagógico 

da escola 

(WhatsApp) 

 Informação sobre o 1º Momento de Entrega dos Livros didáticos 

para os professores (agendamento). 

 

 Comunicado da Equipe Gestora para auxiliar os professores: 

ENTREGA DE MATERIAL IMPRESSO/conscientização e 

sensibilização sobre o uso da plataforma. 

 

 Sugestão de vídeo – A turma do seu Lobato – Pra salvar o 

mundo (música sobre o Coronavírus/covid 19).  

https://youtu.be/a7tvNN12kLs 

 Divulgação da próxima Reunião Pedagógica Coletiva: 

Formação para todos os professores em parceria com a EC 35 

de Ceilândia. (comunicado ao grupo). 

 

19/03 Grupo 

pedagógico 

da escola 

(WhatsApp 

https://www.even3.com.br/eica2021
https://www.youtube.com/watch?v=6z4MOo3Tz_o
https://youtu.be/a7tvNN12kLs
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 Divulgação das Inscrições do Curso MPT na Escola. 

 Atendimento presencial – Entrega dos Livros Didáticos para os 

professores.  

 

 Divulgação do Convite para Reunião da Equipe Gestora com 

Pais/responsáveis da Ed. Infantil, 1º e 2º Anos do Ensino 

Fundamental.  

 

 Convite/Reunião de Apresentação do livro Ceilândia, minha 

quebrada é maior que o mundo! Inscrições: 

https://forms.gle/zaznEM9U81mTfMtj7 

22/03 

09h00 às 

12h00min  

 

 

 

 

 

 

 

 

(na escola) 

 

 

Grupo 

pedagógico 

da escola e 

grupos de 

pais 

(WhatsApp) 

 

 

 Divulgação do Convite para Reunião da Equipe Gestora com 

Pais/responsáveis dos 3º, 4º e 5º Anos do Ensino Fundamental.  

 

 Reunião da Equipe Gestora com Pais/responsáveis da Ed. 

Infantil, 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental.  

23/03 

 

 

19h30min 

 

 

 

Grupo 

pedagógico 

da escola e 

grupos de 

pais 

(WhatsApp) 

Meet 

 Reunião Pedagógica Coletiva em parceria com a EC 35 de 

Ceilândia: “Sua aula é inesquecível?” professora Cássia. 

https://www.youtube.com/watch?v=FKD_T5YsA3w 

 (links do vídeo “Peixes não sobem em árvores”).  

 

 Reunião da Equipe Gestora com Pais/responsáveis dos 3º, 4º e 

5º Anos do Ensino Fundamental.  

 

 Divulgação do 2º Momento para Entrega de livros didáticos do 

24/03 

09h30min 

 

 

 

19h30min 

 

Zoom  

 

Meet 

Grupo 

pedagógico 

da escola  

(WhatsApp) 

https://forms.gle/zaznEM9U81mTfMtj7
https://www.youtube.com/watch?v=FKD_T5YsA3w
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Professor na escola.  

 2º Momento para Entrega de livros didáticos do Professor na 

escola. 

 

 Formação UNIEB: Diagnóstico Inicial do Ensino Remoto: Do 

Replanejamento às práticas (no canal da Regional de Ceilândia 

- 09h00min).  https://www.youtube.com/watch?v=6z4MOo3Tz_o 

                (Importante à participação de todos).  

 

 Sugestão/Convite: Live Saúde Mental: SPA e implicações 

escolares. 

      https://www.youtube.com/watch?v=mE8Bh-BgUNk 

 

 Reunião para equipe gestora e coordenadores com a 

coordenadora intermediária Paloma/Unieb. 

 

 Reunião da Equipe Gestora com os coordenadores 

pedagógicos da EC 40. 

25/03 

08h30min 

às 

11h30min 

 

09h00min 

 

 

 

14h30min 

15h30min 

  

 

16h30min 

 

(atendimento 

presencial na 

escola).  

 

 

 

Canal da 

CRE 

Ceilândia 

 

 

 

 

 Sábado Letivo (Aniversário de Ceilândia). 27/03  

 Reunião Setorizada para Planejamento mensal (coordenadora e 

professoras da ED. Infantil). 

 

 Reunião Setorizada para planejamento mensal (coordenadora e 

professores dos 1º Anos). 

 

29/03 

(período 

vespertino) 

Meet 

 Reunião Setorizada para Planejamento mensal (coordenadora e 

professoras dos 2º Anos).  

 

 Reunião Setorizada para Planejamento mensal (coordenador e 

professores dos 4º e 5º Anos). 

30/03 

(período 

vespertino) 

Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=6z4MOo3Tz_o
https://www.youtube.com/watch?v=mE8Bh-BgUNk
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 Reunião Setorizada para Planejamento mensal (coordenadora e 

professoras dos 3º Anos). 

  

 Reunião Setorizada para Planejamento mensal (coordenadora e 

professora da turma TGD). 

 

 Live com o Secretario de Educação  

https://www.instagram.com/p/CNFoEN-szQ3/?igshid=ml7wkbnu9p2k 

 

31/03 

(período 

vespertino) 

 

 

 

17h30min 

Meet 

 Dia letivo 01/04  

 Feriado Paixão de Cristo. 02/04  

 Reunião Setorizada com os professores dos 4º Anos. 06/04 

14h00min 

Meet 

 Formação Unieb: Avaliação diagnóstica da leitura e da escrita 

para o ensino não presencial no Bloco Inicial de Alfabetização. 

 

 1º Dia de Formação da Educação Infantil, da IX Plenarinha da 

Educação Infantil – “Musicalidade das Infâncias: de cá, de lá, de 

todo lugar”. Canal Educa DF. 

 

07/04 

     

14h00min 

 

 

14h30min 

Meet 

Youtube 

 

 

Canal Educa 

DF 

 

 

 Professores enviar as atividades para o e-mail 

pedagogicoquarenta@gamil.com (Atividades Impressas 1ª Etapa 

2021). 

 (As atividades contemplarão os alunos até o término do 1º bimestre 

(11/05)). Obs.: Gentileza, enviar em formato PDF.  

08/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Reprodução das atividades para entrega da 1ª Etapa de 

Atividades Impressas (equipe gestora). 

09 e 10/04 Escola 

 Professor/ENCAMINHAR os alunos não encontrados até o 

momento para o SOE (orientadoras Maria Alves e Iracema).  

09/04  

https://www.instagram.com/p/CNFoEN-szQ3/?igshid=ml7wkbnu9p2k
mailto:pedagogicoquarenta@gamil.com
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 Sábado Letivo 10/04  

 Organização das Atividades Impressas e livros didáticos (equipe 

gestora e coordenadores pedagógicos). 

12/04 

08h30min 

Escola 

 

 

 Entrega das Atividades Impressas (observar cronograma no 

grupo pedagógico). 

13/04 Escola  

 Entrega das Atividades Impressas (observar cronograma no 

grupo pedagógico). 

14/04 Escola 

 Formação Unieb: Diálogos da Psicogênese.  (maiores 

informações no grupo pedagógico).  

 

 Fórum para Gestores (equipe gestora) 

15/04 Canal da 

CRE 

Ceilândia 

 Reunião da Equipe Gestora com os Serviços de Apoio. 19/04 

10h00min 

Meet 

 

 Feriado/Aniversário de Brasília/Tiradentes 21/04  

 Fórum para os Coordenadores Pedagógicos dos Anos Iniciais 

(maiores informações serão repassadas pela Unieb). 

22/04  

 Sábado Letivo/Divulgação do Cronograma/Sugestões de 

atividades “Semana de Educação para a Vida”. 

24/04 Grupo 

pedagógico 

da escola  

(WhatsApp) 

 Reunião com os professores (com alunos atendidos pela Sala de 

Recursos), para orientação sobre preenchimento da Adequação 

Curricular. Responsável: Professora Ilsiane 

27/04 Meet 

 Reunião Pedagógica Coletiva: Proposta Pedagógica da EC 

40 (Projetos 2021). 

28/04 

14h00min 

Meet 

 Semana de Educação para a vida (sugestão de atividades será 

postada nos pequenos grupos pedagógicos).  

03/05 a 

07/05 

Grupo 

pedagógico 

da escola  

(WhatsApp) 
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 Formação/Unieb - Alfabetização Matemática (maiores 

informações no grupo pedagógico). 

06/05 Canal da 

CRE 

Ceilândia 

 Sábado Letivo 08/05  

 Reunião de Pais/Mestres (cada professora agendará a 

data/horário e comunicará com antecedência ao seu coordenador 

pedagógico).  

08/05 a 

14/05 

Meet 

 Conselho de Classe Educação Infantil  10/05 

14h00min 

Meet 

 

 Conselho de Classe – 1º Anos  11/05 

14h00min 

Meet 

 Término do 1º Bimestre  11/05  

 Conselho de Classe – 2º Anos 12/05 

14h00min 

Meet 

 Conselho de Classe – 3º Anos 13/05 

14h00min 

Meet 

 Conselho de Classe – 4º Anos 14/05 

14h00min 

Meet 

 Conselho de Classe – 5º Anos 

 Envio das Atas de Conselho de Classe para o e-mail: 

pedagogicoquarenta@gmail.com   

17/05 

14h00min 

Meet 

 

 Envio dos relatórios individuais dos alunos 

pedagogicoquarenta@gmail.com   

20/05  

Observações:  

As datas e horários das atividades poderão ser alteradas de acordo com a necessidade dos 

serviços.  

mailto:pedagogicoquarenta@gmail.com
mailto:pedagogicoquarenta@gmail.com
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IV - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
Atualmente, a sociedade convive num paradigma de conflito de valores. A ausência 

destes tem ocasionado um senso de naturalidade a todas as ações, que de alguma forma 

denigrem o valor humano. A escola, parte integrante dessa sociedade, vem sentindo 

consequências dessas atitudes na formação dos educandos. 

 A educação não se restringe apenas a transmissão de conhecimentos acadêmicos, 

mas educa-se para a convivência, para o ser. Com base neste pressuposto filosófico, sabe-

se que conviver é estar com o outro, aceitá-lo na sua individualidade e ao mesmo tempo na 

igualdade de todos. Em busca desta relação, os valores humanos têm uma posição 

insubstituível. 

 De acordo com os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, a escola não 

deve desconsiderar os movimentos sociais, já que um de seus objetivos deve ser a 

melhoria da qualidade social na vida coletiva do país. 

 Nesse sentido, a escola tem a função de construir uma sociedade, melhor e mais 

justa, através de um trabalho que integre aluno, professor, demais funcionários da escola, 

pais e comunidade, todos com um único objetivo: a construção da cidadania. 

 Essas ações, que visam à formação cívica, devem permear todos os espaços da 

instituição escolar, nas salas de aula (em todos os componentes curriculares), no trabalho 

da Direção da Escola, nos projetos (como o da Hora Cívica e o Projeto Valores), nas 

execuções dos serviços de apoio. 

 Dado o exposto, a função social da escola é auxiliar os alunos a crescerem como 

cidadãos críticos, ativos, conscientes, que respeitem a lei, e que contribuam para a 

construção de uma sociedade justa e igualitária. 

 Sabendo da função social das instituições educacionais como agente de mudança e 

formação e, ainda que, a aprendizagem acontece na relação indivíduo-mundo, este projeto 

se configura como uma proposta pedagógica de educar para conviver. 
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V - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

1.  MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO , DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS  

 

A Educação Básica, conforme as DCNEBs (2010) é direito indispensável ao 

exercício da cidadania, e por ela os indivíduos podem conquistar os demais direitos, 

definidos em legislações. Desse modo, a escola deve garantir a permanência dos alunos 

na escola, e que essa permanência seja com qualidade. 

 A Escola Classe 40 de Ceilândia, está em consonância com a SEEDF, baseando-se 

na Pedagogia Histórico-crítica e na Psicologia Histórico-cultural, assumindo uma 

concepção de Educação que garanta a visibilidade social, que coopere para a mobilidade 

social e que garanta os direitos, a formação humana, o direito de aprender, entendendo a 

educação como integral, onde o ser é reconhecido como multidimensional, único, com sua 

história e suas especificidades. Para tanto, pauta-se nos princípios da gestão democrática, 

da formação continuada e da garantia de espaços de construção coletiva.  

 A Escola considera que as aprendizagens ocorrem num processo contínuo, por meio 

de múltiplas relações sociais estabelecidas. Essas aprendizagens devem ser mediadas, de 

forma que se desperte o desejo pelo saber, o desejo pela reflexão e crítica, e que garanta a 

qualidade nas relações afetivas entre discente e docente. 

 Nesse sentido, essas aprendizagens devem ser contextualizadas à realidade do 

discente, e o trabalho pedagógico da escola deve contemplar os eixos transversais do 

Currículo em Movimento da SEDF (2018): Educação Para Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade. 

 A Escola também atende à proposição deste Currículo, em seus eixos integradores: 

Alfabetização, letramentos e ludicidade para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

 Ademais, a Escola Classe 40 de Ceilândia atua num paradigma pautado na análise 

dos objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação, visando à flexibilização curricular e de 

temporalidade e à integralização de aprendizagens, de modo a tornar-se cada vez mais 

inclusiva, num sistema de inclusão efetiva e com qualidade, de acordo com as normas 

internacionais, do Ministério da Educação e da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. 

 Dado o exposto, a Escola trabalha num paradigma educacional voltado para os 

direitos humanos, onde a igualdade e a diferença são valores indissociáveis, para 
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assegurar aos alunos currículo, metodologias e recursos que atendam às suas 

necessidades. 

 

 

 

VI - FUNDAMENTOS TÉORICOS-METODOLÓGICOS  

 

A Escola Classe 40 de Ceilândia está embasada na adoção de práticas de 

participação democrática, possibilitando ao estudante preparar-se para lidar com as 

diferenças e para o exercício consciente da cidadania, proporcionando condições para o 

desenvolvimento do pensamento crítico acerca da realidade em que vive, valorizando e 

respeitando as diferentes culturas, considerando-as nos planejamentos e atividades 

didático-pedagógicas. 

 Baseia-se, portanto, na Pedagogia Histórico-crítica e na Psicologia Histórico-cultural, 

assumindo uma concepção de Educação que garanta a visibilidade social, que coopere 

para a mobilidade social e que garanta os direitos, a formação humana, o direito de 

aprender, entendendo a educação como integral, onde o ser é reconhecido como 

multidimensional, único, com sua história e suas especificidades; reconhecendo a 

educação como a integração entre as diversas áreas que a constitui, para que o estudante 

seja visto como um ser em formação, encontrando aqui um reconhecimento da sua 

singularidade humana e social, bem como em proporcionar integração entre escola, família 

e comunidade a fim de buscar melhorias e discutir a melhor forma de se trabalhar com as 

necessidades locais.  

A metodologia de ensino, na Escola Classe 40, está voltada para o desenvolvimento 

harmonioso das potencialidades do estudante, por meio de técnicas didáticas e estratégias 

pautadas na Avaliação Formativa. Assim, busca-se trabalhar com a avaliação para as 

aprendizagens, pois, compreende-se que as intervenções precisam ocorrer durante todo o 

processo de aprendizagem, utilizando-se de diversos instrumentos que potencializem a 

prática pedagógica, considerando a progressão continuada entre os anos dos ciclos. 
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Segundo as Diretrizes de Avaliação Educacional, 

A avaliação possui diversas funções; contudo, a Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que, na avaliação formativa, 
estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina 
e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para 
desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. 

 
 A prática pedagógica complementa-se nos diversos momentos da rotina escola, 

assim como nos Conselhos de Classe, onde os profissionais da educação, envolvidos no 

processo, buscam conhecer o estudante, sua família, e encontrar alternativas para que 

todos tenham acesso e garantia a aprendizagem. É um espaço de reflexão, autoavaliação, 

avaliação e planejamento, como apresentado no documento, Diretrizes Pedagógicas para 

organização escolar no 2º ciclo.  

 

A Escola Classe 40 traz uma proposta de educar com prazer, considerando a formação que 

as crianças trazem de casa. Considerando o aprendizado social da criança, a partir desses 

conhecimentos, a escola deve ir além dos aspectos práticos da vida, sem deixar de incluí-

los, oferecendo educação formal, trabalhando com a intencionalidade educativa. A 

Instituição de Ensino é o espaço de alargar, conhecer e adentrar novos universos, que 

possam dar outros significados à vida, contribuindo para que se compreenda a realidade de 

outras maneiras. 

Nesse sentido, uma situação de aprendizagem produtiva é aquela que favorece 

e desencadeia a ação/reflexão do aprendiz sobre o objeto do conhecimento. Ação esta que 

o leva a buscar informações e rever suas hipóteses. A criança, neste processo, passa a ser 

sujeito de sua aprendizagem, refletindo sobre o objeto de seu conhecimento. Referimo-nos, 

portanto, a uma nova proposta de organização das relações entre os papéis dos sujeitos 

envolvidos neste processo.  

Assim, o papel do professor passa a ser o de mediador na construção do conhecimento, 

uma construção dinâmica, coletiva, ética, responsável socialmente, enfim, global. Desta 

forma, conteúdos outrora abstratos e segmentados transformam-se em algo significativo 

para a criança, de uso prático e social, vivenciado por meio de projetos interdisciplinares. 
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VII - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
Para promover a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, a relação da teoria 

com a prática, a contextualização e o trabalho com os temais transversais, em todos os 

espaços da instituição escolar, a Escola Classe 40 de Ceilândia utiliza os seguintes 

documentos norteadores: Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação no 

Distrito Federal; Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, Educação Especial; Diretrizes Pedagógicas – Bloco Inicial de 

Alfabetização, 2ª edição/2012; Diretrizes Pedagógicas – Segundo Ciclo; Diretrizes de 

Avaliação da SEEDF – 2014; Parâmetros Curriculares Nacionais; Diretrizes Curriculares 

Nacionais; Direitos de Aprendizagem e todos os documentos da Secretaria de Educação 

para a modalidade ensino remoto (http://www.educacao.df.gov.br/wp-

conteudo/uploads/2018/01/recomendacao_guia_acolhimento_comunidade_escolar.pdf). 

Em resposta ao cenário atípico, a Escola Classe 40 realizou sua organização 

pedagógica com foco: 

  Acolhimento 

 Ambientação  

 Busca Ativa  

 Diagnóstico Inicial das Aprendizagens  

 Escuta Ativa 

 Escuta Sensível  

 Educação Emocional dos profissionais da escola; 

 Projeto Interventivo  

 Projeto de Leitura  

 Projeto Valores  

 Projetos específicos de cada segmento.  

 Avaliação (durante todo o ano letivo). 

 

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/recomendacao_guia_acolhimento_comunidade_escolar.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/recomendacao_guia_acolhimento_comunidade_escolar.pdf
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PLANO DE AÇÃO - Coordenação Pedagógica  

  

IDENTIFICAÇÃO  

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia  

Título do Projeto: Plano de Ação da Coordenação Pedagógica.  

Público Alvo: Docentes, alunos e responsáveis da instituição escolar. 

Equipe responsável: Coordenadores Pedagógicos – Aline Maria Barbosa da Silva, André Honório 

Gomes de Sousa, Nísia Aires da Silva Dantas.  

 

  

 OBJETIVOS  

 

 

GERAL  

 

 

Promover a atuação conjunta dos profissionais da escola nos diferentes 

turnos; coordenar o trabalho pedagógico em um ambiente que envolve 

docentes, discentes e coordenação pedagógica, para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem; promover o diálogo aberto escola-família na solução 

dos problemas com vistas as sugestões no intercâmbio das relações; 

contribuir para uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade 

da escola; articular projetos interventivos juntamente com os professores; 

acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo 

docente. 
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ESPECÍFICOS  

 Subsidiar o corpo docente na elaboração e implementação do planejamento 

anual, propondo alternativas metodológicas a partir de reflexões coletivas; 

Promover encontros e reuniões com temas relevantes identificados a partir 

da observação e análise da realidade escolar que efetivem a proposta 

pedagógica da escola - reunião pedagógica;  

Apoiar e subsidiar a elaboração e implementação de projetos desenvolvidos;  

Analisar e refletir sobre o sistema de avaliação promovendo ações de 

melhoria no processo ensino aprendizagem;  

Elaborar junto a equipe gestora um conselho de classe que forneçam dados e 

informações relevantes no processo de ensino e aprendizagem, bem como 

colher dados e informações significativas que subsidiem o trabalho com o 

educando;  

Realizar um trabalho em conjunto com os professores da sala de apoio 

pedagógico e da Sala de Recursos, dando suporte aos mesmos quando 

possível e necessário; 

Colher dados e pesquisas que auxiliem o trabalho junto ao educando;  

Acompanhar o rendimento escolar no geral, com vistas à sua melhoria bem 

como comportamentos inadequados tendo como premissa reverter os casos 

de baixo rendimento e analisar e promover a integração do aluno;  

Proporcionar momentos de reflexões que melhorem o relacionamento 

aluno-aluno e aluno-professor e propiciem condições de acesso e 

permanência na escola;  

Orientar a família sobre os procedimentos dos pais na melhoria do 

rendimento escolar do aluno.  
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AÇÕES E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO DE ENSINO REMOTO  

 

Busca ativa aos estudantes; 

 Acompanhamento e auxílio no diagnóstico inicial das aprendizagens; 

Elaboração e planejamento de Plano Interventivo Bimestral com foco na alfabetização de língua 

portuguesa e matemática, produções textuais, projeto de leitura e projeto de valores que visam 

a formação humana e o bem-estar de todos; 

Estudo e conhecimento das estratégias de ensino no modelo remoto, seguindo a organização 

curricular em ciclos para as aprendizagens no contexto do ensino remoto; 

Reuniões Pedagógicas, via chamadas de vídeo, previstas no calendário para estudo e reflexões 

sobre as Diretrizes curriculares, avaliação, metodologias, etc; 

Integrar de forma interdisciplinar diferentes esferas pedagógicas em prol da melhor qualidade de 

ensino; 

Acompanhamento das atividades do ensino remoto, com planejamento, confecção de material e 

propostas de Projetos; 

Organização, confecção, entrega de material impresso;  

Suporte ao docente para aprimoramento profissional; 

Apoio nos projetos promovidos pela unidade escolar; 

Encontros periódicos com os professores da Sala de Apoio e Sala de Recursos para avaliação e 

consequente melhoria das atividades; 

Elaboração e planejamento do Plano de Ação dos coordenadores pedagógicos;  

Acompanhamento ás salas de aulas dos professores regentes na Plataforma Google; 

Atendimento específico/individualizado, com os professores via aplicativo de mensagens e/ou 

chamadas de vídeo, para trocar informações sobre o estudante e traçar estratégias pedagógicas;  

Sugestões de materiais, literaturas e disponibilização de recursos para serem utilizadas pelo 

professor regente em sala de aula;  

Participar das coordenações intermediárias e coordenações coletivas da escola;   

Participação em reuniões com os serviços de apoio, direção de escola, orientação educacional;   

Planejamento de atividades direcionadas a dificuldades específicas, buscando soluções para cada 

caso;  

Atender às demandas apresentadas pela escola.  
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AVALIAÇÃO  

 

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas e específicas, via chamada de vídeo ou pesquisa 

por meio de formulários, em datas de avaliação institucionais e em vários momentos durante a 

execução do projeto.  

  

 

 

Nesse sentido, os trabalhos pedagógicos estão organizados visando a Educação 

Especial, Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos Iniciais, tendo como objetivo 

maior a formação integral do sujeito autônomo, social, crítico, solidário e ativo do meio 

ambiente, trabalhando com atividades organizadas de forma contínua, diversificada, 

descritiva e com a realização de projetos construtivos e significativos para o educando. O 

trabalho pedagógico se dá em função de:  

 Metas de aprendizagens  

 Intervenções pedagógicas como o reagrupamento interclasse e intraclasse; 

 Projeto interventivo; 

 Aulas de reforço; 

 Coordenações individuais por ciclo; 

 Coordenações coletivas; 

 Momentos de estudos coletivos; 

 Avaliação formativa; 

 Conselho de classe; 

 Reunião de pais/responsáveis; 

 Solicitações à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem; 

 Solicitações ao Serviço de Orientação Educacional; 

 Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos; 

 Reuniões com a Coordenação Intermediária CREC.  

As metas de aprendizagens serão organizadas com intervenções que ocorrerão de 

acordo com as necessidades dos alunos, o tempo, o espaço físico (nesse momento: 

virtual/remoto), elaborando estratégias de atendimento e atividades para cada nível de 

escolaridade atendido na escola, utilizando as Unidades Didáticas para materializar as 

propostas do Currículo.  
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Obs: Todos atendimentos presenciais dos alunos foram realizados de forma remota 

(virtual).  

 

 
1 - Para todos os segmentos: 

 

Os valores a serem trabalhados: amizade, solidariedade, respeito, honestidade, 

amor, paz, alegria, justiça, cidadania, carinho, cooperação, disciplina, esperança, felicidade, 

gratidão, inteligência, obediência, paciência, perseverança, pureza, respeito, 

responsabilidade, vida, bondade, fé, diversidade, generosidade, entusiasmo, liberdade e 

dedicação, deverão atravessar todas as áreas de conhecimento. Além disso, o professor 

deverá estar atento aos melhores momentos para tratar deste assunto. Poderão ser 

ocasiões imprevistas, como uma notícia no jornal ou uma situação que envolva violência no 

contexto escolar, e que mobilizem os alunos ou ocasiões criadas pela sensibilidade do 

professor. Para tanto, o professor pode: 

 Iniciar o trabalho sempre utilizando um gênero textual; 

 Selecionar canções, textos, brincadeiras e etc. coerentes com as temáticas 

trabalhadas; 

 Organizar murais sobre os valores a serem abordados em cada mês; 

 Incentivar e proporcionar a leitura e a produção de textos com o valor em questão; 

 Realizar dinâmicas de grupos que favoreçam essas reflexões; 

 Construir e executar as adequações curriculares para alunos com necessidades 

especiais; 

  Participar da Hora Cívica, realizada semanalmente em um momento coletivo, com 

apresentações do corpo docente e discente e com o propósito de incentivar os 

alunos a respeitar os valores patriotas e conhecer a diversidade cultural; 

 Proporcionar momentos lúdicos de pesquisa e revisões de conteúdos trabalhados, 

no Laboratório de Informática, de acordo com as necessidades da turma, 

favorecendo o letramento tecnológico; 

 Desenvolver acompanhamento individual, durante a aula e/ou no contra turno, a fim 

de sanar as dificuldades apresentadas pelo aluno; 

 Promover momentos prazerosos de leitura e interpretação, despertando a 

imaginação e a criatividade para a escrita, por meio da Sacola Literária; 
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 Utilizar a Sala de Vídeo como um recurso para trabalhar temas geradores onde haja 

uma associação entre realidade, atualidade e conteúdo. 

 

2 - Para a Educação Infantil 

 
 A educação infantil organiza-se em regime de tempo parcial (5 horas), sendo 

ofertada no turno matutino ou vespertino, para crianças de 04 e 05 anos de idade, 1º e 2º 

Período de acordo com idade e data de nascimento, conforme Estratégia de Matrícula.  

 Esta modalidade objetiva garantir o desenvolvimento integral das crianças 

favorecendo o acesso à construção do conhecimento e à aprendizagem de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, 

à brincadeira, à convivência e à interação com seus pares etários, com crianças de 

diferentes faixas etárias e com adultos. Ademais, a Escola considera os eixos educar e 

cuidar, brincar e interagir.  

 Para a Educação Infantil, deve-se realizar ações que: 

 Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 

sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão 

da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

 Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical;  

 Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 

linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais 

e escritos 

 Recriem relações quantitativas, medidas, formas e orientações de espaço temporais 

em contextos significativos para as crianças;  

 Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas;  

 Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia 

das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;  

 Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 

alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento 

da diversidade;  
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 Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e à natureza;  

 Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança teatro, 

poesia e literatura; 

 Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 

desperdício dos recursos naturais;  

 Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras;  

 Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos;  

 Promovam práticas nas quais a criança perceba suas necessidades em oposição às 

vontades de consumo. 

 

3 - Para o Bloco Inicial de alfabetização 

 O Bloco Inicial de Alfabetização, divide-se em 1°, 2° e 3° ano, atendendo crianças a 

partir dos 6 anos de idade, em regime parcial de 5 horas nos turnos matutino ou vespertino, 

no regime de Ciclos. 

 Devem ser realizadas as seguintes ações: 

II- Introduzir canções que valorizem a vida, as diferenças e a convivência entre 

os educandos; 

III- Trabalhar personagens que resgatem valores para o desenvolvimento da 

imaginação e associação a vivência das crianças; 

IV- Confeccionar jogos pedagógicos e brinquedos com as crianças; 

V- Elaborar contrato da “boa convivência” com os alunos nas salas de aula; 

VI- Criar textos coletivos e individuais que abordem valores trabalhados com os 

alunos; 

VII- Realizar Reagrupamentos Interclasse, momento que é realizado com todos os 

alunos do BIA, separando-os em grupos de acordo com o resultado apresentado no 

teste da psicogênese, proporcionando nova didática com professores e ambientes 
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diferentes, onde serão desenvolvidas atividades diferenciadas que estejam de 

acordo com cada nível; 

VIII- Realizar Reagrupamentos Intraclasse, momento em que o professor trabalha 

com sua turma, separando-a de acordo com a hipótese diagnóstica das 

aprendizagens, para desenvolver atividades diferenciadas com o propósito de 

diminuir as dificuldades de cada grupo. 

4 - Para o 4º e 5º ano 

 O 4° e o 5° ano organizam-se em regime parcial de 5 horas nos turnos matutino ou 

vespertino. Devem ser realizadas as seguintes ações:  

 Elaborar projeto interventivo com o tema proposto, adequando as necessidades de 

cada turma; 

 Promover competições entre as turmas por meio de Olimpíada de Matemática e 

Soletrando; 

 Introduzir canções que valorizem a vida e a convivência entre os educandos; 

 Confeccionar jogos pedagógicos com as crianças; 

 Elaborar contrato da “boa convivência” com os alunos nas salas de aula; 

 Criar textos coletivos e individuais que abordem valores trabalhados com os alunos; 

 Trabalhar situações do cotidiano relacionadas à cidadania; 

 Criar dramatizações de situações relacionadas à valorização das diferenças na 

escola. 
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VIII - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO- APRENDIZAGEM 

 
A avaliação é fundamental a qualquer processo de ensino-aprendizagem, 

principalmente por permitir ao professor refletir sobre sua ação pedagógica e por ser um 

instrumento que permite diagnosticar o desenvolvimento do aluno ao longo do processo, 

bem como suas necessidades de aprendizagem. Na Escola Classe 40 busca-se trabalhar 

com a avaliação para as aprendizagens, pois, compreende-se que as intervenções 

precisam ocorrer durante todo o processo de aprendizagem, utilizando-se de diversos 

instrumentos que potencializem a prática pedagógica; além de oportunizar a recuperação 

contínua, ou recuperação de estudos, associada à avaliação formativa. Assim, a 

recuperação de estudos ocorre durante todo o processo, onde, o professor intervém, 

sempre que as necessidades de aprendizagem forem evidenciadas.  

Ainda, ocorre bimestralmente, o Conselho de Classe, com a participação dos 

professores regentes, coordenação, direção, Profissionais da Equipe (EEAA, SOE e AEE), 

onde buscamos ressaltar os avanços alcançados no bimestre, referentes à aprendizagem 

dos estudantes, suas dificuldades, construindo estratégias que contribuam cada vez mais, 

para minimizar as fragilidades destacadas. Identificamos também as potencialidades de 

cada turma e da escola, para que se fortaleça, cada vez mais, no decorrer do ano letivo.  

Portanto, a avaliação deve ser algo presente no cotidiano escolar, tendo aqui seu 

aspecto positivo enfatizado, pois ao invés de o aluno ser requisitado a demonstrar sua 

aprendizagem em apenas um determinado momento, ele terá a oportunidade de estar, de 

forma contínua, executando sua aprendizagem. 

Algumas formas de avaliação podem ser relacionadas:  

1. Observação contínua e constante do educando pelo seu desempenho em 

produções orais e escritas; 

2. Estratégias diferenciadas em sala de aula; 

3. Portfólios; 

4. Avaliações escritas e discursivas; 

5. Reagrupamentos (estratégia do BIA); 

6. Projeto interventivo para os alunos com defasagem idade/série; 

7. Avaliações externas; 

8. Participação em eventos da escola conforme temas elencados por essa unidade 

de ensino; 

9. Apresentações culturais (teatral, musical, etc.); 
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 Outros métodos podem e devem ser utilizados conforme natureza e necessidade do 

educando e do processo ensino aprendizagem, culminando na elaboração do relatório 

descritivo. 

 

 

IX – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
  

 A organização curricular da escola classe 40 é realizada de acordo o documento da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal : REPLANEJMANTO CURRICULAR DO 

BIÊNIO 2020/2021 – Ensino Fundamental – Anos Iniciais – Anos Finais. 

http://www.educacao.df.gov.br/replanejamento-curricular/ 

 

 

X - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 
1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados 

educacionais 

 
Objetivos: 

 

 Compreender a cidadania como participação social e política, visando à prática da 

sustentabilidade e adoção de atitudes de solidariedade, cooperação e respeito 

recíproco.   

 Desenvolver a consciência da importância dos valores humanos na prática cotidiana; 

 Possibilitar o desenvolvimento da leitura em toda a extensão do texto através de 

situações individuais e compartilhadas na escola; 

 Reforçar a apresentação dos gêneros textuais; 

 Possibilitar o desenvolvimento integral das aprendizagens do estudante, incluindo as 

aprendizagens referentes ao raciocínio lógico-matemático, bem como de outras 

ciências. 

http://www.educacao.df.gov.br/replanejamento-curricular/
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 Discutir a cidadania e questões éticas básicas relativas à condição humana, que 

possibilitem a construção de uma sociedade sustentável, fundamentada em princípios 

de convivência e aprendizagem contínua; 

 Capacitar para o desenvolvimento de valores multiculturais, baseados no respeito às 

diferenças culturais e religiosas; 

 Discutir a importância do conhecimento e do cuidado com o próprio corpo e adoção de 

hábitos saudáveis do indivíduo, da coletividade e do meio ambiente sustentável; 

 Possibilitar aos alunos a construção do hábito de ouvir, interpretar e socializar textos 

orais, visuais e escritos; 

 Aproximar os alunos ao universo escrito e dos portadores de escrita, definindo 

preferências na seleção de leituras. 

 Realizar intervenções pedagógicas contínuas com tosos os estudantes, sempre que 

suas necessidades de aprendizagem forem evidenciadas. 

 

 

 

 

Estratégias: 
 

 Continuar a implementar as diretrizes pedagógicas para o Bloco Inicial de 

Alfabetização e para o 4° e 5° ano; 

 Assegurar a formação continuada dos professores e profissionais da educação; 

 Manter o acompanhamento dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais, transitórias ou não; 

 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, atentando para as especificidades do estudante, de 

forma a garantir a qualidade do atendimento; 

 Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência das 

crianças e adolescente matriculados no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 

priorizando as populações em peculiar situação de risco ou vulnerabilidade; 

 Desenvolver ações com foco na prevenção, detecção e no encaminhamento das 

violações de direitos de crianças e adolescentes, notificando e encaminhando os 

casos aos órgãos competentes; 
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 Fomentar políticas de promoção da cultura de Direitos Humanos no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais pautada na democratização das relações e na 

convivência saudável com toda a comunidade escolar; 

 Promover ações de prevenção e enfrentamento à medicalização indevida da 

educação e da sociedade, buscando entender e intervir em diferentes fatores 

sociais, políticos, econômicos, pedagógicos e psicológicos que impliquem sofrimento 

de estudantes e profissionais de educação; 

 Fomentar as políticas públicas referentes à alfabetização dos estudantes até o 

terceiro ano do ensino fundamental, para minimizar os índices de estudantes com 

defasagem idade-ano; 

 Garantir o programa alimentar que atenda às necessidades nutricionais dos 

estudantes do Ensino Fundamental – Anos Iniciais; 

 Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e 

discriminação racial, criando rede de proteção contra formas associadas de 

exclusão; 

 Ampliar a Formação Continuada dos profissionais da educação, nas diferentes áreas 

de atendimentos aos estudantes com necessidades educacionais especiais; 

 Garantir o Atendimento Educacional Especializado; 

 Desenvolver ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência, 

visando o estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional 

dos estudantes com necessidades educacionais especiais em colaboração com as 

famílias e com a rede de apoio. 

 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, articulando com as estratégias desenvolvidas na Educação Infantil; 

 Implementar tecnologias educacionais para alfabetização de crianças, assegurada a 

diversidade de métodos e propostas pedagógicas; 

 Garantir a alfabetização das pessoas com deficiências, considerando as suas 

especificidades; 

 Estimular e promover a formação continuada de professores do Bloco Inicial de 

Alfabetização; 

 Garantir políticas de combate à violência na escolar; 

 Induzir o processo contínuo de auto avaliação da instituição educacional e atingir a 

média do IDEB para o Distrito Federal. 
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2.  Gestão Participativa,  Gestão de Pessoas, Gestão Administrativa e 

Financeira  

 

Objetivos: 

 

 Desenvolver a autonomia e o autocontrole dos educandos;(resultado) 

 Promover a integração entre família, escola e comunidade. 

Estratégias: 
 

 Desenvolver projetos relacionados ao tema Valores, e atividades interventivas, 

conforme as necessidades de cada turma. 

 Projeto com o apoio do SOE e equipe docente, juntamente com profissionais 

convidados a ministrarem palestras voltadas à reflexão e participação da família, junto 

à escola. 

 
 

3. Gestão Administrativa e Financeira 
 

Objetivos: 
 

 Atender a todos os servidores em suas necessidades administrativas, observando os 

critérios legais pertinentes a cada segmento. 

 Realizar as seguintes ações na área financeira:  

 Cobertura da quadra de esporte; 

 Troca de piso de toda área interna da escola; 

 Reforma da sala dos professores, secretaria e área administrativa; 

 Pintura da área interna e externa da escola; 



Estratégias: 
 

 Buscar parcerias externas com profissionais e verbas governamentais; 

  Incentivo à formação continuada; 

  Fortalecimento da coordenação pedagógica. 
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4. Metas 

 
 

A Escola Classe 40 de Ceilândia, comprometida com a educação de qualidade, objetiva 

seguir as metas e estratégias do Plano Distrital de Educação (PDE), adaptados à nossa 

realidade escolar, conforme quadro abaixo:  

 

METAS 

Meta 2 do PDE: 

Garantir o acesso universal, assegurando a permanência e a aprendizagem dos 
estudantes a partir dos 6 anos de idade ao Ensino Fundamental, anos iniciais. 
 

Meta 4 do PDE: 

Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com deficiências, 
Transtorno Global do Desenvolvimento, Altas Habilidades ou Superdotação, 
Transtornos Funcionais Específicos ou outro transtorno de aprendizagem, 
independentemente da idade, garantindo a inclusão. 
 

Meta 5 do PDE: 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino 
fundamental. 

Meta 7 do PDE:  

Fomentar a qualidade da educação, com melhoria do fluxo escolar. 
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XI - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA  
 

É dever de todos os atores da instituição educacional conhecer o Projeto Político 

Pedagógico, bem como garantir sua implementação, acompanhá-lo e avaliar as ações que 

partem desse projeto. 

 Nesse sentido, esse projeto será acompanhado pelos Docentes, Direção, Serviços 
de Apoio, Pais e Comunidade no decorrer de todo o ano letivo, e terá momentos de 
avaliação e reflexão sistemática, coincidentes com os dias letivos temáticos de avaliação 
institucional, reunião bimestral de Pais e Mestres o que oportunizará uma participação total 
nesse momento. 
 
 
 
 
 
 
 

XII – PROJETOS  

A Escola Classe 40, trabalha ao longo do ano, alguns projetos interdisciplinares, visando à 

aprendizagem além da sala de aula. 

1.  Plenarinha. 

Público-alvo: Educação Infantil  

Descrição do projeto: 

   A IX Plenárinha nesse ano de 2021 está com o tema “Musicalidade das infâncias: 

de cá, de lá, de todo lugar”, é fruto da avaliação final do Projeto apresentada pelas 

Unidades Escolares de Educação Infantil públicas e parceiras da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal (SEEDF),  em 2018. A VIII Plenarinha - 2021 faz um convite ao 

desenvolvimento da nossa consciência musical, a imaginar e criar possibilidades para 

propiciar às crianças momentos que tenham significado para elas e que estejam repletos 

de musicalidade.  

 

A Plenarinha é um projeto pedagógico alicerçado no Currículo. Destacamos que o 

objetivo da Plenarinha ao longo de suas edições sempre foi o de priorizar o estímulo ao 

protagonismo infantil. Dessa forma, ao ter o brincar como tema da VI Plenarinha é 

importante que as práticas pedagógicas favoreçam a autonomia das crianças. A brincadeira 
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é potencialmente mais rica quando as crianças decidem sobre o que, com quem, onde, 

com o que e durante quanto tempo brincam. Decidem, no processo, mudanças nos papéis, 

no uso dos objetos e nas ações imaginativas que se desenrolam (BRASIL, 2012, p. 11). 

Dessa forma, os professores juntamente com os coordenadores e direção da escola, 

pensarão e desenvolverão momentos significativos com as crianças e suas famílias. Ao 

longo de 2021, serão registrados momentos com fotos e vídeos para apresentarem às 

famílias e Regional de Ensino, como culminância do projeto. 

 

 

 

 

2.  Projeto de Transição 

Público-alvo: Turmas do segundo período da Educação Infantil e turmas de 5º ano do 

Ensino Fundamental I. 

  Descrição do projeto: 

 

Esse projeto iniciou-se em 2017, com o intuito de minimizar as angústias e ansiedades 

vivenciadas pelos estudantes em seu processo de transição do 5º ano para o 6º ano, do 

Ensino Fundamental. Realizando um trabalho em parceria com as escolas sequenciais, a 

Equipe (EEAA, SOE e AEE) juntamente com os professores regentes da turma, identificam 

as maiores angustias e dúvidas dos estudantes, realizando atividades de visitação e troca 

de experiências com estudantes e docentes da escola sequencial. Assim, acredita-se que 

ao ingressar no 6º ano do Ensino Fundamental, esses estudantes já estejam menos 

inseguros e mais preparados para a nova rotina que vivenciarão; facilitando sua adaptação 

e consequentemente, favorecendo a aprendizagem e permanência dos mesmos na escola. 

 

  Duração do projeto: 

O projeto realizar-se-á no início do 4º bimestre do ano letivo de 2021, com sua culminância 

no mês de dezembro.  



70 
 

3. Estrutura de Projeto Integrador  
 

IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: Construindo uma cultura de Paz  

Público alvo: Todos os estudantes da instituição educacional 

Equipe responsável: Serviço de Orientação Educacional 

 

  OBJETIVO 

Acompanhar os estudantes através do Serviço de Orientação Educacional, visando 

contribuir para o desenvolvimento integral do discente, ampliando suas 

possibilidades de integrar no meio escolar, como ser autônomo, crítico e 

participativo.  

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

 

-Acompanhar os estudantes na sala do SOE; 

- Atividades desenvolvidas com os estudantes da classe especial, da educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental; 

- Encontros ministrados por meio de exposição oral, dinâmicas, apresentação de 

vídeos, músicas, exposição de cartazes, palestras e distribuição de questionários aos 

pais. 

 

 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 

 

´ 

5. Intervenção Psicossocial no Contexto Escolar 
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IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto: Intervenção Psicossocial no Contexto Escolar 

Público alvo: Todos os estudantes da instituição educacional 

Equipe responsável: Serviço de Orientação Educacional 

 

  OBJETIVO 

Trabalhar a afetividade, socialização, relações emocionais visando resgatar a 

autoestima e despertar o interesse do educando em aprender e proporcionar 

condições para que eles sejam capazes de possuir autonomia e independência 

frente ao conhecimento construído socialmente em sala de aula e seu sucesso no 

processo de ensino aprendizagem. 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

 

-Acompanhar os estudantes na sala do SOE com intervenções especificas; 

-Encaminhamentos dos estudantes para psicoterapia, mediante necessidade. 

- Atividades desenvolvidas com os estudantes da Educação Infantil ao 5º ano, 

- Encontros ministrados por meio oficinas e exposição oral, dinâmicas, exposição de 

cartazes, entre outros. 

 

 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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6. Projeto de Leitura 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto de Leitura  

Público alvo: Todos os Estudantes da Instituição Educacional  

Equipe responsável: Professores Regentes 

 

  OBJETIVO 

 

Desenvolver a oralidade, a escrita, a concentração, a imaginação, o gosto e o hábito 

de ler. 

 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Escolha de autor. 

- Estudo: autor vida e obras. 

- Confecção de materiais para culminância na feira literária. 

- Participação dos familiares ouvindo a leitura e avaliando seu desempenho.  

- Reconto, em sala, da história fazendo uma interpretação.  

 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto, e terá 

culminância na feira literária. 

 

 

 

 



73 
 

7. Projeto Interventivo 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Interventivo para alunos do 3º ano com defasagem 
idade-série. 

Público alvo: Estudantes a partir do 3° ano com defasagem idade-série  

Equipe responsável: E.E.A.A, supervisão e Coordenação pedagógica 

 

  OBJETIVO 

Minimizar as dificuldades apresentadas pelos estudantes, buscando avanço escolar, 

criando oportunidades pedagógicas para melhorar a aprendizagem.  

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Organização de um calendário de atendimento.  

- Utilização de recursos tecnológicos para enriquecimento do atendimento.  

- Utilização de material de apoio (livros, revistas e jornais). 

- Utilização de jogos pedagógicos.  

- Promoção de oficinas.  

 

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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8. Projeto Escola e Família: Parceria que dá certo 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Escola e Família: Parceria que dá certo 

Público alvo: Comunidade Escolar  

Equipe responsável: Equipe Gestora, Coordenação, Serviços de Apoio 

 

  OBJETIVO 

Desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar incluindo a família no 

processo de ensino-aprendizagem, como parceiros e colaboradores, estimulando o 

crescimento do aluno, resgatando o fortalecimento da autoestima a fim de aproximá-

lo dos princípios desenvolvidos na escola, tais como: respeito, solidariedade, 

retidão, entre outros, para que possam argumentar e exercer seu papel de forma 

responsável na sociedade. 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

- Informes sobre os projetos didáticos. 

- Exibição de filmes focando temas de interesse da família.  

- Reuniões de pais por turma, de caráter ordinário e de caráter extraordinário.  

- Seminários sobre ética e relacionamento interpessoal.  

- Mostras de trabalhos dos alunos.  

- Palestras de debates sobre os assuntos de interesse da família.  

- Participação dos pais na organização de jornadas esportivas e culturais.  

- Realização do dia da família na escola com momentos festivos.  

 

 
 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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9. PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS 

JUSTIFICATIVA 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, aprovadas pelo 

Ministério da Educação (MEC), apontam a necessidade de as instituições de ensino 

assegurarem que as etapas de transição na escola ocorram de forma a dar continuidade 

aos processos de aprendizagem e de desenvolvimento, seja essa transição da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental, bem como, do Ensino Fundamental I para o Ensino 

Fundamental II. Assim, para amenizar as dificuldades que surgem com a mudança de fase, 

é que surgiu a necessidade do presente projeto, envolvendo toda a comunidade escolar 

para a realização de ações que se promovam uma socialização antecipada que facilitem o 

processo de transição de uma etapa de ensino para outra.  

PÚBLICO-ALVO 
 
 

Turmas do segundo período da Educação Infantil e turmas de 5º ano do Ensino 
Fundamental I. 

 
 

DURAÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto realizar-se-á no início do 4º bimestre do ano letivo de 2020, afim de 

motivar as crianças para que elas desejem alcançar sucesso em suas aprendizagens e 

prossiga no seu processo de transição que terá sua culminância no período que ocorrerá 

Em dezembro de 2021.  

 

OBJETIVOS 
 
● Contribuir para que os alunos tenham uma transição suave em relação ao tempo, 

espaço, professores, rotinas, materiais e avaliações. 

 

● Adequar as propostas de ensino e atuação às reais necessidades de aprendizagem das 

turmas envolvidas. 
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● Amenizar essa etapa de transição com a promoção de atividades de adaptação, 

possibilitando, assim, avanços nas futuras relações interpessoais e desenvolvimento 

pessoal. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

● Reunião coletiva com os professores, coordenação pedagógica, direção, SOE, SEAA e 

AEE com o objetivo de refletir sobre a temática da transição e fazer ajustes das 

expectativas de aprendizagens entre os envolvidos. 

● Elaboração de uma lista de sugestões de atividades a serem realizadas. 

● Promover um debate com os pais e a comunidade escolar para sanar as possíveis 

dúvidas e levantar as expectativas dos mesmos em relação à próxima etapa. 

 Refletir com os estudantes sobre os espaços e a dinâmica referente à etapa 

seguinte. 

Nas turmas de segundo período da Educação Infantil serão realizadas as 

seguintes ações: 

 Reconto da história: “A Lagarta que tinha medo de voar”, de Ruth Rocha, que explora 

a partir da metáfora da metamorfose, o receio da mudança, levantando assim, 

questionamentos sobre expectativas e dúvidas dos alunos.  

 As turmas de Educação Infantil terão um dia de vivência no 1º ano do Ensino 

Fundamental, com as referidas professoras. 

 Os alunos da Educação Infantil receberão um caderno volátil, para irem se 

adaptando ao uso do mesmo. 

Nas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental serão realizadas as seguintes 

ações: 

 Convidar a supervisora pedagógica do CED 11 e/ou CEF 25, bem como um ex aluno 

de nossa escola e que estuda atualmente na referida instituição para visitarem as 

nossas turmas de 5º ano e responderem aos questionamentos dos alunos. 

 Aplicar uma pesquisa junto aos alunos do 5º ano de nossa escola e os do 6º ano da 

escola sequencial – CED 11 e/ou CEF 25 de Ceilândia (Em anexo) 
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 Promover nas turmas de 5º ano uma semana de grade horária de 6º ano, na qual 

eles terão suas aulas divididas em horários de 50min, com rodízio de professores, 

uso de caneta, corretivo, caderno de matérias e etc. 

 Realizar uma visita à escola sequencial para que os alunos possam conhecer os 

espaços e a dinâmica da escola que irão estudar. 

 

CRONOGRAMA/DEZEMBRO (definir datas)  

 Reunião coletiva com os professores, coordenação pedagógica, direção, 

SOE e SEAA com o objetivo de refletir, mais uma vez, sobre a temática da 

transição entre etapas e colher sugestões para a elaboração de uma lista de 

atividades/ações a serem realizadas na próxima semana. 

 Debate com os pais a fim de sanar possíveis dúvidas e levantar as 

expectativas dos mesmos em relação à etapa seguinte. 

 
Nas turmas de segundo período da Educação Infantil serão realizadas as seguintes 

ações: 
 

 Reconto da história: “A Lagarta que tinha medo de voar”, de Ruth Rocha, 

que explora a partir da metáfora da metamorfose, o receio da mudança, 

levantando, assim, questionamentos sobre expectativas e dúvidas dos 

alunos em relação à próxima etapa; 

- Recreio compartilhado com os alunos do 1º ano; 

- Roda de conversa para compartilhamento de experiências em relação ao 

novo desafio. 

 As turmas de segundo período da Educação Infantil terão um dia de vivência 

no 1º ano do Ensino Fundamental, com as referidas professoras. 

 Os alunos do segundo período da Educação Infantil farão uma entrevista 

com as professoras do 1º ano. 

 
Nas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental serão realizadas as seguintes ações: 
 

 Aplicação de questionário nas turmas de 5º ano da escola. (Em anexo) 

Convidar uma coordenadora do CED 11 e/ou CEF 25, bem como um ex 

aluno de nossa escola e que estuda atualmente na referida instituição para 

visitarem as nossas turmas de 5º ano e responderem aos questionamentos 



78 
 

dos alunos. 

Horário: 

Matutino -> 9h 

Vespertino -> 14h 

- Roda de conversa sobre os resultados da pesquisa aplicada nas turmas de 

5º ano. 

Roda de conversa para apresentação da grade horária do 6º ano, novas 

disciplinas, rotina e conversa sobre a etapa sequencial. 

– Promover nas turmas de 5º ano uma semana de grade horária de 6º ano, 

na qual eles terão suas aulas divididas em horários de 50 min, com rodízio 

de professores, uso de caneta, corretivo, caderno de matérias e etc. 

 

Aplicar uma pesquisa junto aos alunos do 6º ano da escola sequencial – 

CED 11 e/ou CEF 25 de Ceilândia (Em anexo) 

- *Fazer a partilha da pesquisa e uma avaliação do projeto com os alunos. 

 

10.   PROJETO GUARDIÕES DA NATUREZA  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto “Guardiões da Natureza” 

Público alvo: Estudantes da Educação Infantil e famílias. 

Equipe responsável: Coordenação e professores da  Educação Infantil. 

 

JUSTIFICATIVA 

Observando atentamente nossa escola em 2018, com o projeto sobre o 

consumismo onde fizemos o “consumódromo” que consistia em grandes sacos 

transparentes colados no mural de cada turma e expondo o lixo coletado 

durante uma semana, percebemos que a Educação Infantil, foi a que mais 

consumiu alimentos ultra-processados durante o lanche, portanto surgiu uma 
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necessidade de trabalharmos na prática com essa questão durante os anos de 

2019 e 2020.  

Assim, a proposta é iniciar o ano com um planejamento voltado para 

trabalhar a sustentabilidade na a educação infantil, contextualizando todas as 

ações pedagógicas com músicas, cantigas, brincadeiras, como propõe o 

Currículo. Visamos formar alunos críticos, conscientes e ativos em prol da 

natureza. 

Quem participa: Coordenação, professores da Educação Infantil em 

parceria com a UNIAE, PM e o posto de saúde 8. 

 

  OBJETIVO GERAL 

 Criar nas crianças pequenas do EC 40 uma cultura de sustentabilidade e 

criticidade sobre o impacto de suas escolhas para o meio ambiente, 

dando enfoque em soluções simples e práticas que podemos adotar no 

dia a dia da escola. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Incentivar o consumo de alimentos saudáveis ao invés de alimentos ultra-

processados, na hora do lanche; 

 Alertar a família sobre a importância das crianças se alimentarem de 

forma nutritiva para o seu desenvolvimento; 

 Fazer um gráfico diário com o consumo de lanche (saudável ou não) para 

que cada criança perceba sua contribuição ao meio ambiente 

(demonstrando que o lixo orgânico é o melhor para natureza); 

 Motivar as crianças a terem atitudes de economizar recursos naturais; 

 Trabalhar com a conscientização da coleta seletiva; 

 Programar o uso de composteiras, minhocário para criação de horta e 

jardim na escola; 

 Criar o respeito e uma boa relação com a natureza, enfatizando a cultura 

afro e indígena; 

 Trabalhar sobre o bioma Cerrado de forma lúdica; 

 Oportunizar as crianças de participarem de uma feira de troca de 

brinquedos e oficinas de confecção de brinquedos com sucata, para 

evitar o consumismo desnecessário 



80 
 

 

 AÇÕES/ESTRATÉGIAS  

 Iniciar o ano letivo com o uso mínimo de EVA, material que leva cerca de 

400 anos para se decompor no meio ambiente. E reaproveitar o que já 

foram confeccionados nesse material, afim de evitar o seu descarte na 

natureza; 

 Reduzir o desperdício de papel e usar preferivelmente os reciclados. 

 Convidar nutricionistas da UNIAE para conscientizar os pais sobre a 

necessidade de substituir lanches industrializados por outros mais 

nutritivos e saudáveis; 

 Trabalhar com as crianças usando filmes, histórias, músicas e jogos que 

incentive uma alimentação mais caseira e livre de lixo industrial; 

 Desenvolver o hábito da separação de lixo orgânico e seco, na sala de 

aula, mostrando sua importância na prática com a criação e uso de 

compostagem e minhocário. E posteriormente demonstrando o uso do 

mesmo na produção de adubo para o jardim. 

 Construir com as crianças uma espécie de “capsula do tempo”, em que no 

inicio do ano enterramos e demarcamos o local onde iremos colocar um 

plástico, um EVA e cascas de banana e maçã, para ao final do ano 

observarmos quais os materiais foram decomposto e quais ainda estarão 

lá para sempre (Há a possibilidade de todas as series seguirem com a 

experiencia ao final de cada ano com essas turmas, assim verão quantos 

anos esse material ainda estará lá). Pode posteriormente, criar um 

memorial do lixo industrial e desenterra-lo a cada ano para ver quantas 

gerações verão o lixo intacto. 

 Alertá-los da importância de economizar água em atividades de higiene 

cotidiano, usando círculos e histórias que os façam refletir em suas 

atitudes; 

 Convidar os profissionais da área de saúde e o grupo de teatro “O Lobo 

Guará”, explicando maneiras de se evitar o acumulo de água parada para 

evitar a proliferação do mosquito da dengue; 
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 Promover momentos de interação com a natureza, revitalizando o lado 

lateral da escola, com estradinha para um circuito “Alternativo” de 

psicomotricidade, jardim e horta. Além de visitarmos a escola da natureza 

no Parque da Cidade. 

 Trabalhar a cultura afro e indígena com ênfase ao respeito as diferenças e 

a relação saudável que possuem com a natureza; 

 Desenvolver o conhecimento e admiração do nosso Bioma Cerrado, 

tratando de sua diversidade, introduzindo o assunto com fantoches de 

palito e música relacionada.   

 Fechar o ano letivo com uma feira de troca de brinquedos entre as 

crianças, mostrando que há outros caminhos diferentes do consumismo 

para seguir.  

RECURSOS 

 

 Uma segunda lixeira por turma, pode ser de material reutilizado; 

 Aquário para minhocário; 

 Vassoura de rastelo e ferramentas para jardinagem; 

 Hastes para teatro de palito, ou cavalete; 

 Televisão, Datashow, caixa de som e Notebook; 

   Ônibus para o passeio a Escola da Natureza; 

 Sementes; 

 Papel jornal, em desuso pelo projeto Ciência em foco; 

 Papel reciclado; 

 Placa em material resistente com escritura gravada para o memorial 

do lixo datado; 

DURAÇÃO 

Durante todo o ano letivo 

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas semanais, em datas de avaliação 

institucionais e em vários momentos durante a execução do projeto. 
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APÊNDICE I  

 
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

METAS 
 

 AÇÕES / 
ESTRATÉGIAS 

 

AVALIAÇÃ
O DAS 
AÇÕES 

 

RESP
ONSÁ
VEIS 

 

CRO
NO 

GRA
MA 

 

Propiciar 

oportunidades 

para que 

aconteçam 

mudanças que 

desencadeiem 

desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e 

social por meio de 

ações descritas no 

Projeto Político-

Pedagógico da 

Instituição de 

Ensino. 

 

 

Trabalhar valores 

de forma 

contextualizada e 

interdisciplinar 

dentro dos 

projetos da escola. 

 

 

 

Desenvolver as 

propostas do 

Currículo em 

Movimento em 

concordância com 

os conteúdos 

 

Cumprir 100% 

das ações 

descritas nesse 

projeto até 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executar o 

projeto durante o 

ano de 2021. 

 

 

 

Estar 100% em 

consonância 

com as 

propostas do 

Currículo até 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

- Projetos pedagógicos; 

- Festas culturais 

(virtuais) 

- Palestras; 

- Reuniões coletivas; 

- Reuniões de pais e 

mestres; 

- Avaliações 

institucionais; 

- Conselhos de classe.  

 

 

 

- Selecionar um texto 

de tema específico 

relacionado a um 

determinado valor 

moral. 

- Separar um momento 

pré-definido em sala de 

aula para que o 

professor leia esse 

texto.  

 

 

- Estudo do currículo 

nas coordenações 

coletivas; 

- Planejamento das 

atividades 

desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação 

dos objetivos 

e projetos 

ocorre nos 

espaços de: 

coordenação 

individual/col

etiva, 

conselho de 

classe, 

reunião de 

pais e 

avaliações 

institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Toda a 

comunid

ade 

escolar 

 

 

 

 

 

Coorden

ação 

Pedagóg

ica e 

Professo

res 

 

 

 

Direção, 

coorden

ação 

pedagóg

ica, 

serviços 

de 

apoio, 

professo

res. 

 

 

 

 

No 

decorr

er do 

ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duran

te o 

ano 

letivo. 

 

 

 

Duran

te 

todo o 

ano 

letivo, 

no 

períod

o de 

coord

enaçã
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programáticos da 

Educação Infantil, 

Ensino 

Fundamental I; 

Educação 

Especial e 

Educação Integral. 

 

 

Realizar um 

modelo 

participativo de 

gestão 

administrativa, 

financeira e de 

recursos 

humanos. 

 

 

  

 

 

Valorizar a 

inclusão e 

respeitar a 

diversidade, 

promovendo a 

melhoria na 

qualidade no 

processo de 

ensino-

aprendizagem.  

 

 

 

 

 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

integral do 

educando, 

ampliando suas 

Cumprir 100% 

dos dispositivos 

legais de gestão 

até 2020.  

 

 

 

 

 

 

- Atender e 

avaliar 100% 

dos alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem 

até 2020. 

- Oferecer 

Atendimento 

Educacional 

Especializado a 

100% dos 

estudantes com 

deficiência até 

2020. 

 

 

 

 

Atender a 100% 

das queixas 

destinadas ao 

Serviço de 

Orientação 

Educacional 

(SOE) até 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

diariamente em sala de 

aula e extraclasse. 

 

 

 

 

 

 

- Reuniões do Conselho 

Escolar e do Conselho 

de Segurança. 

- Reuniões com 

funcionários da escola, 

pais e comunidade.  

 

 

 

 

- Atendimento a 

professores, pais e 

alunos de acordo com a 

queixas escolares.  

- Atendimento 

sistemático (1 a 2 vezes 

por semana) a alunos 

com deficiência na Sala 

de Recursos 

- Acompanhamento, 

apoio e orientações a 

professores e pais.  

 

 

 

- Acompanhamento aos 

estudantes no SOE 

com leituras e reflexão 

de histórias/textos 

pertinentes às 

dificuldades 

apresentadas; 

- Projeto Construindo 

uma Cultura de Paz; 

 

Toda a 

comunid

ade 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

- 

Pedagog

a e 

Psicólog

a 

- 

Professo

ra 

Especiali

za-da da 

Sala de 

Recurso

s 

 

 

 

 

 

 

 

Orientad

ora 

Educaci

onal 

 

 

 

 

 

 

 

o dos 

profes

sores. 

 

 

 

 

 

No 

decorr

er do 

ano 

letivo, 

sempr

e que 

houve

r 

neces

sidade

. 

 

 

 

 

 

Todos 

os 

dias 

letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos 

os 

dias 
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possibilidades de 

interagir no meio 

escolar e social 

como ser 

autônomo, crítico 

e participativo.  

 

 

 

 

 

Formar parcerias 

com os familiares 

dos estudantes 

para efetivação da 

participação no 

contexto escolar.  

 

 

Favorecer ao 

estudante o 

acesso aos meios 

de comunicação 

modernos, 

incentivando o 

desenvolvimento 

dos processos 

cognitivos, sociais 

e afetivos.  

. 

 

 

 

Possibilitar aos 

alunos a 

construção do 

hábito de ler, ouvir, 

interpretar e 

socializar textos 

orais, visuais e 

escritos.  

 

 

Otimizar em 

100% a 

participação da 

comunidade na 

escola até 2020.  

 

 

 

Atender a 100% 

dos alunos no 

Laboratório de 

Informática até 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Realizar 100% 

das intervenções 

previstas pela 

SEDF até 2020.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Encontros sobre 

sexualidade, respeito às 

diferenças, autoestima 

e promoção de 

palestras. 

 

 

Reuniões, palestras, 

oficinas, eventos 

culturais e outros. 

 

 

 

 

 

- Planejar atividades de 

acordo com conteúdos 

trabalhados em sala de 

aula 

- Realização de 

atividades virtuais em 

computador.  

 

 

 

 

 

 

-Leitura compartilhada 

de textos que abordam 

os valores como: amor, 

amizade, respeito, 

responsabilidade e 

outros; 

 

 

 

- Intervenções pontuais 

e significativas através 

do Reagrupamento intra 

e extraclasse para 

alunos do  BIA, e do 

 

 

 

 

Toda a 

Comunid

ade 

Escolar 

 

 

 

Professo

res 

Regente

s 

 

 

 

 

Coorden

a-ção 

Pedagóg

ica e 

professo

res. 

 

 

 

 

Direção, 

Coorden

a-ção 

Pedagóg

ica e 

Professo

res.  

 

 

 

 

Direção, 

Coorden

letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

decorr

er do 

ano 

letivo.  

 

 

 

 

 

1 vez 

por 

sema

na, 

cada 

turma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

vezes 

por 

sema

na. 
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Promover ensino 

de excelência, 

realizando 

intervenções 

efetivas nas 

dificuldades de 

aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

Formar cidadãos 

conscientes de 

seus direitos e 

deveres.  

 

 

 

 

Oportunizar e 

desenvolver o 

desenvolvimento 

dos alunos através 

de atividades 

lúdicas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 100% 

das atividades 

lúdicas até 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar 100% 

dos estudantes, 

nos moldes 

normativos da 

SEDF até 2020. 

Projeto Interventivo 

para alunos do 4º e 5º 

ano. 

- Aulas complementares 

para alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem.   

 

 

 

 

 

 

- Recreio dirigido e 

supervisionado com 

jogos e brincadeiras; 

- Atividades recreativas 

semanalmente na 

quadra de esportes; 

- Apresentação de 

filmes uma vez por 

semana na sala de 

vídeo; 

-Contação de história 

antes do teste da 

psicogênese e em 

outros momentos. 

- Saídas Educativas 

periódicas 

a teatros, cinemas, 

centros culturais e 

parques. 

 

 

- Observação e registro 

da participação do 

estudante nas 

atividades escolares 

propostas. 

- Preenchimento de 

relatórios bimestrais e 

do diário de classe; 

a-ção 

pedagóg

ica e 

professo

res. 

 

 

Toda a 

comunid

ade 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção, 

Serviços 

de 

Apoio, 

Coorden

ação 

Pedagóg

ica e 

Professo

res. 

 

 

 

 

 

 

1 vez 

por 

sema

na 

 

 

 

 

1 vez 

por 

sema

na e 

em 

datas 

come

morati

vas.  

 

 

 

No 

decorr

er do 

ano 

letivo.  

 

 

 

 

 

Todos 

os 

dias 

letivos

.  
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Acompanhar, 

avaliar e relatar os 

progressos e 

dificuldades dos 

estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

- Tomada de decisões 

nos conselhos de 

classe e estudos de 

caso. 

 

 

 
 
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 
Gerência de Orientação Educacional 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 

Pedagogo (a) – Orientador (a) 
Educacional: 

Iracema Aparecida Paes de Sousa Matrícula: 212977-9 Turno: 
Matutino e 
Vespertino 

Pedagogo (a) – Orientador (a) 
Educacional: 

Maria Alves da Silva Matrícula: 212859-4 Turno: 
Matutino e 
Vespertino 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o (a) 

Pedagogo (a) – Orientador (a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade 

Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da 

Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, 

objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30). 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional 

deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político 

Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante 

como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no 

meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 
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Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano 

letivo: 

METAS: 

 Atualizar a Orientação Educacional na instituição de ensino. 

 Atualizar/criar/manter o arquivo do P-OE para registros de acompanhamentos realizado juntos a/o estudante; 

 Desenvolver a Escuta Ativa junto aos membros da comunidade escola/fazer a devolutiva das demandas solicitadas por todos os 

protagonistas do contexto escolar; 

 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal e as experiências de educação popular e cidadã, 

com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos; 

 Garantir os direitos de todos os estudantes no âmbito da rede de proteção social, e desenvolver ações articuladas com todos os 

envolvidos no processo educativo, com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento das violações de direitos de crianças 

e adolescentes (violência psicológica, física e sexual, negligência, constrangimento, exploração do trabalho infanto-juvenil, uso 

indevido de drogas e todas as formas de discriminação), identificando-as, notificando e encaminhando os casos aos órgãos 

competentes; 

 Promover atividades que favoreçam ao discente a reflexão-ação da importância de se ter atitudes de cooperação, de sociabilidade, 

de respeito, de consideração, de responsabilidade, de tolerância e de respeito a si mesmo e às diferenças individuais, com vistas à 

construção de uma convivência escolar social e pacífica; 

 Promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento no ensino regular na modalidade da educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva; 

 Estimular políticas de promoção de cultura de direitos humanos, pautada na democratização das relações e na convivência saudável 

com toda a comunidade escolar; 

 Articular com a escola sequencial situações de vivência a fim de favorecer o processo de transição. 

  

  

 

  

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 

CURRICULAR 

  

  

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

  

  

EIXO DE AÇÃO 

  

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

  

Ed. 
Cidad
ania 
DH 

Ed. 
Diver
sid. 

Ed. 
Suste

nt. 

Apresentação do P -

OE e suas 

atribuições aos 

membros da 

comunidade escolar 

Acolhimento dos 

membros da 

X 

 

 

X 

  
• Roteiro de encaminhamento para o P - OE; 

• Fichas de encaminhamento para 

acompanhamento dos estudantes no P - OE; 

• Mensagem de acolhimento. 

Ação articulada com toda 

comunidade escolar 

 

   

 

   Reunião com a equipe técnica da EC 40 

Ação articulada com a 

equipe técnica da EC 40, 

1º Bimestre 
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comunidade escolar 

 

 

 

Escola e Família, 

 

 

 

 

X 

 

(direção, administração, coordenação, professores, 

secretaria, AEE, SEAA, P - OE e demais 

servidores da Instituição Educacional via LIVE). 

Recursos didáticos: Convites, mensagem reflexiva, 

vídeo de apresentação do P - OE e música (como 

é grande o meu amor por você). 

direção, administração, 

coordenação, professores, 

pedagoga do SEAA e 

professora da Sala de 

Recursos, convidados 

especiais: advogada, 

psicóloga e músico. 

• Encontro de pais: 

• Reuniões individuais; 

• Entrevista com os pais; 

• Palestras via Live. 

Ação articulada com a 

Equipe Diretiva, 

Coordenação, AEE, SEAA, P 

-OE, palestrante e Corpo 

Docente. 

Durante o ano 

letivo 

Assessoria ao 

trabalho coletivo 

 

 

 

 

Semana de 

Prevenção ao Uso 

de Drogas 

 

Dia Nacional de Luta 

da Pessoa com 

Deficiência 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

• Formação continuada; 

• Conselho de Classe; 

• Reunião Setorizada; 

• Atendimento ao professor; 

• Acompanhamento do processo de Ensino-

Aprendizagem; 

• Participação nos projetos pedagógicos da 

escola. 

As Pedagogas -  

Orientadoras  Educacionais,  

desenvolverão atividades 

articuladas com: 

Coordenadoras; 

Diretora, Vice-diretora; 

 Pedagoga do Serviço 

Especializado de Apoio à 

Aprendizagem, professora da 

Sala de Recursos. e 

palestrantes. 

Durante o ano 

letivo 

• Palestras; 

• Vídeos; 

• Pesquisas. 

 

 

Ação articulada com toda 

comunidade escolar. 

Setembro 

• Filmes; 

• Textos/mensagens reflexivas; 

• Contação de histórias; e 

Formulários 

 

 

Ação articulada com toda 

comunidade escolar. 

Setembro 

   

Estratégia de 

Matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ficha de Captação; 

• Estudo de Caso; 

• Reunião virtual com secretária escolar, equipe 

gestora e profissionais da CREC. 

As Pedagogas - 

Orientadoras Educacionais 

desenvolverão ações 

articuladas com:a Secretária 

Escolar; Coordenadoras; 

Diretora; Vice-diretora; 

Pedagoga do SEAA e 

profissionais da CREC. 

Setembro 
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Projeto Construindo 

uma Cultura de Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Transição 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X • Palestras; 

• Encontros com os estudantes da Educação 

Infantil aos 5º Anos. Os encontros serão 

ministrados por meio de: 

• Exposição oral; 

• Apresentação de vídeos, 

• Músicas; 

• Questionários para 

estudantes/pais/responsáveis; 

• Entrevistas com os membros 

familiares/responsáveis. 

As Orientadoras do Serviço 

de Orientação Educacional 

desenvolverão atividades 

com a participação das: 

Coordenadoras; Corpo 

Docente; Diretoras; 

Pedagoga do SEAA e 

Palestrantes convidados. 

Durante o Ano 

Letivo 

• Palestras com os estudantes, professores, pais 

responsáveis e diretores. 

• Entrevistas com estudantes do 6º Ano do Ensino 

Fundamental II. 

As Pedagogas -Orientadoras 

Educacionais desenvolverão 

ações com: Coordenadoras; 

Diretores, Pedagogas, 

Professora das Salas de 

Recursos, Vice-diretora; 

Estudantes, pais ou 

responsáveis, Convidados e 

Corpo Docente. 

Agosto 

   

       

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

Estabelecer a avaliação por cada meta apontada 
 Levantamento da participação dos estudantes a partir de instrumento diagnóstico 

 Elaboração de fichas/organização do arquivos de acordo com a necessidade apresentada. Reuniões com direção, coordenação, 

SEAA, AEE, educadores, estudantes e familiares para emitirem opiniões sobre os serviços prestados pelo P- OE; 

 Observar as demandas de acordo com as devolutivas dos professores/as sobre a participação dos estudantes e entrega de 

atividades ; 

 Realizar auto avaliação ou avaliação do encontro, quando necessário, após a reunião, fazendo um feedback se está sendo válido ou 

não. 

 Feedback da Direção, Coordenação, SEAA ,AEE, professores/as a cerca das atividades propostas; 

 Coleta de opiniões e sugestões nos Conselhos de Classe; 

 Relatório dos atendimentos ao longo do ano; 

 Interação da família com todos os segmentos da escola ( google meet, whatzapp, outros), através dos relatos dos professores no 

Conselho de Classe; 

 Acontecerá nas reuniões coletivas e específicas, via Google Meet e Google Forms, em datas de avaliação institucionais e em vários 

momentos durante a execução do projeto. 

 Coleta de opiniões com todo segmento escolar sobre o projeto transição. 
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Iracema Aparecida Paes de Sousa 212977-9 

Orientadora Educacional/matrícula 

 

Maria Alves da Silva 212859-4 

Orientadora Educacional/matrícula 

Iracema Aparecida Paes de Sousa 212977-9 

Orientadora Educacional/matrícula 

Maria Alves da Silva 212859-4 

Orientadora Educacional/matrícula 

 

Marinalva Rosa de Lima Ferreira 33811-7 

Diretor da Escola - matrícula 
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PLANO DE AÇÃO DO AEE- Atendimento Educacional 
Especializado 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

Título do Projeto: Plano de Ação do Atendimento Educacional Especializado para o 

período de Ensino Remoto 

Público Alvo: Estudantes diagnosticados com deficiência física, múltipla ou intelectual, 

ou com Transtorno Global do Desenvolvimento, que estejam em classes inclusivas. 

Equipe responsável: Professora Especializada da Sala de Recursos 

 

OBJETIVOS 

GERAL Proporcionar situações de aprendizagem que busquem sanar ou 

minimizar as dificuldades do estudante com deficiência e desenvolver 

ações individuais e coletivas visando à eliminação de barreiras para 

que o acesso à educação seja acessível a todos. 

ESPECÍFICOS  Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades 

específicas; 

 Atuar de forma colaborativa com o professor regente, para a 

definição de estratégias pedagógicas, que favoreçam o acesso 

do estudante com deficiência, ao currículo e à integração com o 

grupo; 

 Orientar e acompanhar as famílias, utilizando recursos 

tecnológicos (no período de ensino remoto), para o seu 

envolvimento e sua participação no processo educacional, 

promovendo atividades e reuniões virtuais (via WhatsApp ou 

Google Meet), estabelecendo um diálogo aberto, na busca de 

soluções e conscientização da sua presença e 

acompanhamento no contexto escolar do estudante. 
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AÇÕES E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO DE ENSINO REMOTO 

- Levantamento de dados junto à secretaria da escola, dos estudantes atendidos pela 

Sala de Recursos; 

- Organização da documentação dos estudantes; 

- Busca ativa dos estudantes; 

- Montagem de grupo no aplicativo WhatsApp com os pais/responsáveis dos 

estudantes atendidos; 

- Levantamento de dados quanto ao acesso dos estudantes às tecnologias, para 

participarem das aulas e atendimentos pela Sala de Recursos; 

- Confecção de matérias didáticos; 

- Estudo e conhecimento das estratégias de ensino no modelo remoto, seguindo as 

orientações do Caderno de Orientações para a organização do trabalho pedagógico 

remoto da educação especial / versão 2021 – Subsecretaria de Educação Inclusiva e 

Integral – SUBIN/SEEDF; 

- Início do atendimento educacional especializado através da Plataforma Google Sala 

de Aula; 

- Elaboração e planejamento do Plano de Ação do AEE; 

- Elaboração e planejamento de Plano Interventivo Individual Bimestral – PIBI; 

- Reunião com os professores e equipe gestora para a apresentação da dinâmica de 

trabalho do AEE (legislação, funcionamento da Sala de Recursos e atribuições do 

professor do Atendimento Educacional Especializado, esclarecimento sobre o público 

alvo da Sala de Recursos); 

- Montagem de grupo na Plataforma Google Sala de Aula para os professores, onde 

serão disponibilizados materiais de apoio aos mesmos; 

- Atendimento específico/individualizado, com os professores que tem alunos atendidos 

pela Sala de recursos, para trocar informações sobre o estudante e traçar estratégias 

pedagógicas. 

 - Formação sobre Adequação Curricular aos professores regentes dos estudantes com 

deficiências;  

- Sugestões de materiais, literaturas e disponibilização de recursos para serem 

utilizadas pelo professor regente em sala de aula. 

 - Reunião com os pais para orientação, para apresentação da Sala de Recursos, 

preenchimento de fichas e formulários (via Google Forms); 

- Atendimento individualizado ao estudante quando houver necessidade;  

- Ações voltadas para a comunidade escolar esclarecendo, conscientizando e 
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sensibilizando acerca da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. 

- Reuniões periódicas com os professores e família, para avaliação do desenvolvimento 

do estudante;  

- Palestras e debates a respeito da inclusão, deveres e direitos dos estudantes com 

deficiências;  

- Atendimento Educacional Especializado em Sala de Recursos, três vezes por semana 

e/ou conforme a disponibilidade do estudante no período de ensino remoto;  

- Realização de oficinas e projetos; 

- Participar das coordenações intermediárias; 

- Participação nas coordenações coletivas da escola;  

- Participação em reuniões com os serviços de apoio, coordenadores e direção de 

escola;  

- Planejamento de atividades direcionadas a dificuldades específicas, buscando 

soluções para cada caso; 

- Idealização e coordenação de oficinas para serem aplicados na escola com os 

professores regentes; 

- Atender às demandas apresentadas pela escola. 

 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá nas reuniões coletivas e específicas, via Google Meet e Google 

Forms, em datas de avaliação institucionais e em vários momentos durante a execução 

do projeto. 
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PLANO DE TRABALHO / METAS E RESULTADOS 

(em virtude do Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020 e da 
Portaria nº 61, de 23 de março de 2020) 

(Plano de trabalho da equipe gestora no início da pandemia).  

 

Unidade Escolar: Escola Classe 40 de Ceilândia 

1. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES OBJETIVOS PARA AFERIR 

RESULTADOS: 

 

 Indicador A – Organização Pedagógica; atendimento à comunidade 

escolar (Servidores Efetivos, Contrato Temporário e terceirizados, bem 

como para pais e/ou responsáveis pelos estudantes). 

 Indicador B - Emissão de documentos/relatórios de natureza 

Administrativa, inclusive merenda escolar. 

 Indicador C - Emissão de documentos/relatórios de escrituração escolar 

 Indicador D – Organização Pedagógica; proteção,  guarda e zelo com o 

patrimônio escolar, utilização e Prestação de Contas de Verbas e outras 

demandas. 

 
2. DEFINIÇÃO E CONTROLE EFETIVO DAS METAS ESTABELECIDAS: 

 Indicador A - Utilizar e-mail, redes sociais e telefone para contatos com 

os membros da comunidade escolar; disponibilizar e-mail para a 

comunidade escolar; produzir pequenos vídeos para orientação dos 

estudantes e da comunidade escolar; realizar videoconferência com a 

equipe diretiva e pedagógica da escola; atender demandas via SEI/e mail 

oriundos da CRE, SEEDF e outros órgãos governamentais. Realizar 

atendimentos individuais de pais/responsáveis, professores e demais 

funcionários da escola. Gerenciar os grupos pedagógicos (whatsapp) e 

de pais/responsáveis. Alimentar e gerenciar redes sociais da escola.  

 Indicador B - Atendimento/orientações para funcionários; comunicação 

via grupos de whatsApp para  a equipe gestora e demais servidores, 

informando diariamente sobre as demandas referentes a situação 

funcional e remuneração; emitir documentos, declarações e outros que 

os funcionários precisem via SEI; recadastramento de servidores; prévia 

de pagamentos e demais atualizações financeiras; atender demandas via 

SEI/e mail oriundos da CRE, SEEDF e outros órgãos governamentais. 
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Monitorar e fazer a gestão dos gêneros alimentícios e de toda 

documentação e informação inerentes a esses gêneros.   

 Indicador C - Emissão de documentos/relatórios e escrituração escolar; 

manutenção do Sistema I-Educar; atender demandas via SEI/e mail 

oriundos da CRE, SEEDF e outros órgãos governamentais. 

 Indicador D - Guarda e zelo do patrimônio escolar; Monitorar a ação e a 

frequência dos funcionários vigilantes da escola; Vistoriar, com auxilio 

dos vigilantes, semanalmente o patrimônio da escola; Monitorar e fazer a 

gestão dos gêneros alimentícios e de toda documentação e informação 

inerentes a esses gêneros; atender demandas via SEI/e mail oriundos da 

CRE, SEEDF e outros órgãos governamentais; Prestar contas das 

verbas e de toda documentação inerente a essas verbas junto a SEEDF 

e outros setores da sociedade civil organizada. 

 

3. DESCRIÇÃO DA FORMA DE MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS DA 
UNIDADE: 
 

 Para os 04 indicadores 

Ações sistemáticas para acompanhamento e resolução dos 

encaminhamentos via Sistemas (SEI, I-Educar, SIGEP), atendimentos 

por meio das mídias sociais (WhatsApp, e-mail) e telefone, conforme as 

demandas existentes levando em consideração a capacidade de 

atendimento individual e coletiva. 

 
4. DETALHAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM 

DESEMPENHADAS: 
 

 Indicador A - Atendimento/orientações à comunidade escolar em seus 

segmentos; alimentação de grupos e redes sociais para manter a 

comunidade escolar informada; produção de vídeos e informações para 

as famílias e estudantes; acompanhamento e tomadas de decisões, no 

âmbito da Unidade Escolar, nas ações pedagógicas, considerando as 

demandas de instâncias superiores, participação de reuniões por vídeo 

conferência, dentre outras. 
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 Indicador B - Atendimento/orientações para funcionários; 

acompanhamento diário dos grupos de whatsap , e mail e telefonemas 

oriundos dos funcionários da escola; Manter a todos informados quanto a 

questão do pagamento e prévias; Alimentação dos grupos e redes 

sociais para manter  os funcionários informados das demandas 

administrativas, tanto coletiva quanto individual; Manter documentação 

funcional, dados para pagamento e demais solicitações no tocante a vida 

funcional de todos os servidores lotados na escola, acompanhamento da 

gestão da Merenda Escolar,  outras ações concernentes. 

 Indicador C - Emissão de documentos/relatórios e escrituração escolar; 

Emitir documentos, declarações e demais solicitações via SEI, e-mail etc; 

Instruir processos sobre assuntos pertinentes às atividades da secretaria 

escolar; Manter atualizados os dados no sistema de informações para 

emissão da documentação escolar; Atender as demandas da UNIPLAT 

sempre que necessário; atendimento aos docentes quando solicitado; 

suporte à direção da escola em assuntos relacionados à secretaria 

escolar, dentre outras. 

 Indicador D - Monitorar guarda e zelo do patrimônio físico da escola por 

meio da análise dos relatórios dos vigilantes e do levantamento semanal; 

Utilização e prestação de contas de Verbas e Merenda Escolar; 

Atendimento/orientações para funcionários; Acompanhamento diário dos 

grupos de whatsap , e mail e telefonemas oriundos dos funcionários da 

escola; Monitorar e instruir os demais servidores atuantes no 

teletrabalho,  atendimento por WhatsApp, telefone e e-mail das 

demandas dos servidores e gestores vinculados à CRE Ceilândia, assim 

como ao o atendimento das demandas de trabalho das Unidades 

Administrativas Intermediárias e Centrais; convocação, caso haja 

necessidade, de outros servidores para compor a equipe do teletrabalho; 

participação de reuniões por vídeo conferência; dentre outras ações. 

 

5. DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ALCANÇADAS: 
 

 Atuação em conjunto ou individualmente da equipe do teletrabalho, e se 

necessário a participação dos servidores da Unidade Escolar, na busca 

de subsídios, para atendimento das demandas essenciais que perduram 

neste momento em que a atividade principal da escola não pode ser 
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aplicada. 

 
 
 

6. DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A 
UNIDADE: 
 

 Resolução das demandas emanadas das diversas Unidades da CRE 

Ceilândia, bem como da SEEDF; solução/encaminhamentos/respostas 

aos questionamentos dos pais e/ou responsáveis por alunos;  suporte 

aos servidores da escola nos variados assuntos e execução do 

planejamentos. da comunidade escolar,  

 

7. Responsável pelo planejamento, coordenação e controle da execução 
do teletrabalho em sua área de competência: 
 

 Este documento foi elaborado pela equipe gestora da Escola Classe 40 

de Ceilândia, após avaliar o cenário genericamente, considerando as 

atividades desenvolvidas diariamente na escola quando do 

funcionamento sem restrições.  

 

Marinalva Rosa de Lima Ferreira – Diretora 

Lucymeire Viana da Silveira – Vice-Diretora 

Valdivino Gracês de Morais – Supervisor 

Dioney Nunes Silva – Chefe de Secretaria 

 

 


