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“No cumprimento das tarefas cada participante descobre que é

diferente, que faz parte do grupo e ao mesmo tempo o representa.

Descobre que cada parte desse todo o expressa em suas conquistas e

limitações. Cada elemento expressa o grupo, ao mesmo tempo que o

grupo “fala” de cada um... O grupo é um grande corpo constituído de

suas diferenciadas partes. Assim como cada elemento é diferente,

cada grupo também é único porque é diferente.

[...]

É no exercício das tarefas que cada grupo constrói seu “corpo”.

É no registro e na socialização de suas reflexões, seus pensamentos,

que cada grupo escreve sua história.”

Madalena Freire

2



SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO 5

HISTORICIDADE DA ESCOLA 7

MEDIDAS PARA  ADEQUAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS                     9

ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA

11

MEDIDAS PARA ADEQUAÇÃO DO USO DOS ESPAÇOS E CIRCULAÇÃO SOCIAL     11

MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

12

MATERIAIS INDISPENSÁVEIS

13

AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO 14

CONDUTA EM CASO DE SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO NO

ÂMBITO DA UNIDADE ESCOLAR 15

NOTA TÉCNICA Nº 1/2020 - SES/SUS/DIVEP 15

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA

ANO 2020 25

ANO 2021 29

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 31

OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E DE LARGA ESCALA 32

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 38

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 39

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO , DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 43

CONCEPÇÕES TEÓRICAS SOBRE CURRÍCULO 45

CONCEPÇÕES TEÓRICAS SOBRE ENSINO E APRENDIZAGEM 46

CONCEPÇÕES TEÓRICAS SOBRE AVALIAÇÃO 48

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 50

PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO

INFANTIL 51

PROJETO PLENARINHA 53

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PPP 55

A-GESTÃO PEDAGÓGICA 55

B-GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 58

C-GESTÃO PARTICIPATIVA 58

D-GESTÃO FINANCEIRA 59

E-GESTÃO ADMINISTRATIVA 59

3



F-ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 60

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 60

EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 65

SALA DE RECURSOS 72

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 74

PROJETO DE LEITURA “ CONECTA QUE LÁ VEM HISTÓRIA”! 78

PROJETO HORTA: “INCENTIVAR A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NUMA

PERSPECTIVA SUSTENTÁVEL 82

PROJETO INTERVENTIVO 86

OUTROS PROJETOS 90
AVALIAÇÃO 92

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO

INCLUSIVA. 94

MATRIZ CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL 97

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 98

4



Apresentação
O projeto político pedagógico almeja a construção da identidade da escola, seus

princípios éticos, políticos e pedagógicos contribuindo para a formação de cidadãos

críticos e conscientes de seu papel social fomentando uma sociedade justa e democrática

para todos com igualdade de oportunidades de acesso aos saberes da Humanidade em

coletividade, respeitando a diversidade e a pluralidade de indivíduos em nossa

Sociedade.

Conforme a Lei da Gestão Democrática nº 4751/2012, a Rede Pública de Ensino

do Distrito Federal deve proporcionar a elaboração do projeto político-pedagógico por

cada instituição escolar, enquanto instrumento de emancipação e organização do trabalho

escolar, de forma democrática e com a participação de toda a comunidade escolar

debatendo seus anseios e concepções de forma coletiva, orientando o trabalho

pedagógico na perspectiva da qualidade social que acentue o aspecto social, cultural,

ambiental e inclusivo da educação dentro dos eixos transversais do Currículo em

Movimento da Educação Básica-Pressupostos teóricos (2014) a saber: Educação para a

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

Sustentabilidade.

O projeto político-pedagógico é uma construção que não será acabada, nem

estática e definitiva, mas deverá ser dinâmica e inacabada enquanto campo de

possibilidades ao longo do tempo e mediante o processo de formação de todos os

sujeitos envolvidos.

Neste atual contexto de gestão democrática nas escolas públicas do Distrito

Federal em que as equipes gestoras e conselhos escolares são legitimados pelo voto

direto da comunidade escolar. É preciso conceber o PPP como instrumento fundamental

da escola que orienta as decisões administrativas, financeiras e pedagógicas.

O projeto político pedagógico desta unidade pública de ensino objetiva a

participação da comunidade escolar na definição e na implementação de decisões

pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados (Equipe
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Gestora, Conselho Escolar, Conselho de Classe), respeitando a pluralidade, o

protagonismo infantil, a diversidade, o caráter laico da escola pública e os direitos

humanos em todas as instâncias com autonomia da unidade escolar, nos termos da

legislação, nos aspectos pedagógicos, administrativos e de gestão financeira

democratizando as relações pedagógicas e de trabalho, criando um ambiente propício ao

aprendizado e à construção do conhecimento com a valorização do profissional da

educação, para que a escola cumpra sua função básica de garantir aos seus alunos o

direito de acesso ao conhecimento científico, cultural e ético para sua cidadania partindo

da realidade vivenciada com ações claras e objetivas, bem definidas, atribuindo a cada

um dos envolvidos na Educação, a responsabilidade pelas mudanças necessárias.

Na construção desse projeto houve a preocupação em envolver toda comunidade

escolar e, dessa maneira, atendermos, da melhor forma possível, os anseios sociais

atribuídos à escola. Para isso, foram realizadas em anos anteriores reuniões com

docentes, equipe gestora e apoio administrativo para discutir e planejar, em debate

informal, as metas e objetivos de nossa escola e aplicaram-se questionários às famílias

dos alunos e, em forma de assembleia no pátio, os pais foram consultados, após

apresentação de documento preliminar, e tiveram a oportunidade de refletir e expor suas

opiniões e sugestões. A participação de todos na construção deste projeto objetivou

estabelecer uma parceria entre escola e comunidade. Com os questionários e discussões

realizadas em 2018 e 2019, tivemos a oportunidade de compreender a dinâmica da

escola, identificando fragilidades e potencialidades que precisam ser fortalecidas durante

o ano letivo, além do processo de revisão/elaboração do projeto político pedagógico- PPP,

tendo como culminância o Dia Letivo Temático “Proposta Pedagógica: uma construção

coletiva da comunidade escolar", realizado no dia 08/05/2019, conforme previsto em

Circular SEI-GDF n.º 62/2019 - SEE/GAB/SUBEB, de acordo com a Resolução

N°1/2018-CEDF.

Em conformidade com o parecer 62/99 do Conselho de Educação do DF, cap. 02 e

no Regimento Escolar, um projeto político-pedagógico viabiliza que as escolas

apresentem resultados de reflexão sobre o seu papel em relação à execução das

Políticas Públicas Educacionais, e sobre diretrizes do processo de ensino e aprendizagem

adequadas a progressão no mundo do trabalho e com vistas a estudos posteriores.

Assim, acredita-se que não há ensino sem aprendizagem, e ensinar é levar o aluno ao

aprender (aprender a pensar, a agir e a sentir).
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Neste ano letivo de 2021, a equipe gestora, juntamente com o coletivo da escola,

os professores, coordenadores, pedagogos, orientadores educacionais, servidores e

conselho escolar, discutimos os pontos positivos de 2020 e as metas a serem alcançadas

para 2021, Os principais pontos sobre o ensino remoto e suas peculiaridades. Os

professores, também, responderam a questionários avaliando o espaço-tempo de

coordenação pedagógica, o trabalho coletivo, o planejamento, a relação entre famílias e

escola, os serviços especializados, levantamos as demandas a serem problematizadas ao

longo do ano. Realizou-se questionário às famílias e demais servidores para ampliar a

coleta de dados, análise e proposição de estratégias. Realizou-se um questionário de

auto-avaliação encaminhado aos estudantes e responsáveis a fim de coletar dados sobre

o estudo remoto, os desafios e as possibilidades.

A presente proposta pedagógica está estruturada da seguinte forma: apresentação,

historicidade da escola e diagnóstico da realidade, princípios, objetivos e concepções

sobre o trabalho escolar e organização pedagógica em ciclos, planos de ação da equipe

de apoio especializado, sala de recursos e Orientação educacional, plano de ação de

implantação do PPP, da coordenação pedagógica e projetos específicos finalizando com

as referências bibliográficas.

Esse projeto político pedagógico, será debatido periodicamente para avaliar e

redirecionar as ações e garantir a construção da identidade e cidadania por toda a

comunidade escolar de forma coletiva e democrática por meio das áreas de conhecimento

de forma interdisciplinar para a qualidade social da ação educativa.

Historicidade da Escola

Nome: Escola Classe 419 de Samambaia

Endereço: QS 419 Área Especial 01

Data da inauguração: Inaugurada em março de 1991 e ampliada em 1993.

Níveis de Ensino: Estão implantados Educação Infantil - 04 e 05 anos, 1°, 2° e 3º

anos (Bloco Inicial de Alfabetização), 4° e 5º anos do Ensino Fundamental.

Número de alunos:
● Total geral: 1.059

● Ensino Fundamental: 784
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● Educação Infantil: 275

● Estudantes ANEE: 25

Distribuição de turmas por turno

Turno matutino Turno vespertino

Educação Infantil: 05 Educação Infantil: 06

1ºano do Ensino Fundamental:03 1º ano do Ensino Fundamental:02

2ºano do Ensino Fundamental:03 2º ano do Ensino Fundamental:04

3ºano do Ensino Fundamental:04 3º ano do Ensino Fundamental:04

4ºano do Ensino Fundamental:03 4º ano do Ensino Fundamental:02

5ºano do Ensino Fundamental:04 5º ano do Ensino Fundamental: 04

Total : 22 Total: 22

Estrutura física da Escola

● Salas de aula do bloco antigo: 11

● Salas de aula do bloco novo: 11

● Salas de professores do bloco antigo: 01

● Salas de professores do bloco novo: 01

● Salas de informática/multimídia do bloco antigo: 01

● Sala de leitura: 01

● Sala de Brinquedoteca: 01

● Parquinho: 01

● Parquinho coberto 01

● Quadra descoberta: 01

● Sala de auxiliares de limpeza: 01

● Sala de recursos: 01

● Sala do OE: 01

● Sala da EEAA: 01

● Secretaria escolar:01

● Sala da Direção:01

● Sala da Mecanografia: 01

● Cantina: 01

● Depósito de alimentos: 01
8



● Depósito de material: 01

Diretora: Maria Irene Lino de Carvalho

Vice-Diretora: Edilene Nunes Pereira

Chefe de Secretaria: Hélio Teixeira Bilio

Supervisora Pedagógica: Fernanda Cristine Martins dos Anjos Vieira

Supervisora Administrativa: Nílvia Aparecida Pereira de Moura

COORDENADORAS: Janaina Nascimento, Verônica Gomes Cruz Pessoa e

Saluena Carvalho Ribeiro

ORIENTADORAS EDUCACIONAL: Janaina Rocha Leite e Úrsula de Jesus

Almeida Viana

EQUIPE DE ATENDIMENTO/APOIO À APRENDIZAGEM
Pedagogas: Soraneide Dantas Carreiro e Maria Leonia Marques

Psicóloga: Carência

SALA DE APOIO/RECURSOS:
Carência

AUXILIARES EM EDUCAÇÃO:
Terceirizados da Real: 07

Merendeiras terceirizadas G&E: 04

Vigias: 05

Porteiro:02

Auxiliares de limpeza realocados: 05

Mediante ao cenário pandêmico provocado pelo vírus Sars-CoV-2 e após a

vacinação dos profissionais de educação foi definido o retorno às aulas presenciais no

formato híbrido, sendo necessário a adequação sanitária para o retorno presencial abaixo

seguem as medidas que serão adotadas.

Medidas para Adequação e Higienização de Espaços Físicos

Adequar fisicamente os espaços de circulação social é imprescindível à

minimização da possibilidade de contágio; sendo, portanto, de suma importância a

racionalização da utilização dos espaços, tanto em sua forma quanto em sua cronologia.
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Nesse sentido, recomendam-se as seguintes providências e cuidados:

• adequar os espaços físicos e sinalizar salas de aula, sala de professores(as),

bibliotecas e demais ambientes compartilhados de modo a manter o distanciamento

mínimo recomendado entre as carteiras ou cadeiras e mesas, dentre outros,

resguardando espaço para circulação nos ambientes internos e externos;

● manter distanciamento mínimo recomendado entre a mesa do professor e as

primeiras mesas dos(as) estudantes;

● nas UEs que utilizam carteiras, manter nas salas de aula as que estarão

sinalizadas como proibidas de utilização para preservação do espaço de

isolamento social;

● delimitar, por meio de sinalização afixada na entrada e no interior, a capacidade

máxima de pessoas nas salas de aula, bibliotecas e demais ambientes

compartilhados, de modo a preservar o distanciamento mínimo obrigatório;

● adotar rotina de limpeza e desinfecção da unidade escolar, antes e durante o

expediente e entre os turnos: o espaços físicos devem ser higienizados com

produtos desinfetantes;

● limpar as superfícies com pano úmido para evitar a dispersão de microrganismos;

● manter os banheiros higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a

higiene pessoal (sabão, álcool em gel/álcool 70%, toalhas de papel e papel

higiênico);

● intensificar a higienização dos equipamentos: materiais pedagógicos em geral,

mobiliários (mesas, cadeiras, poltronas, armários, balcões), corrimãos, maçanetas,

apoios de braços, encostos, interruptores de luz e ar, controles remotos, paredes

adjacentes, portas e janelas, brinquedos, dentre outros;

● adotar o uso de álcool líquido 70% ou álcool gel 70%;

● controlar o uso dos objetos que possam vir a ser compartilhados, tais como:

brinquedos, computadores, dentre outros;

● higienizar as cadeiras e as mesas de uso coletivo regularmente;

● realizar a higienização entre os atendimentos, no caso do Programa de Educação

Precoce e nas atividades interdisciplinares/complementares dos Centros de Ensino

Especial;

● utilizar apenas os bebedouros industriais com torneiras para abastecimento de

garrafas individuais:
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● higienizar os bebedouros constantemente;

● orientar os(as) estudantes a não encostar a boca ou a garrafa na torneira;

● manter a ventilação natural do ambiente, evitando ar condicionado e ventiladores:

● manter portas e janelas constantemente abertas;

● realizar manutenção e limpeza diária dos filtros de ar condicionado, caso haja

necessidade de usá-los;

● evitar decorações e objetos não necessários nos espaços escolares;

● não utilizar catracas, pontos eletrônicos ou similares;

● disponibilizar locais para a lavagem das mãos com sabão e toalhas de papel e/ou

dispensadores de álcool gel/álcool 70% nos ambientes, principalmente, onde há

maior circulação de pessoas.

Organização das Salas de Aula
A unidade escolar adotará as medidas de segurança, tomando como referência as

orientações da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial

da Saúde (OMS), orienta-se que seja intercalado o mobiliário (mesas e cadeiras

escolares, e mesas de uso coletivo, como no caso da Educação Infantil - pré-escola) a ser

utilizado. Para tanto, deve-se fixar cartazes na entrada e no interior das salas com a

indicação do número máximo de pessoas 50% da capacidade, também, sinalizar com

cartazes ou outros meios de mesma eficiência, as carteiras que não poderão ser

utilizadas.

Na Educação Infantil, cujas mesas de uso coletivo comportarão a metade das

crianças, as cadeiras que sobrarem podem receber marcação para não serem utilizadas,

ou podem ser retiradas da sala de referência/atividades, caso a unidade escolar tenha

onde guardá-las. Enquanto que, nas turmas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, é

orientada a manutenção das carteiras que não forem utilizadas, com a devida sinalização

de proibida utilização, a fim de se manter barreiras para controle do distanciamento social.

Medidas para Adequação do Uso dos Espaços de Circulação Social

● Adequar os tempos e os espaços de circulação social é outra forma de reduzir a

possibilidade de contágio. Seguimos com as seguintes medidas são:

● organizar os fluxos de circulação de pessoas nos diferentes espaços da unidade
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escolar, respeitando sempre o distanciamento mínimo:

● organizar/escalonar a entrada e a saída dos(as) estudantes, flexibilizando 10

minutos para cada grupo de estudante, visando evitar aglomerações dos(as)

responsáveis e dos(as) estudantes em frente à escola e, sobretudo, propiciando

condições de respeito ao distanciamento mínimo;

● oferecer o lanche em horários alternados;

● organizar cronograma, definir e divulgar regras para atendimento às famílias,

sendo que este deve ser realizado preferencialmente de forma virtual, com o intuito

de evitar aglomerações;

● organizar os(as) estudantes em dois grupos, a fim de estabelecer condições ao

atendimento híbrido: um grupo ficará no presencial, enquanto o outro no ensino

remoto, alternadamente.

● Estes grupos serão estabelecidos de acordo com a lista de chamada: Grupo 1 (de

1 ao 20) e Grupo 2 (de 21 a 40) por exemplo;

● todos os estudantes deverão retornar às atividades escolares presenciais/híbrida,

sendo que os casos excepcionais deverão ser apresentados pelos responsáveis à

equipe gestora da unidade escolar para avaliação e indicação das possibilidades

de atendimento;

● no caso de atendimento exclusivamente remoto: por meio do uso da tecnologia ou

material impresso e/ou concreto, esta situação deverá ser formalizada em

documento específico na unidade escolar.

Manipulação e Distribuição da Alimentação Escolar

Quando houver oferta de alimentação escolar, a fim de resguardar a segurança e a

saúde durante a distribuição da alimentação escolar, os(as) servidores(as) e os

manipuladores(as) de alimentos devem:

● dispor de plena saúde e, portanto, não poderão apresentar febre ou qualquer outro

sintoma relacionado à Covid 19;

● estar devidamente equipado com máscara, luvas e avental;

● lavar as mãos e os antebraços com água e sabão, no mínimo, a cada 30 minutos

de trabalho, além de higienizá-las com álcool em gel/álcool 70%, secá-las usando

sempre papel não reciclado ou outros métodos higiênicos, não sendo permitido o
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uso de toalhas de tecido;

● evitar falar, rir, tossir, tocar nos olhos, nariz e boca, enquanto manipulam os

alimentos;

● solicitar que, antes da refeição,todos(as) os(as) estudantes higienizem as mãos

com água e sabão e/ou apliquem álcool em gel/álcool 70%;

● orientar que os(as) estudantes respeitem o distanciamento mínimo recomendado

entre eles(as) durante as refeições e que evitem conversar, rir e tossir enquanto

aguardam;

● servir e entregar a refeição aos(às) estudantes em ambientes arejados e em

recipiente apropriado;

● após as refeições, todos os utensílios devem ser lavados com água e sabão, e

sanitizados em solução de hipoclorito por 15 minutos (consultar diluição no rótulo

do produto utilizado) e, posteriormente, devem secar naturalmente;

● orientar para que, após as refeições, quando possível os próprios estudantes

descartem os restos de alimentos nas lixeiras dispostas nos refeitórios, nos pátios

ou nas salas de aula, conforme a dinâmica interna das unidades escolares e, no

caso de estudantes com deficiências ou Transtorno do Espectro Autista, tenham o

suporte necessário do Monitor ou Educador Social Voluntário, quando for o caso.

● No caso dos estudantes dos Centros de Ensino Especial, o lanche deverá ser

servido, preferencialmente, em sala de aula ou no refeitório, onde existir,

respeitando o protocolo de segurança;

● aos estudantes com deficiência e TEA, deve ser oferecido o apoio escolar quanto

à locomoção, à higiene e à alimentação,considerando o atendimento de suas

peculiaridades e necessidades específicas, de modo a promover, quando

possível, a independência destes, e garantir o atendimento às recomendações

sanitárias;

● disponibilizar recipientes para que pratos e talheres usados sejam depositados

distantes dos utensílios limpos;

● solicitar ao servidor da limpeza o recolhimento imediato dos sacos de lixo

contendo restos de alimentos e depositar, preferencialmente, em contêiner

trancado para evitar a possibilidade de reaproveitamento dos alimentos, visto que

é expressamente proibido; e

● organizar o horário de lanche de modo alternado, a fim de que não haja
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aglomeração nos espaços coletivos, se for o caso.

Materiais Indispensáveis
Dentre os materiais necessários à viabilização de higienização dos espaços

físicos, móveis, superfícies e utensílios, bem como ao monitoramento das

condições de saúde de estudantes, servidores(as), colaboradores(as) e ocasionais

visitantes, destacam-se:

● todos(as) os servidores(as) das Carreiras Magistério e Assistência à Educação,

colaboradores(as) terceirizados e estudantes devem usar máscara, consoante

obrigatoriedade instituída em Decreto no âmbito do Distrito Federal;

● estações de higienização: lavatórios;

● álcool em gel/álcool 70%;

● termômetros infravermelhos; e

● tapetes de sanitização.

Ações de Conscientização e Acesso à Informação

Uma das maiores armas para o combate à disseminação da Covid-19 é a

conscientização e a propagação de informações corretas. Nesse sentido, a unidade

escolar promoverá campanhas, acessíveis com linguagem simples e objetiva, com

orientações voltadas a publicizar as medidas de prevenção ao novo Coronavírus

apresentadas neste documento.

Providenciar meios de comunicação visual clara e estrategicamente localizados na

UE; divulgar amplamente as peças institucionais voltadas à conscientização e à

orientação relacionadas às ações de prevenção ao risco de disseminação da Covid-19;

promover ações permanentes de conscientização e monitoramento relacionados às

medidas e aos protocolos de biossegurança individuais e coletivos instituídos;

● manter comunicação célere e efetiva com a comunidade escolar;

● utilizar canais de comunicação para informar servidores(as),colaboradores(as),

mães/pais/responsáveis e estudantes quanto às medidas adotadas ou possíveis

alterações de rotina que se façam necessárias. Dada a relevância de se manter a

comunidade escolar permanentemente informada, as instâncias de nível central

desta SEEDF, dentre diversas outras informações que se façam necessárias,

divulgarão oportunamente informações e orientações quanto a:

• cronograma relacionado ao ensino híbrido (presencial/remoto) e critérios
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adicionais para organização da oferta de ensino para sua realização, caso seja

necessário;

• protocolos e medidas de biossegurança e estratégias relacionadas ao ensino

híbrido (presencial/remoto) adicionais que se façam necessários; e

• orientações relativas às medidas de prevenção ao risco de disseminação da

Covid-19, dentre outras que se façam necessárias.

Conduta em Caso de Suspeita ou Confirmação de Contaminação no Âmbito
da Unidade Escolar

Caso algum membro da comunidade escolar, no decorrer das atividades diárias,

apresente sintoma associado à Covid-19 (febre, tosse seca, dor de garganta, dores no

corpo, dor de cabeça e prostração, dificuldade para respirar e/ou batimento das asas

nasais, entre outros), deverão ser tomadas as seguintes providências:

• comunicar imediatamente a Equipe Gestora;

• encaminhar o(a) estudante ou o(a) servidor(a) para ambiente isolado;

• aferir a temperatura;

• comunicar ao(à) responsável, no caso dos(as) estudantes menores de idade;

• efetuar o registro interno;

• notificar a respectiva unidade de Saúde responsável pela sua região e,

concomitantemente, a respectiva Coordenação Regional de Ensino para que esta informe

às instâncias competentes das Secretarias de Estado de Educação; e

• afastar estudantes, professores e profissionais com casos suspeitos ou

confirmados de infecção por SARS-CoV-2 e orientá-los a permanecer em isolamento no

próprio domicílio por tempo determinado conforme orientação das autoridades de saúde.

Em vista das orientações na ocorrência de casos isolados e surtos de Covid-19

serem de competência da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e, não, desta Secretaria

de Estado de Educação, a seguir serão apresentadas, in verbis, algumas orientações

presentes na Nota Técnica nº 1/2020 –SES/SVS/DIVEP da SES/DF:

Nota Técnica nº 1/2020 – SES/SVS/DIVEP
(...)
3. MEDIDAS NA PRESENÇA DE PESSOAS COM SUSPEITA OU COM DIAGNÓSTICO DE

COVID-19
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As principais medidas a serem implementadas na presença de pessoas com

sintomas compatíveis de COVID-19 ou em caso de surto são:

● Para as instituições de ensino, de longa permanência, ambientes

institucionais e laborais:

● Notificar a ocorrência de um caso suspeito e/ou confirmado

imediatamente, em até 24 horas, à unidade básica de saúde, mais próxima a

instituição ou através do e-mail:notificadf@gmail.com;

● Informar todos os envolvidos no ambiente institucional sobre a

existência de um caso suspeito ou positivo de COVID-19, com informação clara,

direta e objetiva, de forma a não causar pânico, auxiliando no monitoramento

dos contatos (assegurando a privacidade dos envolvidos), considerando o

protocolo existente na instituição;

● Orientar o automonitoramento diário dos contatos próximos por 14 dias

desde o último dia de contato com o caso confirmado a fim de identificar

possíveis novos casos.

● Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19

(RTqPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS- CoV2

*Manter isolamento domiciliar, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta

da amostra. Caso venha a manifestar sintomas antes desse período, o mesmo

deve ser considerado como pessoa sintomática e seguir as recomendações

descritas acima.

Um pouco da nossa história...

A Escola Classe 419 de Samambaia/DF foi inaugurada em meados de março de

1991. Era composta de sete salas de aula, uma sala de depósito e a sala grande que era

dividida em direção, secretaria e sala dos professores. Neste período funcionava em três

turnos: matutino (7h30 às 10h30), intermediário (10h45 às 13h45) e vespertino (14h às

17h).

No final de 1993, foram construídos mais dois blocos, onde há sete salas de aula,

direção, secretaria, cantina e banheiros. Foram tempos difíceis, pois além do vai e vem de

pedreiros, da falta de materiais, ainda havia a curiosidade dos alunos e da comunidade, o

que tornava o trabalho árduo e lento. Em 29 de março de 1994, o colégio foi reinaugurado
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pelo então Governador Joaquim Roriz e contando com mais salas de aula, o turno

intermediário acabou. Em 6 de abril de 1994 deu-se início o curso supletivo noturno fase

II, funcionavam algumas turmas de quinta e sexta séries, porém, o convívio entre alunos

maiores e menores estava dificultando o andamento das atividades escolares e a escola

começou a reduzir as turmas até que restaram apenas turmas de primeira à quarta série.

A princípio, a maioria dos alunos, que aqui frequentavam, estava em defasagem

idade-série. Isso teve duração de mais ou menos quatro anos, mas, devido ao

povoamento de áreas antes desabitadas, o problema voltou a existir. A escola tem, em

seu histórico, casos de violência entre alunos, alunos X professores e alunos X Direção.

Mas, esses casos estão diminuindo a cada ano pelo trabalho de sensibilização em

reuniões com Equipe Gestora, professores, EEAA e OE.

Desde 2003, a escola vem passando por uma transformação em vários aspectos e

os resultados positivos foram aparecendo. A escola sempre procurou integrar os vários

segmentos da comunidade escolar, o que facilitou o processo ensino-aprendizagem. O

ano de 2004 foi concluído com bastante êxito, realizando-se o Projeto Folcloreando, que

foi um reflexo do trabalho dos professores com os alunos, e para culminar o fim deste,

promoveu-se a I Festa da Cultura, que foi elogiada por toda a comunidade presente.

Também, reduziu-se o índice de reprovação, mostrando os benefícios do trabalho em

equipe. A escola participou também do I Troféu Educador de Samambaia e teve a

oportunidade de mostrar seu projeto. No decorrer deste ano, a escola continuou

empenhada na promoção do trabalho em equipe, na divulgação de seus projetos e na

busca de maior participação da comunidade na vida escolar.

No ano de 2007, a escola apresentou 10 (dez) turmas de Educação Infantil e 14

(quatorze) do Bloco Inicial de Alfabetização, distribuídas nos turnos matutino e vespertino.

Contendo um total de 692 alunos matriculados no Ensino Fundamental. Também contou

com uma Sala de Recursos e uma sala para atendimento da Equipe do Psicopedagógico.

A incorporação da Educação Infantil levou o grupo de docentes a fazer uma

reflexão sobre sua prática pedagógica e a Direção a adotar algumas posturas para

atender melhor a clientela. De um modo geral, foi um ano desafiador, em que todos

empenharam-se em trabalhar melhor com a Educação Infantil. Para atendê-la, a escola

passou por algumas reformas, entre elas a adequação dos banheiros e dos mobiliários de
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algumas salas.

Nesse mesmo ano, a escola também apresentou como desafio aos professores e à

Direção a implementação do Bloco Inicial de Alfabetização, proposto pela Secretaria de

Estado de Educação. Para possibilitar o cumprimento da Proposta Pedagógica do BIA foi

elaborado um Projeto Interventivo, conforme orientação da Subsecretaria de Educação

Básica.

A escola apresentou um grupo de professores coeso e participativo, porém houve

manifestações sobre as mudanças ocorridas, pois não aconteceu uma preparação

adequada para trabalhar com a Educação Infantil e com a Proposta Pedagógica do Bloco

Inicial de Alfabetização. Além disso, faltaram materiais pedagógicos para enriquecer o

trabalho. Outra dificuldade encontrada pelo grupo foi a carência da clientela, que

influenciava o trabalho pedagógico negativamente, pois as crianças, algumas vezes,

frequentavam a escola sem material escolar básico, com fome e defasagem de

aprendizagens e dificuldades afetivas.

A escola contava com uma Diretora, uma Vice-Diretora, uma Assistente

Administrativa, um Chefe de secretaria e dois Coordenadores, que juntos mediavam os

trabalhos burocráticos, pedagógicos, os serviços de conservação, de limpeza e secretaria.

A escola possuía uma sala para a equipe Psicopedagógica em funcionamento, possuía

uma sala de leitura que não tinha bibliotecário ou funcionário designado para tal e

apresentava uma carência de auxiliares de educação, como servidores de conservação e

limpeza, orientador educacional, apoio pedagógico, além de vários materiais

pedagógicos, de expedientes e de limpeza.

No final do ano de 2007, houve Processo seletivo para escolha de Diretores e

Vice-Diretores das Escolas Públicas do Distrito Federal, regulamentado pela lei nº 4.036

de 25 de outubro de 2007 que dispunha sobre a Gestão Compartilhada nas Instituições

Educacionais devendo ser exercida conforme artigo 206, VI, da Constituição Federal, nos

artigos 3°, VIII, e 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no artigo 222

da lei Orgânica do Distrito Federal, considerando-se três dimensões Fundamentais:

Pedagógica, Administrativa e Financeira.

O ano de 2008 iniciou-se com turmas de Educação Infantil, 1° e 2° anos do Bloco

de Iniciação à Alfabetização e 2ª série do Ensino Fundamental de 08 anos. No mês de
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janeiro foram nomeados Diretora, Vice-Diretora, Supervisor Pedagógico, Supervisora

Administrativa e Chefe de Secretaria. No decorrer dos meses de fevereiro e março, o

grupo de professores escolheu os três coordenadores. Contamos também com sala de

Apoio/Recursos, Equipe de Atendimento à Educação e uma pequena sala destinada à

leitura.

Conforme o aumento do número de alunos, o número de turmas também aumentou

de 24 para 28, ou seja, mais 04 turmas foram implantadas. Isso dificultou um pouco o

andamento das atividades, devido à escassez de espaços físicos designados a outras

atividades.

Vários encaminhamentos já estavam em trâmite relativos aos reparos nas

instalações físicas da escola, tais como, segurança, recebimento de verbas, entre outros.

Houve reunião entre o Conselho Escolar e Direção para deliberação de assuntos

pendentes. A escola foi contemplada com uma Orientadora Educacional em meados do

mês de abril de 2008.

O ano letivo de 2008 fechou-se com bons resultados quantitativos e qualitativos.

Várias ações, projetos e atividades foram realizados com sucesso.

O ano de 2009 iniciou-se com 07 turmas de Educação Infantil, 08 turmas de 1º ano

do BIA, 05 turmas de 2º ano do BIA, 05 turmas do 3º ano do BIA e 03 turmas de 3ª série.

Começou também com a construção de mais dois blocos de sala de aula e ficou prevista

a inauguração, com imediato funcionamento, para o mês de maio.

A inauguração do novo bloco de salas de aula foi possível somente para o mês de

julho, quando a construção foi entregue. Através de solenidade realizada pelo

Governador, assessores, autoridades da Secretaria de Educação, juntamente com toda

Comunidade Escolar e novos professores admitidos iniciaram-se as atividades.

Uma equipe do CRA (Centro de Referência em Alfabetização) atuou na Escola e

realizou bom trabalho junto com a coordenação.

O ano letivo de 2010 iniciou-se com muito trabalho. Foram implantados na escola,

4º ano e 4ª série. Aumentaram o número de turmas para 44. O tema escolhido para

nortear todo trabalho pedagógico se baseia na cultura circense, com o projeto – “SÓ
ALEGRIA: Virtudes e Atitudes”. Transformando em atitudes e virtudes os

conhecimentos adquiridos através da cultura circense, e encerrou-se com bons
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resultados.

Em 2011 realizamos o projeto Cantigas de Roda, onde tivemos a oportunidade de

trabalhar com a cultura oral, o letramento por meio das letras das cantigas e, dessa

maneira, resgatar a autoestima da comunidade por meio da valorização de sua cultura.

Já em 2012, tendo em vista a necessidade da preservação do meio ambiente e,

observando que nossa sala de leitura precisava de reforços, implementamos o projeto
Reciclagem onde, por meio da construção de materiais e venda destes materiais,

fizemos a aquisição de livros novos e enriquecemos o ambiente físico de nossa sala de

leitura. Foi um ano muito produtivo, pois, unindo dois temas tão relevantes à nossa

comunidade, conseguimos uma sensibilização quanto às questões na natureza e o

estimulo à leitura.

A funcionária da Carreira Assistência readaptada, Dorilda Carlos Teixeira Brasil,

desde 2012, encarrega-se da Sala de Leitura cuidando da organização e empréstimo de

livros aos alunos de 1º ao 5º ano em ficha específica, orientando sobre temáticas e faixa

etária adequada. Além disso, encarrega-se de empréstimos de mapas, livros de literatura,

jogos e materiais de coordenação motora e psicomotricidade além de DVDs, filmes e

CDs. Até 2012 só havia um depósito de livros desorganizado. A funcionária Dorilda

recebeu livros da CRE vindos do FNDE e do MEC/SEEDF da Bienal do Livro escolhidos e

comprados pela escola. A sala de Leitura é um espaço utilizado para as crianças

sentarem, lerem e depois pegarem livros emprestados por um período de uma semana e

devolverem trocando por outro livro de sua escolha. Nesse espaço também

apresentam-se vídeos para as crianças e também os professores contam histórias e lêem

histórias.

O tema trabalhado no ano letivo de 2013 foi muito interessante e abrangeu todas

as áreas do conhecimento através do Letramento na Perspectiva dos Gêneros
Textuais. Os personagens abordados formam sobre a história da Dona Baratinha e dom

Ratão. A história foi apresentada no pátio com muita ludicidade pela professora Márcia

Bitencourt e pelo professor Victor. Os gêneros textuais foram abordados ao longo do ano

com apresentações, visitas nas salas, contação de histórias, produção de cartas,

atividades relacionadas e atividades diversificadas por nível para o reagrupamento

intraclasse.
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Para 2014 foi proposto o projeto Lendo e Escrevendo com a Turma onde, por

meio dos materiais proposto por Maurício de Souza, realizamos ações no sentido de

promover a cultura letrada, enriquecer o vocabulário, estimular a leitura com diferentes

objetivos, promover interação entre pares, socialização e aproximar o aluno do universo

escrito e, dessa forma, desenvolver suas habilidades linguísticas.

As ações pedagógicas foram iniciadas e as reuniões coletivas funcionaram onde

foram tratados assuntos relacionados aos aspectos administrativos, financeiros e

pedagógicos da escola. Os Projetos Pedagógicos fechados entre professores, direção e

coordenadores, para o ano de 2014, relativos à complementação de atividades aplicadas

em sala de aula, foram executados. Questionários foram aplicados à Comunidade Escolar

com o intuito de colher dados que contribuirão para o estudo de ações que possam

facilitar o trabalho em benefício do bem comum e resgatar a missão da Escola em busca

da qualidade e eficiência do Ensino Público.

Reunião com a Comunidade Escolar também foi realizada com o objetivo de

apresentar a equipe de direção, professores, auxiliares, entrega e discussão do Estatuto

Interno da escola, informes gerais sobre o funcionamento da Gestão Compartilhada e

Conselho Escolar.

Os cursos relacionados ao Bloco de Iniciação de Alfabetização e Educação Infantil

foram aplicados pela Secretaria de Educação e certamente serviram de base para o pleno

desenvolvimento de atividades e projetos norteadores das práticas pedagógicas.

Em 2015 seguimos na perspectiva do trabalho pedagógico com Gêneros Textuais

e desenvolveu-se o projeto “O carteiro chegou” a partir do livro de mesmo título onde o

carteiro (personagem incorporado pelo professor Victor) apresentava-se como entregador

de diversos gêneros textuais ao longo do ano abordando diversos temas e contextos e as

crianças levavam para casa uma sacola literária com livros, revistas, gibis e um mascote

(boneco em formato de carteiro) e liam com as famílias e relatavam por escrito ou com

desenhos em caderno de fichas literárias). As famílias elogiaram o projeto e as crianças

envolveram-se bastante e ampliaram gosto pela leitura e escrita de textos diversos. O

curso do PNAIC sobre interdisciplinaridade e Educação inclusiva foi oferecido aos

professores do BIA no segundo semestre e contou a participação dos professores para

aprimoramento da prática pedagógica.
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Em 2016, a escola trabalhou com o projeto “Turma do Sítio do Picapau” com foco

no desenvolvimento do gosto pela leitura e da escrita e resgate das histórias de Monteiro

Lobato contextualizando com os diversos gêneros literários. Houve um envolvimento

significativo de toda comunidade escolar na execução do projeto.

Em 2017, a escola mais uma vez desenvolveu um trabalho voltado para a leitura e

escrita. O projeto desenvolvido foi “Todo escritor foi criança um dia.” Esse projeto teve

como objetivo incentivar aos alunos terem contatos com grandes nomes da literatura

brasileira na intenção de incentivar a leitura e a escrita. Além desse projeto, a escola

também desenvolveu o projeto “ Horta” cujo objetivo foi incentivar a sustentabilidade e a

alimentação saudável na escola. Também realizamos um concurso de desenho para

bandeira da escola, que teve como vencedor o aluno Davi Rodrigues Bezerra do 5º ano

“B”. E o 1º Show de Talentos que teve como objetivo valorizar a capacidade criativa dos

(as) alunos (as), como instrumentos de promoção social e integração, bem como

oportunizar o despertar de talentos e habilidades pessoais, interação, senso de amizade,

colaboração entre os participantes e promover a cultura.

Em 2018, a escola trabalhou com o projeto “Era uma vez.... Do reino encanto à

Escola Sustentável.” Esse projeto teve como objetivo geral ampliar a vivência da leitura e

a conscientização para a sustentabilidade. Sendo necessário, assim, envolver o mundo

do reino encantado com a responsabilidade para a sustentabilidade. A escolha do tema

se deu por levantamentos de ideias coletivas e apontamentos da necessidade e

interesses dos alunos, o nome do projeto foi relevante e cheios de significados. Era uma

vez – Um projeto que é atemporal e pode acontecer todo tempo. Do reino encantado –

Um lugar ideal onde os recursos sejam preservados e as pessoais respeitadas Escola

sustentável – Esse lugar pode ser construído por você, na sua escola. Também

desenvolvemos o projeto Horta Escolar incentivando a alimentação saudável.

No ano de 2019 a escola desenvolveu o projeto “Luz, Câmera, AnimAção... Ler,

contar e encantar! Teve como objetivo geral: Desenvolver nos estudantes, por meio da

linguagem da arte cinematográfica o conhecimento de cinema, trabalhando de forma

interdisciplinar os conteúdos previstos no currículo em movimento, esse projeto visa

despertar o gosto pela leitura, apreciação de filmes e proporcionar estudar temas

relevantes e de interesse dos alunos. Além dos projetos: Horta Escolar incentivando a

alimentação saudável, Eleitor do Futuro, Projeto de Transição e Projeto Plenarinha.
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No ano de 2020 iniciamos com a semana pedagógica com revisitação e edição de

partes do PPP, assim como a escolha do tema do projeto de leitura , após debates e

estruturações o corpo docente escolheu o tema: CIRCO LITERÁRIO, baseado no

espetáculo – Circo Literário - RJ .O espetáculo convida o espectador para embarcar numa

divertida viagem pelo colorido universo do circo, em uma aventura lúdica onde a leitura, a

poesia, a alegria e a imaginação vão contar com o auxílio luxuoso da arte circense

através de técnicas como a palhaçaria, malabares, acrobacia, perna de pau, monociclo e

mágicas.

O espetáculo é inspirado em clássicos da literatura infantil mundial de autores

renomados como Ziraldo, Monteiro Lobato, Jean de La Fontaine, Antoine de

Saint-Exupéry, Maria Clara Machado, Lygia Bojunga, Cecília Meireles entre outros.

O objetivo geral desse projeto é desenvolver habilidades relacionadas à leitura,

interpretação e produção de texto estimulando no educando o gosto pela leitura e escrita,

a partir do arte circense, ampliando o conhecimento linguístico e cultural dos alunos,

buscando proporcionar aos alunos uma visão crítica e contextualizada dos assuntos

adquiridos dentro e fora de sala de aula.

Contudo fomos surpreendidos no dia 14 de março, pelo DECRETO Nº 40.520, de

14 de março de 2020. Que informava que além de outras providências as aulas deveriam

ser suspensas, devido ao vírus Sars-CoV-2 que espalhou-se pelo mundo trazendo para

humanidade um estado de pandemia. Com o avanço da contaminação, as aulas

continuaram suspensas por intermédio do DECRETO Nº 40.583, de 1º de abril de 2020. E

diante dessa nova realidade não foi possível realizar o projeto Circo literário.

Em meio ao universo de incertezas a Secretaria de Educação começou a

disponibilizar aulas nos canais da TV JUSTIÇA, porém percebeu-se que nem todos os

estudantes tinham acesso aos canais e então foi repensado como seriam realizadas as

aulas.

No mês de junho a Secretaria de Educação iniciou um processo de formação

continuada com os professores e profissionais da educação para que as atividades

escolares voltassem a acontecer só que de maneira remota, mediada por tecnologias, os

professores realizaram cursos de preparação de materiais didáticos para o ensino remoto,

como operar o Moodle, uma introdução ao Curso Gsuíte. Tiveram informações de como
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utilizar a plataforma Escola em Casa -DF, assim como o aplicativo Google sala de aula.

Foram criados para todos os profissionais da Secretaria de Educação e-mails

institucionais de domínio @se e @ edu. Assim como seriam relatadas as horas

trabalhadas na modalidade de Teletrabalho. O calendário anual teve que ser reformulado,

assim como o Currículo em Movimento teve que ser revisitado e replanejado para que

pudéssemos garantir as aprendizagens. Ficou definido um calendário escolar que

abrangesse o Biênio 2020-2021.

Após o período de capacitação, deu-se início a enturmação dos estudantes na

plataforma Escola em Casa -DF, foi gerado um e-mail e senha de acesso para todos.

Realizada a enturmação de todos os estudantes, os professores entraram em contato

com os familiares através de grupos do aplicativo WhatsApp das turmas para informar

como se daria o acesso à plataforma Escola em Casa - DF. Posterior ao envio dos e-mails

aos estudantes começou no mês de Julho o processo de ambientação de uso da

plataforma Escola em Casa -DF, após uma semana começou-se a incluir atividades para

os estudantes realizarem, mediadas por tecnologias com a supervisão e auxílio dos

professores. Nesse período também começou a busca ativa daqueles estudantes que os

professores não tinham o contato atualizado, nesse processo foi envolvida toda

Comunidade Escolar no intuito de não deixar que nenhum estudante ficasse sem acesso

à escola ainda que no ensino remoto mediado por tecnologias. Para os que não tinham

acesso à internet foi disponibilizado e entrega de material impresso. Com as adaptações

necessárias, a educação no Distrito Federal não parou.

Com o retorno do ensino de forma remota a escola fez o replanejamento de ações

e projetos para o biênio 2020 -2021 , como não foi possível realizar o projeto Circo

Literário, construímos o projeto “Conecta que lá vem história…” , onde nossos estudantes

tiveram a oportunidade de conhecer diversas histórias literárias, assim como mergulhar na

diversidade de gêneros textuais através das aulas via Google meet, aplicativo WhatsApp,

vídeos de canais do Youtube, bibliotecas virtuais através de padlet, entre outros.

Para fundamentar nossas ações no biênio de 2020-2021 trazemos a notoriedade

dos documentos legais que foram utilizados para que fosse possível que a educação

escolar acontecesse de maneira remota mediada por tecnologias.
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LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, LEI Nº 9.394/96.

Dispõe no artigo 32 § 4º que o ensino a distância pode ser utilizado como

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino fundamental.

E, o § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, alcança o ensino médio.

DECRETO Nº 9.057, de 25 de maio de 2017.

Regulamenta a LDB e autoriza a realização de atividades a distância no ensino

fundamental, médio, na educação profissional, de jovens e adultos e especial, desde que

autorizada pelas autoridades educacionais dos estados e municípios (Art. 8º);

PARECER Nº 5/97 - CNE, de 16 de maio de 1997.

Dispõe sobre reorganização dos calendários escolares, e considera as condições

particulares de cada rede de ensino. Além da garantia das aprendizagens dos estudantes

com o uso de atividades pedagógicas com (ou sem) mediação online.

ANO 2020

DECRETO Nº 40.520, de 14 de março de 2020.

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências.

PARECER Nº 33/2020 - CEDF, de 26 de março de 2020.

Determina às instituições educacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema

de Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar suas organizações

pedagógica, administrativa e calendário escolar, optando por atividades indiretas,

inclusive.

DECRETO Nº 40.583, de 1º de abril de 2020.

Suspende as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades,

das redes de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio

de 2020.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, de 1º de abril de 2020.

Estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino

superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de

saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, bem como
25



dispensa todos os sistemas de ensino do país, em caráter excepcional, da

obrigatoriedade de observância ao cumprimento dos 200 dias de efetivo trabalho escolar

no ano letivo de 2020.

NOTA TÉCNICA Nº 001/2020 - PROEDUC, de 2 de abril de 2020.

Posiciona-se no sentido de que o Parecer nº 33, de 24/03/2020, que autorizou o uso de

tecnologias de informação e comunicação – TCIs para realização de atividades

pedagógicas nas redes de ensino pública e privada do DF da Educação Básica, enquanto

durar a determinação do Governo do DF de suspensão de aulas como medida de

enfrentamento do covid-19, está em consonância com ordenamento jurídico posto.

PARECER Nº 37/2020 - CEDF, de 13 de abril de 2020.

Ratifica as orientações constantes no Parecer nº 33/2020 – CEDF, porém, flexibiliza a

exigência quanto aos 200 dias letivos, com base na Medida Provisória nº 934 da

Presidência da República, bem como mantém para todo o Sistema de Ensino do Distrito

Federal, a exigência do cumprimento de 800 horas, independentemente, da carga horária

estabelecida em cada uma das Matrizes Curriculares.

RECOMENDAÇÃO Nº 3/2020 - PROEDUC, 24 de abril de 2020.

Recomenda a adoção de providências, orientação e divulgação de medidas preventivas

em ambiente escolar. Plano de segurança sanitária para o retorno das aulas presenciais

nas escolas do DF. Implementação de medidas de proteção da comunidade escolar.

Fornecimento de materiais necessários à higienização e proteção. Distanciamento mínimo

necessário. Educação sanitária. Transparência. Contenção da propagação do covid-19.

PARECER Nº 5/2020 - CNE/CP, de 28 de abril de 2020.

Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar e realização e da possibilidade de

cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima

anual, em razão da Pandemia da COVID-19.

PARECER Nº 6/2020 - CNE/CP, de 19 de maio de 2020.

Dispõe sobre a guarda religiosa do sábado na pandemia da COVID-19.

RECOMENDAÇÃO Nº 1/2020 - CEDF, de 21 de maio de 2020.

Dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar, os planejamentos pedagógico e
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administrativo e o cômputo de atividades não presenciais, para fins de cumprimento da

carga horária mínima anual, com o intuito de minimizar o impacto decorrente da

Pandemia COVID-19, nas aprendizagens.

RECOMENDAÇÃO Nº 4/2020 - PROEDUC, 21 de maio de 2020.

Dispõe sobre a Continuidade do serviço público educacional de natureza essencial.

Regime de teletrabalho dos servidores públicos no DF. Decreto nº 40.546, de 20/03/2020.

DECRETO Nº 40.817, de 22 de maio de 2020.

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do novo coronavírus e dá outras providências, e

mantém, segundo o

Art.º 2º a suspensão das atividades educacionais presenciais em todas as escolas,

universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito

Federal.

PORTARIA Nº 129/SEEDF, de 29 de maio de 2020,

publicada no DODF Extra nº 87, de 1º de junho de 2020. Institui o Programa Escola em

Casa DF.

PORTARIA Nº 133/SEEDF, de 03 de junho de 2020.

Dispõe sobre os critérios para atuação dos profissionais em exercício nas unidades

escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas unidades educacionais não

presenciais, no período de pandemia pelo coronavírus.

PORTARIA Nº 132/SEEDF, de 3 de junho de 2020, DODF nº 108, de 9/6/2020, pag.2,
com fundamento no Parecer nº 47/2020 – CEDF, homologado em 3/6/2020,

DODF N° 107, de 8/6/2020.

Valida o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não

Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de

Educação do Distrito Federal; e dá outras providências.

PARECER Nº 47/2020-CEDF, de 3 de junho de 2020.

Valida o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não

Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de
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Educação do Distrito Federal; e dá outras providências.

PARECER Nº 11/2020 - CNE/CP, de 7 de julho de 2020.

Aprova orientações educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas

Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia.

PARECER Nº 9/2020 - CNE/CP, de 8 de junho de 2020.

Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário

Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de

cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.

RECOMENDAÇÃO Nº 2/2020 – CEDF, de 11 de agosto de 2020.

Dispõe sobre o planejamento pedagógico e administrativo para a retomada das atividades

presenciais e continuidade das práticas pedagógicas remotas que se fizerem necessárias,

com o intuito de minimizar o impacto decorrente da Pandemia COVID-19, em

complementação à Recomendação Nº 1/2020- CEDF.

LEI Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020.

Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e

altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.

PARECER Nº 15/2020 - CNE/CP, de 6 de outubro de 2020.

Aprova Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de

18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem

adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº

6, de 20 de março de 2020.

PARECER Nº 16/2020 - CNE/CP, de 9 de outubro de 2020.

Reexame do item 8 (orientações para o atendimento ao público da educação especial) do

Parecer CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020, que trata de Orientações Educacionais

para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no

contexto da pandemia.

Circular Nº 13/2020 - SEE/SUBIN (Processo SEI 00080-00093127/2020-28).

Orientações quanto à “Acessibilidade às pessoas com deficiência, das mídias e dos
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materiais didáticos disponibilizados por todos os setores da Secretaria de Estado

de Educação”.

PARECER N° 102/2020-CEDF, de 10 de novembro de 2020.

Dispensa, em caráter excepcional, da obrigatoriedade do cumprimento da carga horária

mínima anual prevista no inciso II do art. 31 da Lei nº 9.394/1996, da Educação Infantil; e

dá outras providências.

PARECER Nº 105/2020-CEDF, de 17 de novembro de 2020.

Orienta o Sistema de Ensino do Distrito Federal, nos termos do presente parecer; e dá

outra providência.

PARECER Nº: 19/2020 - CNE/CP, de 8 de dezembro de 2020.

Reexame do Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes

Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de

2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março

de 2020.

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020.

Institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº

14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a

serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas,

privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

ANO 2021

DECRETO nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da

administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, como

medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em

virtude da pandemia da COVID-19 e dá outras providências.

DECRETO nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
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importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), e dá outras

providências, regulamentando em seu Art. 2º, in verbis:

Art. 2º Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do Distrito Federal,

todas as atividades e estabelecimentos comerciais, inclusive:

........................

III – atividades educacionais presenciais em todas as creches,

escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e

privada;

CIRCULAR Nº 2/2021 – SEE/GAB (Processo SEI 00080-00032397/2021-43).

Apresenta orientações quanto ao DECRETO Nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021.

CIRCULAR Nº 22/2021 - SEE/SUBEB (Processo SEI 00080-00036735/2021-16).

Apresenta orientações para utilização das ferramentas Google

DECRETO Nº 41.874, de 08 de março de 2021.

Prorroga a vigência do Decreto Nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 de

março de 2021, entre outras providências.

NOTA INFORMATIVA Nº 4/2021 - SEE/SUPLAV/DINE.

Apresenta orientações para emissão dos documentos escolares durante o Ensino Remoto

(Processo SEI 00080-00043922/2021-56).

DECRETO n.º 41.882, de 08/03/2021.

Declara estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em

decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus SARS-CoV-2 (Classificação e

Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças Infecciosas Virais) -

DODF N.º 45, de 09/03/2021.

NOTA INFORMATIVA Nº 5/2021 - SEE/SUPLAV/DINE.

Apresenta orientações para o uso dos Diários de Classe da Rede Pública de Ensino do

Distrito Federal – Ano Letivo 2021. (Processo SEI 00080-00060709/2021-17).

PORTARIA Nº 160, de 09 de abril de 2021, publicado no DODF Nº 68, terça-feira,
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13 de abril de 2021.

Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, no âmbito das unidades

administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, das unidades

escolares, unidades escolares especializadas, escolas de natureza especial –

UEs/UEEs/ENEs, bibliotecas escolares e bibliotecas escolares-comunitárias da Rede

Pública de Ensino do Distrito Federal e unidades parceiras, em virtude da pandemia da

COVID-19.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

A clientela atendida pela escola quase que na sua totalidade é constituída de

pessoas que moram nos arredores, alguns os pais ou responsáveis nem sempre são

presentes no acompanhamento da rotina escolar dos filhos o que dificulta um pouco a

parceria escola, família e acompanhamento escolar. Em relação à escolarização das

famílias que possuem crianças atendidas em nossa escola, notamos a presença de

algumas pessoas não alfabetizadas que, por isso mesmo, foram beneficiadas pelo

programa DF alfabetizado até 2015. A Escola promoveu uma parceria com esse

programa e cedeu salas para que ele acontecesse.

Através de levantamentos socioeconômicos feitos em anos anteriores, em torno de

30% residem em casas alugadas ou cedidas. A grande maioria reside em casas próprias,

pois foram beneficiadas pelos programas sociais de governo no sentido de reduzir as

desigualdades econômicas. A comunidade conta com urbanização, sistema de água e

esgoto, transporte público, escolas e creches distribuídas nesta região. Além disso,

conta-se com lazer promovido pela vila olímpica e praças públicas.

Diante da nova realidade imposta pela pandemia do vírus Sars-CoV-2 e a situação

enfrentada por nossa comunidade, os profissionais da escola desenvolveram uma

campanha solidária de arrecadação de cestas básicas para doarem as famílias de nossos

estudantes que mais necessitavam, campanha essa que durou até dezembro de 2020, as

cestas eram doadas pelos próprios membros do corpo docente , assim como conhecidos

dos docentes, visto que a pandemia trouxe também muito desemprego e acentuou ainda

mais a desigualdade social.No retorno das aulas mediadas por tecnologias a Escola fez

um levantamento via formulário do Google para saber quantas crianças possuíam acesso
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à internet. Após esse levantamento percebemos que muitos estudantes não possuíam

acesso, assim como a maioria não possuem um aparelho de celular, tablet ou

computador para realizar as atividades propostas pela plataforma , foi disponibilizado a

esses estudantes o material impresso na tentativa de diminuir os efeitos causados pela

pandemia do Sars-CoV-2. Toda a comunidade escolar esteve focada na busca ativa dos

estudantes que o professor não conseguiu ter o contato pela lista disponibilizada.

Mediante a todas as estratégias realizadas pelos professores e comunidade

escolar foi perceptível que a grande maioria dos estudantes não acessavam a plataforma

e nem realizavam as atividades propostas pelos professores via plataforma, grupos de

WhatsApp, atividades impressas.

A equipe gestora juntamente com coordenadores realizaram entregas de cestas

verdes enviadas pela CRE.

Os resultados das Avaliações Externas e de Larga escala

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil

A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Prova Brasil é uma avaliação censitária

bianual envolvendo os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas que

possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos avaliados. Seu objetivo

principal é mensurar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes públicas,

produzindo informações sobre os níveis de aprendizagem em Língua Portuguesa (Leitura)

e em Matemática e fornecendo resultados para cada unidade escolar participante bem

como para as redes de ensino em geral. Apresenta, ainda, indicadores contextuais sobre

as condições extra e intraescolares em que ocorre o trabalho da escola. Os dados

apresentados visam servir de subsídio para diagnóstico, reflexão e planejamento do

trabalho pedagógico da escola, bem como para a formulação de ações e políticas

públicas com vistas à melhoria da qualidade da educação básica.

Gráfico Língua Portuguesa Prova Brasil
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Gráfico Matemática Prova Brasil

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, é uma iniciativa do

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para

mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro a partir da combinação entre a

proficiência obtida pelos estudantes em avaliações externas de larga escala (Saeb) e a

taxa de aprovação, indicador que tem influência na eficiência do fluxo escolar, ou seja, na

progressão dos estudantes entre etapas/anos na educação básica.
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Superamos a meta prevista para 2017 em 2013 e pretendemos seguir melhorando

o trabalho pedagógico para superarmos ainda mais esses índices visto que a qualidade

buscada é reflexo das ações coletivas da escola enquanto equipe e da parceria com as

famílias assegurando a frequência e o acompanhamento escolar.

Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA
A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) é uma avaliação externa que objetiva

avaliar os estudantes matriculados no ciclo de alfabetização da rede pública de ensino,

gerando informações sobre níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa e

alfabetização matemática dos estudante, além de fornecer dados contextuais acerca das

condições de oferta de ensino em cada unidade escolar.
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Observamos em leitura, que nossos estudantes encontram-se, em sua maioria,

com desempenho nos níveis 2 e 3 o que mostra que conseguem localizar informações

explícitas em textos curtos e fragmentos de textos reconhecendo a finalidade ou em

textos de extensão maior identificando o referente do pronome pessoal em narrativas,

inferindo causa e consequência e em nível intertextual de narrativas infantis e o assunto

de textos científicos de extensão média.

Assim, buscamos a melhora nas estratégias pedagógicas para que haja um avanço

para o nível 4 e que percebam a relação de tempo em texto causal, e participantes de

diálogo, percebam também o referente de pronome possessivo, advérbio de lugar,

pronome demonstrativo dentro do texto, inferindo sentido.

Escala de proficiência em escrita
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Quanto a escrita, a maioria mostra desempenho em nível 4 onde escrevem

palavras ortograficamente com diferentes estruturas silábicas e produzem textos

conforme a proposta, embora sem contemplar todos os elementos da narrativa, usando

conectivos e sem uso correto de pontuação, aparecendo alguns desvios de segmentação

ou ortográficos sem comprometer a compreensão. Busca-se a melhora para o nível 5

onde mostrem a produção de texto evidenciando situação central e final articulando as

partes com conectivos, segmentação correta e pontuação, embora com alguns desvios

ortográficos que não prejudiquem a compreensão.

Escala de proficiência em matemática
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A maioria dos alunos apresentam desempenho em nível 2, mas em torno de 44%

encontram nos níveis 3 e 4 mostrando uma crescente. Isso evidencia que 37% resolvem

problemas com ideias de acrescentar, retirar ou completar, calculam adição e subtração

com até 3 algarismos sem reagrupamento, completa sequência numérica crescente de 2

em 2, 5 em 5, 10 em 10, realiza contagem com até 3 algarismos, entende tabela e gráfico

simples, compara quantidades por contagem, identifica tempo em calendário e figuras

geométricas, faz escrita por extenso. Os 44% entre níveis 3 e 4 mostram desempenho

em resolver problemas com 3 algarismos com ideia de comparar com reagrupamento,

subtração, multiplicação com ideia de adição de parcelas iguais envolvendo fatores de 1 e

2 algarismos, divisão com ideia de repartir em partes iguais, decompõe de forma aditiva

numerais até 3 algarismos. Busca, então, investir em estratégias que avancem os

estudantes para o nível 4 através de atividades e jogos diversificados em

reagrupamentos.
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para atender a meta do

Plano Nacional de Educação (lei n° 10172 de 09/01/2001), implantou o Ensino

Fundamental de 09 anos a partir de 2005 tornando obrigatório o ingresso da criança de 06

anos na escola e garantindo o direito à Educação por meio da democratização dos

saberes e formação integral o que levou a uma reorganização da Educação básica quanto

a Currículo, ações didáticas e pedagógicas possibilitando os direitos às aprendizagens de

forma interdisciplinar e contextualizada articulando os diferentes componentes

curriculares com os temas transversais: diversidade, cidadania, direitos humanos e

sustentabilidade através do lúdico, em parceria com as famílias.

Na lógica de ciclos, como uma forma de organizar o espaço-tempo escolar,

rompendo com a fragmentação da seriação, superando processos conservadores de

ensinar, aprender e avaliar, num compromisso maior com a aprendizagem de todos os

alunos, visto que a reprovação não se mostrou eficaz para garantir as aprendizagens de

todos os alunos. O ciclo possibilita o encontro dos sujeitos históricos num processo

contínuo de construção de aprendizagens transcendendo a sala de aula fazendo da

escola um fecundo espaço de reflexões e de saberes onde todos os sujeitos se apropriem

da cultura, interajam e dialoguem com as diferenças como cidadãos atuantes na

sociedade.

A finalidade da escola é criar condições para que todos os alunos desenvolvam

suas potencialidades através dos direitos de aprendizagens necessárias para construir

uma realidade onde haja condições para o exercício da cidadania na construção de uma

sociedade democrática e não excludente. Precisa-se também, levar o aluno a

compreender a realidade de que faz parte, situar-se nela, interpretá-la e contribuir para

sua transformação. Portanto, a escola, é fundamental para a formação da cidadania e

nenhuma criança pode ficar excluída de seus benefícios.

Nossa escola assume como missão:

▪ Propiciar aos alunos e à comunidade escolar um ensino de qualidade, que

busque o pleno exercício da cidadania, fundamentado na construção de aprendizagens

significativas;

▪ Contribuir para a aquisição da formação integral dos alunos a fim de que
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possa garantir as metas do Plano Nacional de Educação.

No biênio de 2020-2021 a escola manteve a sua função social realizando a busca

ativa dos estudantes que não davam devolutiva das atividades por nenhum meio

disponibilizado (Google sala de aula, WhatsApp, material impresso), além de tentativa de

descobrir novos endereço e contatos com os responsáveis foi realizada também a entrega

de material impresso via delivery onde a escola realizou um levantamento desses

estudantes e criou uma planilha que enviou para o motoboy disponibilizado pela CRE,

entregar nos endereços disponibilizados pela secretaria, professores, OE, vizinhos. No

entanto, mesmo com essa estratégia alguns estudantes não apresentaram devolutiva e

alguns materiais não chegaram ao destino final por inconsistência no endereço quando da

entrega pelo motoboy.

A escola mantém constante busca ativa dos estudantes a todo instante tentando

manter contato com os responsáveis familiares, seja com um professor que tenha um

primo de outro estudante que está sem contato, com vizinhos e conhecidos, com as

unidades parceiras como Conselho Tutelar e CRAS.

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Os princípios que norteiam as práticas pedagógicas de nossa escola estão

baseados nos princípios da gestão democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito

Federal, cuja finalidade é garantir a participação da comunidade escolar na definição e na

implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de

órgãos colegiados e da eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar; bem como o

respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos

humanos em todas as instâncias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.

Autonomia das unidades escolares, nos termos da legislação, nos aspectos pedagógicos,

administrativos e de gestão financeira; democratização das relações pedagógicas e de

trabalho cria um ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do

conhecimento. A valorização do profissional da educação viabiliza que a escola cumpra

sua função básica de garantir aos seus alunos o direito de acesso ao conhecimento

científico, cultural e ético e pleno da cidadania, e necessita de uma proposta de trabalho

que parta da realidade vivenciada por eles estabelecendo ações claras e objetivas, bem

definidas, atribuindo a cada um dos envolvidos na Educação, a responsabilidade pelas

mudanças necessárias.
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A educação é um fenômeno histórico-social que perdura durante toda a existência

do ser humano e se concretiza mediante as relações estabelecidas entre as pessoas e

entre elas e as demais manifestações do mundo natural, físico, social, tecnológico e

espiritual, no decorrer do tempo.

No Ensino Fundamental e na Educação Infantil, os princípios que norteiam o

trabalho educativo se organizam para assegurar às crianças a manifestação de seus

interesses, desejos, curiosidades, valorização de suas produções, apoio a conquista da

autonomia, por meio de brincadeiras e atividades lúdicas. Reconhecemos que a criança

enquanto ser social influencia e é influenciada pelas interações com seus pares, com a

cultura e com o ambiente através de múltiplas linguagens.

A humanidade, em sua constante busca de conhecimentos para satisfazer suas

necessidades básicas, acumulou conhecimentos que transmitem-se de geração a

geração e se ampliam e se transformam constantemente. E a escola surge, nesse

contexto, como instância do saber e da formação humana.

O processo de conhecimento, produzido pela Escola, vem recebendo diversas

influências das correntes filosóficas que procuram analisar e interpretar o efeito da ação

da Escola sobre o homem, sobre a sociedade e sobre o mundo.

O projeto político-pedagógico na perspectiva de Educação Integral, nascida das

ideias de Anísio Teixeira, precisa questionar a sociedade sobre a intencionalidade política

e formativa que direcionam concepções pedagógicas nas práticas na escola levando a

todos a refletirem sobre as desigualdades sociais, hegemonia dos conhecimentos

científicos sobre outros saberes, a neutralidade de conhecimentos e a racionalidade

emancipatória, compromisso ético. Vê-se a escola como espaço não apenas de saberes

e competências, mas de valores, costumes, práticas, relações de poder, modos de gestão

em meio a diversidade. Assim, princípios como integralidade, transversalidade, diálogo

entre escola e comunidade e trabalho em Rede vem rompendo com as fragilidades de um

modelo de educação que dificulta o acesso de todos ao conhecimento e aprofunda a

exclusão dos estudantes. Por isso, a Secretaria de Estado de Educação do DF optou pela

Pedagogia Histórico-crítica e pela Psicologia Histórico-cultural que partem do contexto

social, econômico e cultural dos estudantes ao traçar o Currículo e a prática pedagógica

para a escola e sua comunidade. A Pedagogia Histórico-Crítica aborda a importância dos

sujeitos na construção da História por meio das relações e os conteúdos curriculares
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tornam a prática social dos estudantes com saberes, experiências, percepções em

elementos de problematização da realidade na busca da cidadania com respeito a

diversidade e direitos humanos com sustentabilidade. A Psicologia Histórico-Cultural

postula que a aprendizagem só é viável se as práticas escolares contemplarem os

interesses sociais da comunidade por meio de vivências problematizando conhecimentos

prévios num diálogo com os diversos saberes com a mediação docente

instrumentalizando os estudantes levando a escola a assumir-se como espaço de

produção de culturas e não de reprodução de informações, regras, competências

direcionadas a lógica mercadológica. Tem-se aqui a democracia presente na escola com

os eixos transversais que interdisciplinam as áreas de conhecimento dando significado e

contexto rompendo com o caráter prescritivo e normativo do Currículo em práticas

conservadoras. Almeja-se então uma educação integral com um currículo e uma

pedagogia que promova unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e

flexibilização onde a avaliação da aprendizagem assume caráter emancipatório num

processo de permanente construção. O mito da reprovação como garantia de melhora de

desempenho dos estudantes é contrariado pela progressão continuada que constrói a

aprendizagem num processo educativo ininterrupto oferecendo condições de

aprendizagem a todos os estudantes rompendo com a avaliação classificatória e

fragmentada onde o aluno não precisa repetir a aprendizagem sobre o que já sabe, mas

prosseguir seus estudos sobre as lacunas de suas aprendizagens o que não significa que

os estudantes avancem sem terem garantidas as suas aprendizagens contando com

reagrupamentos de alunos ao longo do ano interagindo com diferentes colegas e

professores e outros mecanismos propostos pelo Conselho de Classe.

As vertentes racionalistas e empiristas situam o processo do conhecimento quer no

sujeito (racionalista), quer no objeto cognoscível (empirista), atribuindo a um e outro, a

relevância da ação educativa voltada para a eficiência de métodos e técnicas empregados

pelos agentes educacionais. Já a epistemologia crítica como as correntes construtivistas

focam o processo do conhecimento na inter-relação sujeito-objeto, permeada pelos

condicionantes psíquicos, sociais, culturais, ideológicos e, também, tecnológicos, uma vez

que, na segunda metade do século XX, os avanços nessa área superaram,

quantitativamente, os acumulados nos séculos anteriores.

A escola, para exercer sua função social de garantir a todos condições de viver
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plenamente a cidadania cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, precisa

conscientizar-se de sua responsabilidade em propiciar a todos os seus alunos o sucesso

escolar no prazo legalmente estabelecido. Para tanto, necessita erradicar de suas

práticas, entre outras distorções, a cultura da repetência que tem se apresentado como

solução à não aprendizagem e não como problema que denota sua pouca eficiência.

Partindo do pressuposto de que a escola é um espaço propício e destinado para

elaboração, construção e socialização do saber, entende-se que esta deve ser organizada

por meio de ações que possibilitem a formação de cidadãos conscientes de suas funções

na sociedade.

Entende-se que é papel fundamental da escola propiciar a mediação dessa

formação do cidadão por meio de uma aprendizagem significativa, isto é, de buscar

estratégias relevantes para o desenvolvimento da cidadania, pois essa é elaborada por

meio da aprendizagem, seja ela cognitiva, afetiva, moral ou cultural.

Desconstruir uma gestão autoritária de que só participa quem "sabe" ou "pode", é o

alvo desse projeto político-pedagógico, pois todas as manifestações humanas traduzem

compartilhamento  de conhecimento e apropriação de cultura.

A escola tem também como função, propiciar um ambiente incentivador e inclusivo

onde o aluno possa refletir e apropriar-se de meios importantes como a leitura e escrita

contribuindo assim para a aquisição de conhecimentos científicos e prática da autonomia

e independência.

O aluno deve ser incentivado a reconhecer-se como ser único (indivíduo), mas

inserido em sociedade e esta impõe regras e culturas bem definidas. Assim, discernir

questões morais, defender seus direitos e praticar seus deveres é de fundamental

importância para o bom convívio e vida produtiva.

Aprendizagem é também resultado da estimulação do ambiente escolar sobre o

indivíduo que se expressa e reflete diante de situações-problema, e isso resulta em

mudança de comportamento. A educação tem função transformadora.

Para possibilitar ações que diferenciam o cenário atual propagado sobre a

educação, fazem-se necessárias a construção e desenvolvimento de Projetos

Pedagógicos, propiciação de ambiente acolhedor e mediador, busca de recursos

financeiros, políticos e sociais disponíveis que possam facilitar o desenvolvimento
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cognitivo, inserindo, assim, o sujeito no lugar em que o sistema lhe designe com

dignidade e respeito.

Com vistas à criação de uma escola autônoma, e facilitadora do saber, esta

proposta de trabalho possibilitará a busca de esforços, estratégias e ações que serão

avaliadas pela comunidade escolar e ajudarão na elaboração de Projeto Político

Pedagógico de colaboração, intercâmbio, produtividade crescente e cultivo de espírito

comunitário.

MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

Oferecer um ensino de qualidade em que o ato de aprender aconteça de modo

prazeroso e o estudante consiga aplicar seus conhecimentos no seu cotidiano, formar

cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres, capazes de lutar por uma sociedade

mais justa e igualitária, tornando-se, assim, protagonistas na transformação da sua

realidade e do seu próximo.

OBJETIVOS GERAL

Promover uma educação de qualidade que contemple a formação do educando em

sua integralidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Observar os princípios legais da Gestão democrática e conscientizar a

comunidade de que a escola é um patrimônio público e por isso, não visa lucro material,

mas sim a aprendizagem que deve ser usufruída por toda a comunidade para que essa

possa apropriar-se do saber que é um bem imaterial, subjetivo;

● Elaborar e executar ações coletivas dentro de uma Pedagogia do diálogo e

de projetos, respeitando os valores fundamentais da Administração Pública, citados na

Constituição Federal, artigo 37 e são eles: Princípio dos Valores, da Legalidade, da

Impessoalidade, da Publicidade e da Eficiência e também garantir a aplicação dos

recursos públicos de forma transparente e democrática, como por exemplo, o Programa

Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF, no âmbito da Rede Pública de

Ensino do Distrito Federal, bem como outros recursos disponibilizados;

● Integrar os segmentos escolares de forma dialógica e democrática

aperfeiçoando o trabalho em equipe;
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● Ampliar a participação dos pais no contexto escolar;

● Mediar conflitos, repudiando injustiças e discriminações respeitando as

individualidades;

● Incentivar hábitos de leitura, escrita e de estudo;

● Promover atividades lúdicas associadas aos conteúdos;

● Formar alunos com valores morais;

● Incentivar os alunos a adquirir hábitos e costumes formando cidadãos

responsáveis, conscientes e críticos;

● Promover um ensino de qualidade;

● Diminuir a reprovação e evasão escolar;

● Assegurar a permanência  da sala de leitura com renovação material;

● Transformar o recreio em ambiente prazeroso, agradável e tranquilo;

● Apresentar a toda a comunidade escolar o regimento interno;

● Ressaltar a importância do Conselho Escolar e inseri-lo em todas as

decisões tomadas;

● Proporcionar momentos que envolvam manifestações artísticas e culturais;

● Diminuir índices de violência na escola;

● Conscientizar os alunos da importância de se preservar o ambiente;

● Melhorar estrutura física da escola;

● Esclarecer a comunidade como se dá o 1º ciclo (Educação Infantil) e 2º

ciclo (1º bloco-Bia) e (2º bloco-4º e 5º anos)

● Promover formação continuada para a Carreira Magistério;

● Possibilitar a educação inclusiva através de situações e experiências

educativas que inter-relacionem as crianças com necessidades educativas especiais com

as crianças não ANEE ;

● Articular a Educação Infantil em continuidade com o Ensino Fundamental

numa transição integrada rompendo com a fragmentação numa perspectiva de ciclos.

● Melhorar condições e qualidade de trabalho para todos os servidores;

● Prestar contas de todos os recursos financeiros, com transparência;

● Promover educação que viabilize o estudo das relações étnico-raciais e a

cultura afro-brasileira.
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Concepções teóricas sobre Currículo

Compreendemos que escola é um espaço histórico que deve ser observada

levando em consideração a historicidade da comunidade escolar e as necessidades dos

sujeitos que a compõem. Tendo como base a perspectiva proposta por Saviani (2003) a

educação precisa respeitar a singularidade do sujeito sem, no entanto, perder sua

característica de prática intencional e planejada. Com base neste conceito fundamental

construímos a nossa prática pedagógica.

A definição dos conteúdos essenciais para estudo é a ação fundamental para

organização e elaboração da proposta curricular orientando as etapas dos processos de

ensino e aprendizagem definindo as ações a serem desenvolvidas em sala de aula e no

ambiente escolar por todos os sujeitos envolvidos. A conquista da democratização do

ensino depende do acesso e permanência do estudante na escola, mas também

essencialmente de uma política curricular centrada no direito às aprendizagens.

Acreditamos que considerar o processo de ensino e aprendizagem como uma

prática social significa articular conhecimento acadêmico e senso comum, a fim de

valorizar a cultura da comunidade local e sensibilizá-la quanto a necessidade atual do

saber acadêmico. Neste sentido, temos como meta promover o desenvolvimento

crítico-reflexivo de todos os envolvidos no processo educativo em uma dinâmica

articulada e colaborativa que contribui para o êxito no alcance de todas as possibilidades

cognitivas, afetivas e sociais do estudante. Para isso, nos apoiamos na proposta de

Vygotsky (2001) que descreve este processo nos conceitos de “zona de desenvolvimento

imediato”, que são os conhecimentos que o estudante já construiu e “zona de

desenvolvimento proximal” que são suas possibilidades quando mediado. Por isso

mesmo, temos o interesse na promoção e articulação dos elementos culturais já

produzidos em nossa comunidade escolar e o conhecimento acadêmico já construído ao

longo da história.

Considerando que todas as relações sociais influenciam de forma direta e indireta

no processo de construção do conhecimento e que essas relações passam por mudanças

ao longo da história, propomos o trabalho com os eixos transversais onde contemplamos,

em nossa sociedade, eixos que tem sido um pouco negligenciados. Observamos, neste

sentido, a importância da educação para a diversidade cultural, respeito a todas as

culturas que compõem a cultura brasileira e os vários aspectos diversos que compõem a
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nossa sociedade. Para isso promovemos o respeito à diferença tanto de gênero, raça,

religião, entre outras.

Os procedimentos que deverão ser adotados são os seguintes:

✔ Discutir os objetivos da escola;

✔ Diagnosticar o nível de conhecimento dos alunos, logo na primeira semana;

✔ Discutir os objetivos de cada área do conhecimento (Língua Portuguesa,

Matemática, História, Geografia, etc), bem como os temas transversais;

✔ Traçar os objetivos da área de acordo com as respectivas séries,

considerando o diagnóstico inicial feito em cada classe, reunindo os professores de

acordo com as séries em que atuem;

✔ Selecionar os conteúdos a serem trabalhados;

✔ Definir os projetos que serão desenvolvidos ao longo do ano letivo, e estes

deverão ter uma ligação com o contexto da turma e/ou da escola e com a seleção dos

conteúdos;

✔ Definir as atividades que serão desenvolvidas em cada série;

✔ Elaborar proposta de atividades mensal, baseada nas datas comemorativas

mais significativas;

✔ Reunir-se bimestralmente para compartilhar as experiências didáticas,

avaliando o desempenho coletivo e individual do trabalho proposto, reformular o que não

der certo, saber como os outros professores estão lidando com determinado problema, ler

e discutir textos que enriquecerão o trabalho pedagógico.

Concepções teóricas sobre ensino e aprendizagem

A concepção de organização escolar centrada nas aprendizagens traz

desdobramentos significativos que demandam concepções e práticas voltadas à

progressão continuada para as aprendizagens dos estudantes.

A ação didático-pedagógica para as aprendizagens deve contemplar a

alfabetização, os letramentos e a ludicidade na perspectiva da apropriação do Sistema de

Escrita Alfabética, do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita, dos eixos
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integradores das áreas do conhecimento. Assim, sugere-se o planejamento por unidades

didáticas que pressupõem uma série ordenada e articulada de elementos que compõem o

processo de ensino (objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e aprendizagem,

estratégias de avaliação para as aprendizagens, recursos e cronograma a partir da

avaliação diagnóstica podendo ser planejada para um único componente curricular ou

para componentes curriculares diferentes interdisciplinando as áreas de conhecimento. As

sequências didáticas organizam o trabalho pedagógico num período de tempo e com a

definição de objetivos pelo professor. Os projetos didáticos pressupõem um produto final

numa organização didática que favorece a realização de diversas atividades em

diferentes graus de complexidade ao redor de um problema levando a uma aprendizagem

significativa e interdisciplinar rompendo com ações estanques por meio da investigação e

reflexão dos estudantes.

Além dessas oportunidades de aprendizagem por meio de sequências didáticas e

projetos didáticos, têm-se os reagrupamentos e projetos interventivos que ampliarão as

possibilidades de atender as dificuldades e particularidades dos estudantes assegurando

seus avanços. O Projeto Interventivo (PI) visa o atendimento imediato de alunos que após

várias estratégias, ainda apresentam dificuldades de aprendizagem onde após

diagnóstico, junta-se todos os recursos humanos disponíveis para planejar pontualmente

intervenções pertinentes e registrar as propostas e as realizações dos estudantes em

portfólios, por exemplo, para monitorar os avanços. Os alunos com necessidades

educacionais deverão estar integrados em todas as propostas de intervenção fazendo

ajustes conforme suas especificidades sob a orientação da Sala de Recursos e EEAA.

Dessa forma, aprender é um processo que acontece na relação com o outro em dois

movimentos: mergulhando o aluno em situações desafiadoras que promovam a reflexão

crítica partindo do que já sabe e mergulhando em situações de cooperação com os

outros e seus diferentes saberes na interação com professor e seus pares na riqueza das

heterogeneidades.

Os reagrupamentos possibilitam a mediação entre pares num avanço contínuo

durante todo o ano letivo visando a diferenciação e individualização das práticas

pedagógicas voltadas para as necessidades e particularidades dos estudantes devendo

ser registrado em no Diário de Classe e em portfólios por exemplo. O reagrupamento

intraclasse propõe grupos na sala da mesma turma onde as atividades poderão ser as
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mesmas para todos ou com comandos diferentes conforme cada grupo e particularidade.

No reagrupamento interclasse há o enriquecimento das experiências pelas trocas entre

colegas diferentes e professores diferentes, pois os sujeitos não permanecem em grupos

fixos podendo ocorrer de duas a quatro vezes por semana abrangendo todo o turno ou

não. Grupos fixos durante todo o ano não oferecem oportunidades ampliadas de

aprendizagem e acabam atribuindo rótulos de grupos fortes e fracos.

Por isso, a organização do trabalho pedagógico com ciclos de aprendizagem

requer cinco elementos: gestão democrática, formação continuada, coordenação

pedagógica, avaliação formativa, organização curricular, eixos integradores.

A coordenação pedagógica torna-se espaço-tempo de formação continuada,

estudo, planejamento, reflexão coletiva, avaliação formativa num trabalho colaborativo

com compromisso mútuo entre professores, equipe gestora, supervisores, coordenadores,

OE, EEAA e sala de recursos. Destaca-se o papel do coordenador pedagógico em

orientar, acompanhar e avaliar a execução do planejamento pedagógico desenvolvido

pelos professores; dar suporte técnico-pedagógico aos planejamento, execução e

avaliação do Projeto Interventivo e do Reagrupamento; viabilizar a vivência dos

estudantes em anos subsequentes com vistas ao avanço; planejar momentos de estudos

com os professores; planejar, orientar e acompanhar a análise de desempenho dos

estudantes a partir da avaliação realizada em três níveis ( da aprendizagem, institucional

e larga escala)

Concepções teóricas sobre avaliação

Na perspectiva da avaliação formativa para as aprendizagens, que colabora para o

processo educativo dos estudantes nos ciclos, avalia-se para incluir, inclui-se para

aprender e aprende-se para desenvolver-se. Nas Diretrizes de Avaliação Educacional da

SEEDF a avaliação se dá em três níveis: aprendizagem, institucional e em larga escala.

Assim, articula-se uma gama de informações avaliando para as aprendizagens

avançando enquanto se aprende e aprendendo à medida que progride. Todos avaliam e

são avaliados. No Ensino Fundamental, além dos registros do professor, há o Registro de

Avaliação (RAV) e o Registro do Conselho de Classe. Na Educação Infantil, além da

observação sistemática, cadernos de campo, há o Relatório descritivo Individual do aluno
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(RDIA). Na Educação Especial, a avaliação para as aprendizagens deve ser considerada

a observação das especificidades e cada estudante dessa modalidade de atendimento

conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/1996

no artigo 58 considerando também a adequação curricular conforme os Parâmetros

Curriculares Nacionais (MEC, 1998). A avaliação deve ser diagnóstica e processual com

instrumentos efetivos aliados ao planejamento coletivo onde a equipe pedagógica da

escola, a EEAA e os docentes procurem alternativas para promover a aprendizagem de

todos os estudantes.

Como instrumentos e procedimentos que potencializam as práticas de avaliação

temos: avaliação por colegas e pares fomentando a autoavaliação; provas contextuais e

instigantes; portifólios; registros reflexivos; seminários, pesquisas e trabalhos em grupo;

autoavaliação. Tudo feito conforme objetivos claros e definidos coletivamente com

professor e alunos. O conselho de Classe Participativo, conforme a lei de gestão

democrática possibilita a parceria efetiva da família na escola com escuta sensível das

expectativas valorizando saberes e ações educativas favoráveis à aprendizagem de

todos.

Tendo em vista que a avaliação é um processo contínuo e formativo, conhecemos

a sua importância e contribuição quando realizada de forma processual e com objetivo de

corrigir eventuais falhas durante o processo, sem, neste sentido, ranquear ou afastar os

sujeitos e processos avaliados. Além disso, o processo avaliativo atravessa valores

quantitativos, observando a subjetividade dos sujeitos em suas particularidades e

criatividades.

Para isso realizamos conselhos de classe bimestrais, onde professores, gestores e

equipe se reúnem de forma sistematizada para identificar e realizar as intervenções

necessárias ao desenvolvimento pleno da aprendizagem. Os instrumentos avaliativos

utilizados neste processo são: atividades diversificadas, portfólio, fichas de leitura e

relatórios descritivos. Por meio do teste da psicogênese da língua escrita, fazemos o

levantamento dos níveis de letramento dos estudantes para que, dessa forma,

construímos um programa interventivo eficaz.

A equipe pedagógica e os docentes organizaram instrumentos de

acompanhamento das aprendizagens dos alunos para organização das ações

interventivas. Os 4ºs e 5ºs anos adotaram os descritores da Prova Brasil e adaptaram

com os objetivos do Currículo em Movimento em forma de planilha. Os professores do 1º,
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2º e 3º anos optaram pela ficha perfil do PNAIC com adaptações sugeridas pelo CRAI e

pelos professores da escola.

Organização do trabalho pedagógico
A organização do trabalho pedagógico está organizado segundo a proposta dos

Ciclos, conforme o descrito no Currículo em Movimento. Atendemos alunos regulares,

alunos que estão defasados idade série e alunos com necessidades educacionais

especiais. Estes alunos contam com suporte na sala de recursos e profissionais

especializados que dão suporte mediante a Equipe Especializada de Apoio à

Aprendizagem que promove ações no sentido de facilitar a construção dos conhecimentos

dos alunos que demonstram dificuldades de escolarização pelos mais diversos motivos.

Dentro de nosso projeto norteador, que tem por base o letramento nas perspectivas

dos gêneros textuais, desenvolvemos os projetos interventivos e de reagrupamento para

atender as demandas que surgem ao longo do processo de ensino e aprendizagem.

Contamos ainda, para os casos de indisciplina, violência, comportamento

inapropriado, com o apoio do Orientador Educacional - OE, que promove palestras,

ações e projetos no sentido de criar um ambiente escolar agradável e respeitoso.

Tendo em vista que a avaliação é um processo contínuo e formativo, conhecemos

a sua importância e contribuição quando realizada de forma processual e com objetivo de

corrigir eventuais falhas durante o processo, sem, neste sentido, ranquear ou afastar os

sujeitos e processos avaliados. Além disso, o processo avaliativo atravessa valores

quantitativos, observando a subjetividade dos sujeitos em suas particularidades e

criatividades.

Com a vivência da realidade da pandemia provocada pelo Sars-CoV-2 a escola

teve que utilizar espaços pedagógicos virtuais para que as ações pedagógicas e

administrativa pudessem ser realizadas. Foram utilizados aplicativos como Google meet

para realização de reuniões, coordenações coletivas, coordenações setorizadas e aulas;

WhatsApp para comunicação entre os profissionais da Educação assim como as famílias,

utilizamos também o streamyard que é uma plataforma de transmissão que trabalha em

conjunto com o Canal do Youtube da escola para que seja possível a transmissão de

lives para as famílias e comunidade escolar. A plataforma Escola em Casa -DF - pelo

aplicativo Google Sala de aula para postagem das atividades para os estudantes, assim

como postagem nas salas de coordenação . Assim como a formação continuada
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disponibilizada pela Secretaria de Estado de Educação , CRE e Eape, pelos canais da

SEE.

PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil, segundo o artigo 29 da LDB, tem como finalidade o

desenvolvimento integral da criança até 05 anos em seus aspectos físicos, psicológicos,

intelectuais e sociais, complementando a ação da família e comunidade. A Educação

Infantil é protegida pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) e além da LDB (lei nº

9394/96) também o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA- lei nº 069/1990) e o

Plano Nacional de Educação (PNE nº 10.172/2001) protege a criança de 0 a 5 anos e

normatiza seu atendimento nas instituições para esse fim. As instituições educativas

devem oferecer as melhores condições para que a criança abra-se ao mundo, interaja

com outras pessoas, expresse seus desejos, atue sobre o mundo e a cultura explorando o

ambiente e os materiais. O Currículo em Movimento da Educação Básica da SEEDF

define como eixos transversais Educação para a Diversidade, Cidadania e Direitos

Humanos e Sustentabilidade a serem abordados no trabalho com as crianças. Os

princípios que regem a integralidade da criança e traçam a linha de trabalho são: éticos

valorizando a autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito nas mais diversas

situações do cotidiano; políticos garantindo direitos de cidadania, democracia com

criticidade nas inter relações, manifestando sentimentos, pensamentos; e estéticos

valorizando a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a pluralidade e manifestações

artísticas e culturais apreciando suas próprias  produções e as de outros.

Os eixos integradores da Educação Infantil são “educar e cuidar, brincar e interagir

que devem ser integrados aos eixos gerais do Currículo em Movimento da SEEDF visto

que a educação da criança pequena é direito social pois significa uma das estratégias de

ação no combate a desigualdade em direção a dignidade humana. O eixo cuidar é uma

postura ética de quem educa e é essencial na relação entre os sujeitos aliando

experiências de aprendizagem que potencializem as capacidades das crianças. Ao

brincar, a criança interage e constrói-se a partir das trocas com os outros e com objetos

experimentando-se e elaborando sentimentos, entendimentos e aprendizagens

fomentando sua vida pessoal e social. Ao aprender brincar, a criança usa a imaginação e

a ação simbólica possibilita a experiência em papéis sociais que constroem significados
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sobre comportamento, linguagem, interrelações, conceitos. A intencionalidade pedagógica

não pode ignorar a capacidade da criança de transformar, simbolizar, produzir cultura,

interpretar conceitos e aprendizagens. O planejamento e as práticas pedagógicas devem

adquirir sentido para as crianças e não apenas controlá-las e mantê-las quietas com uma

avalanche de tarefas.

Na organização do trabalho pedagógico há quatro situações didáticas que

fomentam as aprendizagens e estruturam as ações didáticas: Atividades permanentes,

regulares com rotinas básicas constantes para a construção de conhecimentos;

Sequência de atividades propostas numa ordem crescente de complexidade; atividades

ocasionais como passeios, visitas pedagógicas, comemorações ou que não estejam

relacionadas ao planejado; projetos didáticos com objetivos claros , divisão de tarefas e

um produto final conforme os objetivos .

A escola deve viabilizar planejamento coletivo, envolvimento de todos os

profissionais, participação das famílias, atendimento a diversidade, percepção dos

sentimentos das crianças e adultos com braços abertos a escuta. A intencionalidade

pedagógica deve permear as ações didáticas garantindo os direitos de aprendizagem.

As transições da Educação infantil (casa/escola, creche/pré-escola,

pré-escola/Ensino Fundamental) são mudanças que todas as crianças passam e que tem

caráter de passagem ou ruptura mediante a forma como são conduzidas e os adultos

devem ter olhar atento e cuidadoso criando estratégias que auxiliem na transição e

produzam na criança o desejo de aprender sempre. A observação das crianças auxilia no

planejamento e redireciona as ações e situações pedagógicas.

Os objetivos específicos da Educação Infantil são:

● Estabelecer relações comparativas;

● Desenvolver atitudes de cuidado com o meio ambiente com o outro, com os animais ,

com a vida;

● Participar ativamente de práticas de letramento;

● Desenhar de forma livre e dirigida;

● Exercitar e estimular a leitura e  a escrita espontâneas;

● Manipular diversas quantidades de objetos e materiais, brincadeiras de contagem,

estimativas, comparações, notações numéricas;

● Contar, recontar, criar, encenar histórias, recitar;

● Apreciar, produzir e refletir sobre histórias, músicas, encenações, pinturas, danças;
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● Trabalhar de forma colaborativa em grupos;

● Observar, realizar, e registrar experimentos científicos;

● Desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, ginásticas, cordas,

arcos, bastões, brinquedos, brincadeiras entre outros.

A organização curricular estrutura-se nas seguintes aprendizagens: O cuidado

consigo e com o outro; as interações com a Natureza e Sociedade; linguagem oral e

escrita; linguagem artística; linguagem matemática; linguagem corporal, linguagem

digital.

PROJETO PLENARINHA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Público-alvo: Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental

A SEEDF promove, desde 2013, o projeto pedagógico intitulado Plenarinha da

Educação Infantil. Constitui-se como um processo pedagógico realizado por meio da

rotina e das Linguagens explicitadas no Currículo de Educação Infantil, em que as

crianças exercem o direito de participar ativamente das reflexões em torno de seus

direitos e necessidades.

O projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, de forma a

considerar a sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade

e na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância

no DF.

A I Plenarinha 2013 - iniciou o movimento de escuta sensível das crianças a respeito

dos tempos, espaços e materiais, com o objetivo de incluí-los no Currículo em Movimento

da Educação Básica – Educação Infantil. O produto foi a inserção da manifestação das

crianças no Currículo.

• A II Plenarinha 2014 - Tema: Plano Distrital pela Primeira Infância (PDPI). Teve como

produto o caderno “Eu cidadão – da Plenarinha à Participação”.

• A III Plenarinha 2015 – Tema: Uma possibilidade para a (re)construção do Projeto

Político-Pedagógico. Com a participação das crianças na elaboração do PPP de cada

Unidade Escolar que oferta atendimento à Educação Infantil.

• A IV Plenarinha 2016 - Tema: A cidade e o campo que as crianças querem.

• V Plenarinha 2017 - Tema: A Criança e a Natureza: por um crescimento sustentável.

Nasceu o livro infantil “Meu Quintal”, ilustrado por crianças das 14 CRE.
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• VI Plenarinha 2018 - Tema: “Universo do brincar”.Teve por objetivo oportunizar a reflexão

acerca da importância da brincadeira, bem como promover práticas pedagógicas lúdicas

que contribuam para o desenvolvimento infantil, considerando o protagonismo das

crianças e a relação entre o brincar e o aprender.

* VII Plenarinha 2019 – Tema “Brincando e encantando com histórias”, que visou

promover a aproximação, o envolvimento e o encantamento das crianças com o mundo

das histórias de modo que elas possam conhecer, ouvir, sentir, contar, imaginar e criar

suas próprias histórias, por meio de brincadeiras, literatura e leitura e demais atividades,

interações e vivências, considerando elementos e princípios da educação estética e suas

formas de expressão

O tema proposto para o ano letivo de 2020/2021 é “ Musicalidade das infâncias: de
cá, de lá, de todo lugar” Que Objetiva Desenvolver a consciência musical, imaginar e

criar possibilidades para propiciar às crianças momentos que tenham significado para elas

e que estejam repletos de musicalidade. Nossos estudantes trabalharam com materiais

recicláveis para confeccionar instrumentos musicais, cantaram e dançaram com cantigas

de roda entre outras músicas que envolvem as infâncias, enviando vídeos para os

professores através da plataforma Google sala de aula e aplicativo WhatsApp. E a nossa

edição local foi realizada com uma live aberta a toda comunidade escolar para que

pudessem prestigiar os trabalhos de nossos estudantes.
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Plano de ações para implantação do Projeto Político Pedagógico
Nosso plano de ação visa definir objetivos, metas e ações a serem implementadas

pela escola em parceria com todos os segmentos da comunidade escolar nas dimensões

de Gestão a seguir:

Gestão Pedagógica
Objetivos Ações Parcerias Avaliação
Construir o
espaço-tempo da
coordenação para
planejamento, estudo,
formação continuada,
reflexão sobre a
prática e avaliação

-promover estudos
sobre Currículo e
elaborar plano de
curso bimestral
conforme o diagnóstico
das prioridades de
aprendizagem dos
alunos
-promover reuniões
coletivas às
quartas-feiras para
estudos de temas e
demandas dos
docentes como:
alfabetização,
psicogênese, ciências,
produção de textos,
estratégias de leitura,
dificuldades de
aprendizagem,
sexualidade, disciplina,
matemática (tabuada e
operações) entre
outros.
-compartilhar
sugestões,
metodologias, jogos e
experiências entre
professores em
oficinas organizadas
por eles.
-planejar
reagrupamentos
intraclasse e
interclasse e
interventivo
coletivamente
conforme a demanda
-realizar planejamentos
coletivos com os
docentes agrupados
por ano às terças e
quintas
-utilizar um dia da
semana para formação
continuada da EAPE,
UnB e outras

Coordenadores e
professores

Coordenadores,
professores,
palestrantes
convidados,
EEAA
OE

Coordenadores,
professores

Coordenadores,
supervisor,
professores,
EEAA

Coordenadores e
professores
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instituições parceiras
da SEEDF
-implementar projeto
de leitura na
perspectiva dos
gêneros textuais com
apresentações,
atividades
relacionadas, produção
de trabalhos
-implementar o projeto
de Ciências sobre
Horta e reciclagem

EAPE
UnB

Professores,
coordenadores e
Direção

Professores,
coordenadores e
Direção

Aprimorar recursos
didático-pedagógicos
para estimular o ensino
e a aprendizagem

-usar sala multimídia
para explorar lousa
interativa, slides,
Datashow e projetor,
internet
-utilizar os
computadores da sala
de informática para
jogos com os alunos

-utilizar jogos e
materiais concretos,
matas, vídeos, etc
adquiridos pela Escola
e disponibilizados na
sala de leitura

Professores e
coordenadores

Professores,
coordenadores e
professora Fernanda
como suporte técnico
(cursista do Proinfo)
Professores, auxiliar
readaptada,
coordenadores

Atender alunos ANEE
e com dificuldades de
aprendizagem

-estudar casos de
alunos, escutar as
demandas de
professores e propor
interventivos
-convocar famílias para
encaminhamentos
médicos e orientações

Professores e EEAA

Atender crianças
ANEE

-atendimento
pedagógico de
crianças com jogos
-atendimento de
famílias com
orientações
-apoiar professores de
crianças com
necessidade especial

Sala de Recursos

Atender casos de
indisciplina, relação
familiar e
acompanhamento
escolar, evasão,
infrequência

-levantar de demandas
dos professores
-investigar casos de
alunos
-convocar famílias para
orientações

OE  e professores

Intervir com ações
coletivas sobre a
reprovação

-planejar estratégias
diferenciadas para
promover o avanço das

Coordenadores,
professores
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aprendizagens dos
alunos com defasagem
idade-ano
-realizar trabalho
diversificado e
interventivo

Professores e
coordenadores

Propor atividades
culturais extra classe

-agendar passeios,
visitações, cinemas,
teatros, espetáculos,
exposições, órgãos e
instituições culturais

Professores,
coordenação e Direção

Viabilizar suporte de
materiais e
monitoramento para o
RECREIO

-utilizar cordas,
elásticos, cestas de
basquete, boliche,
bolas etc para uso no
recreio
-organizar cronograma
entre professores para
monitoramento do
recreio

Direção e professores

Incentivar a hora cívica
às segundas-feiras
incentivando o
patriotismo

-ouvir e cantar o Hino
Nacional com
asteamento da
bandeira

Direção,
Coordenadores,
Professores e
estudantes

Utilizar a sala de leitura
para incentivo ao gosto
de ler

-utilizar as
dependências da sala
de leitura para escolha
de livros e leitura nas
mesas
-emprestar livros para
leitura em casa ou na
sala.

Servidora readaptada,
professores,
coordenadores

Propor projeto sobre
violência, respeito a
diversidade,
preconceito, bullying

-organizar estratégias
e ações para debater
com os alunos os
temas VIOLÊNCIA,
DIVERSIDADE,
BULLYING,
PRECONCEITO
(racial, social, religioso
etc

Professores,
coordenadores,
Direção, OE

Promover festas
culturais e eventos
sociais que estimulem
a presença da família
na escola prestigiando
os trabalhos e
apresentações

-realizar Festa da
Família em maio na
Semana de Educação
para a Vida com temas
sobre valores sociais
-realizar festa junina
para divulgação da
cultura regional, da
colheita, da riqueza
agropecuária do Brasil.
-realizar culminância
dos projetos de
LEITURA e de
CIÊNCIAS com
exposição de produtos
finais e trabalhos
mostrando o

Toda a comunidade
escolar
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significado às
aprendizagens dos
alunos para a
coletividade.

Gestão de resultados educacionais
Objetivos Ações Parcerias Avaliação
Planejar e implementar
o plano de curso
curricular para unificar
o trabalho pedagógico
respeitando as
particularidades e a
diversidade das turmas
garantindo um núcleo
comum de
aprendizagens a
serem avaliadas
processualmente

-organizar o plano de
curso bimestral
seguindo o Currículo
em Movimento
-propor estratégias e
planejar coletivamente
as ações em sala de
aula
-elaborar coletivamente
instrumentos de
avaliação e registro
das aprendizagens
-redirecionar ações de
acordo com as lacunas
identificadas
-observar a frequência
dos alunos e a relação
com as aprendizagens
-analisar os resultados
dos exames externos e
as recomendações
dadas por meio de
estratégias e
sugestões.

Coordenadores,
professores e Direção

Implementar o
Conselho de Classe
participativo

-realizar conselho de
classe para levantar as
dificuldades, debater
estratégias de
intervenção de forma
colegiada entre
professores,
coordenadores,
Direção, EEAA, OE,
sala  de recursos.
-convocar as famílias
para conselhos de
classe extraordinários
com colegiado para
debater a
coparticipação e as
intervenções
necessárias.

Realizar Reuniões com
Pais

-realizar reuniões
bimestrais com pais e
professores para
avaliar o desempenho
dos alunos e o trabalho
em parceria levantando
sugestões e fazendo
combinados para as
fragilidades

Professores, pais ,
coordenadores,
Direção
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Gestão Participativa
Objetivos Ações Parcerias Avaliação
Debater, revisar e
reformular  a PP

-debater as fragilidades
e potencialidades da
PP
-responder
questionários de coleta
de dados
-proposição de
sugestões e
estratégias
-estudo dos
documentos oficiais da
SEEDF
-Apresentar o PPP às
famílias e comunidade
escolar para debate.

Todos da comunidade
escolar

Articular ações de
acompanhamento pelo
Conselho Escolar

-agendar reuniões
colegiadas para
acompanhamento e
proposições sobre o
trabalho da escola

Integrantes do
conselho escolar e
Direção.

Gestão Financeira
Objetivos Ações Parcerias Avaliação
Aplicar as verbas
públicas conforme as
demandas e
necessidades da
escola

Aplicar as verbas
arrecadadas com
eventos e festas e
festivais

-aplicar o PDAF e o
PDDE conforme as
necessidades
financeiras da escola
-prestar contas do
PDAF
quadrimestralmente
-prestar contas do
PDDE semestralmente
-manter informada a
comunidade escolar
sobre as compras e
aquisições feitas com
verbas públicas
-informar a
comunidade escolar
sobre o arrecadamento
e destino de verbas
internas

Toda a comunidade
escolar

Gestão Administrativa
Objetivos Ações Parcerias Avaliação
Sensibilizar para o zelo
com o patrimônio da
escola, os materiais de
uso comunitário para
durabilidade

-cuidar de
equipamentos de
televisão e dvd
-zelar pela limpeza de
salas, pátio, sala de
leitura e demais
dependências,

Toda a comunidade
escolar
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-usar corretamente
banheiros,
brinquedoteca,
parquinho, sala de
leitura e outras
dependências
-armazenar o lixo em
depositórios
adequados
-manter a integridade
de mesas, carteiras,
portas, sanitários,
paredes etc.
-manusear
corretamente os
equipamentos da sala
de informática.

Acompanhamento e avaliação do PPP
Objetivos Ações Parcerias Avaliação
Avaliar
processualmente na
perspectiva de
avaliação formativa as
ações implementadas
da PP

-registrar através de
portfólios, fotografias,
filmagens trabalhos
escritos, desenhos,
pinturas as vivências
dos direitos de
aprendizagem.
-debater coletivamente
as ações empregadas
e redirecionar
conforme a
necessidade

Alunos, professores,
coordenadores,
Direção

Coordenadores,
professores, Direção

Plano de ação da Coordenação pedagógica
Na perspectiva da co+ordenação pautando-se na reflexão da prática de forma

coletiva e emancipatória com foco processual construindo um trabalho colaborativo

enquanto “espaço-tempo de possibilidades e de liderança pedagógica” (p.30) propõe-se

ações solidárias viabilizando uma educação de qualidade social. (OP: PPP e CP, 2014).

A Coordenação Pedagógica, assim, torna-se espaço-tempo de reflexões,

autoformação, planejamento, compartilhamento de experiências, avaliação e articulação

do coletivo em torno do PPP da escola. Para viabilizar esse espaço-tempo inventivo,

criativo, reflexivo, democrático faz-se necessária uma escuta sensível onde todos falem e

escutem uns aos outros, redirecionando as práticas pedagógicas aproveitando também o

conselho de classe, a avaliação institucional.
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O gestor, como articulador maior, supervisores e coordenadores devem se articular

para viabilizar ações conjuntas que fomentem a formação continuada e a sensibilização

para o compromisso de todos da escola. Recomenda-se um turno semanal para encontro

de planejamento de ações entre gestores, coordenadores, OE, EEAA, sala de recursos.

Cabe ao coordenador pedagógico discutir o entendimento de teoria e de prática que

favoreçam a articulação entre ambas em estudos, planejamentos e discussões ; ouvir as

demandas dos professores e recomendar estudos que auxiliem o trabalho pedagógico;

solicitar aos professores sugestões de textos, reportagens, livros que já tenham estudado

para recomendar ao grupo; identificar professores com práticas interessantes para

socializar em oficinas com o grupo; definir com o grupo os instrumentos de registro (ata,

diário de bordo, portfólio); elaborar com os professores o cronograma de atividades a

serem desenvolvidas, estudos sobre Currículo, Diretrizes e Orientações Pedagógicas,

palestras,, oficinas, compartilhamento de experiências, análise de avaliações ,

planejamento de intervenções.

A coordenação pedagógica é um importante espaço-tempo de planejamento e

formação continuada, cabendo ao coordenador articular as ações pedagógicas e a

participação docente no planejamento coletivo, participar da elaboração do PPP, Currículo

e Avaliação com vistas a melhoria do processo de aprendizagem e recuperação de

desempenho dos alunos.

No biênio 2020-2021, os momentos de coordenação pedagógica foram realizados

por meio dos espaços virtuais Google meet, plataforma Google sala de aula, aplicativo

WhatsApp.

As coordenadoras pedagógicas realizaram as coordenações setorizadas com seus

respectivos professores, quinzenalmente, com a finalidade de levantamento de

demandas, esclarecimentos de dúvidas, verificação de conteúdos do Currículo em

Movimento, BNCC, planejamento para a próxima quinzena, apoio e verificação de

material didático postado na plataforma nas salas de coordenação e salas de aulas

virtuais e também suporte no material impresso, momento de formação continuada,

estudo de circulares, decretos e documentos pertinentes às ações pedagógicas remotas,

conferência de relatórios de teletrabalho, assim como apoio nos registros dos diários de

classe, entre outros.
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Após levantamento de dados de questionários aplicados a professores identificou-se as

demandas que fomentaram este plano de ação.

Objetivos Ações Parcerias Cronograma Avaliação

Auxiliar professores
na avaliação
diagnóstica inicial e
processual

Sugestão de
textos e
procedimentos
para sondagem
de leitura e
escrita.
Socialização de
testes produzidos
por professores

Professores e
coordenadores

1ª quinzena de
março

Análise
compartilhada
para
identificação
das hipóteses
de escrita e de
alunos
não-alfabetizado
s

Estruturar e
acompanhar o
projeto Era uma
vez... Do Reino
Encanto a uma
escola Sustentável

Organização
coletiva
distribuindo as
atividades e os
temas para serem
trabalhados por
todos os
professores

Professores
Coordenadores
Gestores
Alunos

Apresentação
do projeto do
sítio no pátio
para as crianças

Observação do
envolvimento de
alunos e
professores.

Estruturar e
acompanhar o
projeto de Ciências
sobre Horta e
Reciclagem

Organização
coletiva de plantio
de hortaliças por
turma para
abordar
alimentação e
saúde.
Coleta seletiva em
forma de gincana
entre turmas para
abordar meio
ambiente e
reciclagem

Professores
Coordenadores
Gestores
Alunos

Horta e
alimentação
saudável

Observação do
envolvimento de
alunos e
professores.

Estudar o Currículo
(entregue integral
para cada professor)
e organizá-lo
conforme o contexto
da escola em plano
de ensino para o
trabalho coletivo dos
turnos

Listagem de
prioridades por
bimestre.
Leitura dos
conteúdos e
distribuição por
bimestre
recortando e
colando.

Coordenadores e
professores

Reunião dos
turnos por ano
com
compactação de
horário

Observação do
envolvimento e
interesse

Revisar os critérios
mínimos de
aprendizagem
exigidos para cada
ano do Ensino
Fundamental

Professores dos
dois turnos
reunidos por ano
analisando slides
dos critérios de
Língua

Professores e
coordenadores e
EEAA

Junção dos
turnos com
compactação de
horário
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Portuguesa e
Matemática

Propor e orientar os
reagrupamentos e
interventivos

Análise das
propostas de
reagrupamento do
BIA e escolha do
Intraclasse para o
primeiro bimestre
e interclasse
posteriormente

Professores e
coordenadores

Coletar dados de
professores através
de questionários para
elaboração de plano
de ações

Aplicação de
questionários
discursivos
levantando as
demandas

Professores Quantificação
dos resultados
para análise

Revisar o PPP- 2020
implementando
alterações
necessárias.

Breve leitura do
PPP-2020 e dos
documentos de
orientação para
pensar a escola
que temos e
queremos
(preencher tabela
com objetivos e
metas dando
sugestões de
ações

Professores e
coordenadores

Reunião coletiva Participação e
escritos dos
professores

Objetivos Ações Parcerias Cronograma Avaliação

Articular as reflexões
sobre a avaliação
para as
aprendizagens,
avaliação
institucional e em
larga escola na
perspectiva de
avaliação formativa

Apresentação e
reflexão sobre os
resultados das
avaliações
levantando
estratégias e
trocando
experiências

Professores
Coordenadores

Nas
coordenações

Processual

Participar no Fórum
de Coordenadores e
Supervisores
organizado pelo
CRAI para
assessoria e
orientações

Socialização do
trabalho da escola
e orientações do
CRAI sobre o
serviço de
coordenação

Coordenadores e
supervisores

Dias definidos
pela UNIEB

Articular coletivas às
quartas-feiras para
estudos sobre
demandas
levantadas na escuta
dos professores e por

Temas a abordar:
Psicogênese
Avaliação
Dificuldades de
aprendizagem e
ensinagem

Palestrantes
Coordenadores
Professores da
escola
EEAA
OE

Ao longo do ano
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meio de
questionários

Disciplina
Violência
Oficinas de jogos
e métodos
Alfabetização
ANEE
Famílias
superprotetoras
Leitura, escrita e
produção de
textos   Contos de
Fada
Gêneros textual
História do Circo
Afetividade
Motivação
Matemática
Ciências

Coordenador
intermediário

Acompanhar os
planejamentos dos
professores reunidos
por ano

Acompanhar e
auxiliar os
planejamentos
quinzenais com
os professores
por ano

Coordenadores e
professores

1º, 2º e 3º anos
na Terça-feira e
Educação
Infantil na quinta
5º ano na
terça-feira
4º ano na
quinta-feira

Organizar
apresentações no
pátio sobre o projeto
de leitura

Realizar
apresentações no
pátio com
professores e
alunos

Gestores
Coordenadores
Professores e
alunos

07 ou 08/04
Abertura com o
apresentação
do circo,
convidar um
palhaço

Viabilizar a interação
e o compartilhamento
de saberes entre o
docentes sobre jogos
e materiais
concretos,
metodologias

Oficinas de jogos
de alfabetização e
matemática,
leitura e
interpretação
textual, produção
textual

Coordenadores e
professores

Nas
coordenações

Processual

Auxiliar no reforço de
alfabetização dos
alunos que
apresentam
dificuldades de
aprendizagem ou
defasagem.

Montar grupos de
alunos para 1
hora de
intervenções a
discutir com
professores

Coordenadores e
EEAA

Segundas e
sextas – 1 hora

Mensal

Confecção de
atividades
diversificadas

Elaboração de
atividades de
auxílio ao alunos
não alfabetizados
e alfabetiza-dos-1

Coordenação e
professores
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Elaborar cronograma
de atividades
mensais no
espaço-tempo da
coordenação
pedagógica e na
rotina da aula em
sala

Organizar
coletivamente
cronograma de
atividades
mensais para
estabelecimento
de rotina de
trabalho

Coordenadores e
professores

Mensal
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PLANO DE AÇÃO 2021

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino

Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem- EEAA

Coordenação Regional de Ensino de Samambaia
Escola Classe 419

JUSTIFICATIVA
A proposta da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) no contexto

escolar é de atuar numa perspectiva institucional, preventiva e interventiva no processo

de ensino e aprendizagem, considerando para isso a diversidade de situações envolvidas

nessa ação, com a finalidade de identificar seus elementos dificultadores e facilitadores.

Segundo a proposta de trabalho da EEAA atuamos em seis dimensões na unidade

escolar, sendo elas: conhecimento do contexto escolar, escuta institucional, suporte ao

processo de gestão escolar, assessoria ao processo de ensino e aprendizagem, avaliação

e adequações educacionais e formação contínua todas detalhadas no plano de ação 2021

(abaixo).

OBJETIVO GERAL
Contribuir para a superação das dificuldades de escolarização com vista à

promoção e participação de todos os sujeitos envolvidos no contexto escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Conhecer o contexto escolar por meio de mapeamento e reflexão acerca dos

diversos aspectos institucionais, verificando como se dá a condução e resolução de

conflitos;

● Compreender e analisar toda dinâmica da escola e o seus atores sociais;

● Assessorar o trabalho coletivo e suscitar reflexões sobre as práticas educacionais

na perspectiva de mudanças;

● Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo o devido suporte

teórico-prático em parceria colaborativa com demais segmentos do âmbito escolar.

● Realizar a escuta institucional e compartilhada para melhor compreender e auxiliar

os diversos segmentos da unidade escolar

● Construir com o corpo docente, situações didático-metodológicas com foco no
desenvolvimento dos estudantes
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● Elaborar documentos/ relatórios apresentando a conclusão de cada caso e

indicando as possibilidades de adequação educacional e de intervenção pedagógica para

a situação escolar do estudante.

IE: Escola Classe 419 de Samambaia Telefone: 3901-7788

Diretor(a): Maria Irene Carvalho Vice-diretor(a): Edilene Pereira Nunes

Supervisora: Fernanda Cristine Martins

Quantitativo de estudantes: 1.059 Nº de turmas: 44 Etapas/modalidades: Educação
Infantil e Ensino Fundamental I

Serviços de Apoio: Sala de Recursos (  )

Orientação Educacional ( X )

Sala de Apoio à Aprendizagem (    ) Outro:

EEAA: Pedagoga Soraneide Dantas Carreiro - Mat. 24218-7

Pedagoga Maria Leônia  Marques - Mat. 239134-1

Psicóloga(o): Não tem

Eixo I: Estudantes

Ações/Projetos/Dema
ndas

Objetivo Cronograma Avaliação

❖ Atendimento ao
estudante

Avaliar o estudante com
queixas escolares
(deficiência e ou transtornos)
ou demais queixas de não
aprendizagem.

conforme a
demanda.

Durante todo período, do
atendimento.

❖ Disponibilização de
espaço de diálogo
online,
prioritariamente
com os estudantes
acompanhados,
orientar sobre
estratégias de
rotina e de

Criar espaço coletivo de
diálogo online, conforme a
necessidade, com os
estudantes para
acompanhamento/atendiment
o das demandas
socioemocionais e de
adaptação ao contexto de
ensino não presencial.

conforme a
demanda.

Durante todo período, do
atendimento.
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aspectos
socioemocionais, e
se possível, dar
continuidade a
avaliação da
queixa escolar
inicial.

❖ Elaboração de
rotina, mensagens,
que possa ajudar
os estudantes em
como organizar a
sua rotina.

Elaborar material para
orientar o estudante no
contexto de atividades não
presenciais.

março Durante todo período, do
atendimento.

❖ Participação em
Conselho de
Classe

Participar em Conselho de
Classe para fazer a escuta
sensível aos professores,
acolher as queixas escolares,
bem como dar devolutivas de
atendimentos ao coletivo.

bimestralmente ao final do encontro

❖ Criação de sala de
aula EEAA para
disponibilização de
acervo (jogos,
leitura, atividades
lúdicas)

Criar acervo de materiais,
que sejam utilizados nos
atendimentos aos
estudantes.

março nos momentos de escuta

Eixo II:  Professores

Ações/Projetos/Demand
as

Objetivo Cronograma Avaliação

❖ Atendimento
individual ao
professor para
contextualização de
atendimentos em
curso do ano anterior
com orientações e
acompanhamento da
queixa apresentada.

Informar o professor sobre a
queixa (do ano anterior) e
traçar estratégias para
realização da avaliação do
(da) estudante.

abril Durante todo período.

❖ Acompanhamento ao
processo de
ensino-aprendizagem,
especialmente mais
próximo aos
docentes.

Fomentar momentos
individuais, coletivos e
espaços de diálogos para
auxiliar o professor, na busca
de desenvolver um trabalho
colaborativo e participativo.

conforme a
demanda.

Durante todo período.

❖ Discussão de
temáticas com apoio

Promover e contribuir com
encontros de formação
continuada na condição de

primeiro e segundo
semestre

Ao final da execução da
atividade.
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de profissionais
externos.

um processo emancipador e
permanente de
desenvolvimento profissional
e pessoal e de
(re)construção de saberes
necessários à atuação
profissional e à
transformação social.
(Diretrizes de Formação
Continuada SEDF).

❖ Conversas com
pequenos grupos,
organizados por ano,
ou por tipo de
demanda, e/ou
atendimento
individual ao
professor de acordo
com a solicitação de
apoio.

Atender ao professor, a fim
de acolhê-lo e auxiliá-lo no
trabalho com o estudante de
forma colaborativa

conforme a
demanda.

Durante todo período.

❖ Promoção de Rodas
de Conversa com
participação
espontânea dos
professores, para
escutar, acolher e
trabalhar questões
pertinentes ao
desenvolvimento
pessoal e
profissional..

Oportunizar espaços de
diálogo online com os
professores para
acolhimento e/ou discussão
de temáticas com a
participação de profissionais
externos ou da própria
equipe.

segundo semestre Ao final da execução da
atividade.

Eixo III: Grupo de Gestão Escolar, Coordenação e Supervisão Pedagógica, EEAA, OE

Ações/Projetos/Demand
as

Objetivo Cronograma Avaliação

❖ Participação de
teleconferências com
a equipe gestora,
coordenação e
serviços de apoio,
para escutar, acolher
e levantar demandas,
inclusive, questões
de mapeamento.

Conhecer a dinâmica que a
escola irá adotar para
atender os diversos
segmentos e a necessidade
de mapeamento no contexto
de ensino não presencial,
elaboração de estratégias
pedagógicas.

quinzenalmente Durante a execução das
ações.

❖ Apresentação do
plano de trabalho da
EEAA na perspectiva
de trabalho não
presencial, junto aos
atores da escola,
avaliação das ações
do ano de 2020.

Apresentar o trabalho da
EEAA, definições de papéis
e cronogramas de ações
para o ano.

maio ao final do encontro.
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❖ Escuta sensível para
favorecer a
compreensão do
contexto, partilha das
percepções,
organização de
conflitos e superação
de desafios presentes
no contexto de
quarentena.

Apoiar a equipe e atender
às queixas escolares.

bimestralmente ao final do encontro

❖ Contribuição junto a
gestão para
organização do
projeto de transição.

Contribuir com a
organização para o Projeto
de Transição.

novembro a
dezembro

Conselho de Classe 4º bim

Eixo:  IV SEAA/ EEAA

Ações/Projetos/Deman
das

Objetivo Cronograma Avaliação

❖ Planejamento
conjunto (EEAA),
por meio de
teleconferências
para planejamento
e contextualização
dos casos
atendidos
individualmente a
fim de facilitar uma
maior interação
entre os
profissionais.

Proporcionar o planejamento
conjunto, colaborativo para
desenvolver o trabalho de
forma coerente e equilibrada.

Uma vez por
semana, às
segundas-feiras.

Durante todo período.

❖ Apresentação do
plano de trabalho,
cronograma de
atendimentos e
organização
semanal da EEAA
aos docentes na
perspectiva de
trabalho não
presencial,a fim de
dar maior
transparência e
esclarecimentos
em relação aos
trabalhos
desenvolvidos pela
EEAA.

Possibilitar a equipe docente
conhecer o trabalho da EEAA,
sua forma de atuação, como
também esclarecer as dúvidas
que surgirem em relação a
ações e aos procedimentos
adotados em relação às
dimensões de atuação da
EEAA.

abril ao final dos encontro.

❖ Levantamento das
principais
demandas
referentes a
gestão,
professores, família

Alinhar o trabalho pedagógico
da EEAA com a equipe
pedagógica - gestão,
coordenação, OE e secretaria,

quinzenalmente Durante todo período e ao
final de cada semestre.
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e estudantes no
contexto de ensino
não presencial.

❖ Participação nas
coletivas com a
coordenação
intermediária para
estudo e discussão
de temáticas
inerentes a atuação
da EEAA e
cuidados com a
saúde mental.

Alinhar o trabalho pedagógico
das EEAA de Samambaia.

Uma vez por
semana, às
sextas-feiras.

Durante todo período.

❖ Criação de um
grupos (POLOS)
para facilitar a
interação entre os
componentes, por
afinidade ou
identificação de
temáticas.

Desenvolver um trabalho
colaborativo, de
compartilhamento e troca de
experiências com os membros
participantes, como também
promover estudo e discussão
de temáticas pontuais
inerentes a realidade das
escolas participantes.

quinzenalmente, às
sextas-feiras.

ao final dos encontro

❖ Criação da Sala de
Aula da EEAA para
possibilitar maior
vínculo com os
profissionais da
escola e possibilitar
a pesquisa.

Estimular a pesquisa
educacional para instruir e
melhorar as práticas de
atuação pontuais (Equipes
especializadas e pedagógicas,
Gestão e docência),
buscando o aperfeiçoamento
da práxis.

maio Durante reuniões
pedagógicas da equipe e em
Conselho de Classe.

Eixo III: Famílias

Ações/Projetos/Deman
das

Objetivo Cronograma Avaliação

❖ Disponibilização de
espaços de diálogo
online com as
famílias,
prioritariamente dos
estudantes
acompanhados,
para possível
continuação da
avaliação da queixa
escolar inicial.

Criar espaços de diálogo
online com as famílias para
acolhimento e
acompanhamento no contexto
de ensino não presencial.
Discutir possibilidades de
interface da instituição
educacional com a família
para favorecer o sucesso
escolar, construindo
estratégias de condução
conjunta.

conforme a demanda. Durante o desenvolvimento
da atividade
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❖ Inteirar-se das
atividades
desenvolvidas pelo
aluno no ambiente
familiar.

Sensibilizar as famílias para
maior participação no
processo escolar dos
estudantes e sobre o seu
papel e o da escola,
especialmente no contexto de
atividades não presenciais.

conforme a demanda. Durante o desenvolvimento
da atividade

Eixo IV: Servidores

Ações/Projetos/Deman
das

Objetivo Cronograma Avaliação

❖ Mater uma interação
colaborativa de
diálogo e
acolhimento para
que as trocas
aconteçam da
melhor forma
possível.

Suscitar o diálogo, interação e
troca de informações para o
melhor desenvolvimento do
trabalho pedagógico, com o foco
no estudante.

diariamente Durante todo período.

❖ Criação de grupo,
via whatsapp com a
Secretaria Escolar.

Facilitar a comunicação entre
Secretaria escolar e EEAA na
busca de documentação do
estudante e troca de
informações necessárias ao
melhor desenvolvimento do
trabalho colaborativo.

abril Durante todo período.

❖ Promoção de Rodas
de Conversa com
participação
espontânea dos
servidores, para
escutar, acolher e
levantar demandas.

Promover espaços de diálogo
online com os servidores para
acolhimento/escuta.

segundo semestre ao final do encontro.

DATA: 10 de março de 2021.

______________________________________-______________________________________
Pedagogo(s/as) Responsável(is)/matrícula(s) Pedagogo(s/as) Responsável(is)/matrícula(s)

Assinatura com carimbo Assinatura com carimbo

_____________________________________  -         _______________________________
Gestor/matrícula Psicólogo(a) Responsável/matrícula
Assinatura com carimbo Assinatura com carimbo/CRP
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PLANO DE AÇÃO 2020/2021
SALA DE RECURSOS

GERÊNCIA DE ENSINO ESPECIAL
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia

ESCOLA CLASSE 419
JUSTIFICATIVA

A proposta de AEE (Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos)

para 2020/2021, baseia-se em estratégias teórico- metodológicas que permitam ao aluno

com necessidades educacionais especiais o acesso ao conhecimento, possibilitando a

descoberta, inventividade e criatividade e que atendam as reais necessidades desses

alunos no desenvolvimento de habilidades e competências.

No decorrer do ano letivo serão executados projetos pedagógicos relacionados às

necessidades específicas de aprendizagem, a fim de que os ANEE’s tenham acesso ao

currículo desenvolvido na classe comum conforme adequação curricular, como também

serão desenvolvidas ações que complementem o trabalho do professor regente. Essas

ações contribuirão efetivamente para a participação de todos nas situações práticas do

cotidiano e no contexto escolar.

OBJETIVO GERAL

Promover mudanças nas práticas educacionais, por meio do desenvolvimento de

estratégias de aprendizagem que favoreçam a construção de conhecimento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

▪ Promover ações coletivas relacionadas ao processo de inclusão;

▪ Resgatar a cultura popular através da participação em atividades culturais;

▪ Usar diferentes gêneros literários para ler e escrever com autonomia;

▪ Participar de situações de aprendizagem que envolvam dança, música, arte

com sucata,  dramatizações, meio ambiente, leitura, jogos pedagógicos, dentre outras.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE RECURSOS
NECESSÁRIOS

POPULAÇÃO
ALVO

PERÍODO
DE

EXECUÇÃO

Músicas
populares

▪ Desenvolver o ensino
conceitual de música

Aparelho de som
CD/DVD
Textos

ANEE’s
Professores

Família Ano Letivo
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Arte com
sucata

Ciranda de
leitores

estabelecendo relação entre
cultura e história

▪ Estimular o talento
artístico dos alunos.

▪ Consiste em
proporcionar aos alunos

situações em que possa usar a
criatividade para desenvolver

trabalhos manuais/ artesanais.

▪ Incentivar o hábito da
leitura, usando os diferentes

tipos de texto e os mais
variados gêneros literários.

Vídeos

Caixas, latas,
retalhos  de

tecidos/ malha,
E.V.A, materiais
descartáveis...

Jornais, revistas,
gibis, encartes,

livros,,etc

ANEE’s
Professores
Alunos da

classe comum

ANEE’s

Ano letivo

Ano letivo

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação será feita através de observações e fotografias frente às atividades,

tanto individual quanto coletiva no decorrer dos projetos. Serão observados o

conhecimento alcançado, a criatividade, o senso crítico e a organização dos materiais.

OBSERVAÇÕES:

Os projetos serão desenvolvidos em consonância com a organização curricular e

de acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola, com destaque ao projeto “Luz,

Câmera, AnimAção... Ler, contar e encantar!”, por ser um projeto com características

amplas e que envolve toda a comunidade escolar, com período de execução no decorrer

do ano letivo de 2019.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Educação Básica
Coordenação de Educação Integral

Gerência de Políticas Educacionais Integradas
Núcleo de Orientação Educacional

Plano de Ação da Orientação Educacional - 2021

Atualmente a escola funciona em dois turnos diurnos, atendendo Educação Infantil

com 275 crianças e séries iniciais do Ensino Fundamental com 784 estudantes,

totalizando 1059 estudantes. Estruturalmente dispomos de 22 salas, 44 turmas, uma sala

de leitura, parquinho, brinquedoteca, laboratório de informática, sala de recurso, sala de

equipe especializada de apoio à aprendizagem e uma sala para a Orientação

Educacional.

NORMATIVOS DE REFERÊNCIA

 Currículo da Educação Básica;

 Regimentos das Escolas Públicas do Distrito Federal;

 Orientação à Rede Pública de Ensino para o Registro de atividades Pedagógicas
Remotas e Presenciais abril/2021

A implementação dos projetos na escola se justifica pelas demandas que chegam ao

OE direta e/ou indiretamente, podendo destas citar: reforço quanto aos hábitos de

higiene; resgate dos diversos valores, principalmente o respeito; orientação sexual;

prevenção ao bullying, trabalhar a transição dos alunos do 5° para o 6° ano; incentivar a

participação mais ativa da família na vida escolar dos filhos, principalmente no que diz

respeito ao acompanhamento pedagógico e à frequência. Desse modo, o propósito do OE

é acolher, ouvir, atender, orientar e acompanhar o processo de ensino-aprendizagem.

Assim, enfatizamos e aperfeiçoamos a vida, o respeito ao outro e às diferenças entre

todos, priorizando a formação integral do educando.
Sabendo que precisamos como escola, de um envolvimento total da família na vida

escolar dos filhos, sempre estaremos formando uma parceria com os pais e/ou

responsáveis. Assim o OE trabalhará efetivamente com as famílias, sempre as

conscientizando através de ações que aproxime de seus filhos e da escola. Com estes

pais ou responsáveis, trabalhar através de conversas individuais e/ou coletivas,
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atendimentos para esclarecimentos diversos, encaminhamentos necessários, bem como

outras ações, visando sempre o desenvolvimento integral do educando.

EIXOS DAS AÇÕES DA ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DA ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL A SEREM DESENVOLVIDAS

A retomada das ações da Orientação Educacional no contexto do ensino
remoto, faz-se necessário a oferta de espaços e estruturas de trabalho que favoreçam
a realização de ações educativas conforme prevê o Regimento da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal: Art. 126. A Orientação Educacional é serviço
especializado, desempenhado pelo Pedagogo-Orientador Educacional, para o
acompanhamento e o apoio dos profissionais da educação, dos estudantes, seus
familiares e articulação da comunidade escolar e da rede externa (rede social ou rede
de apoio), quanto ao processo de ensino e aprendizagem e das relações humanas
que os cercam.

IMPLANTAÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Nesse momento o espaço físico de trabalho da Orientação Educacional foi
retirado, diante desse fator precisamos restabelecer qual será o meio de interlocução
escolar, onde será possível colocar em prática as ações institucionais, ações junto aos
professores, familiares ou responsáveis,  estudantes e em rede.

 Estruturação do espaço físico/remoto (Plataforma Escola em casa DF – e-mail –

Whatsapp – chamada telefônica); Pesquisa, produção e organização dos materiais,

instrumentos e registros

AÇÕES INSTITUCIONAIS

 Análise da realidade (Mapeamento Institucional);

 Planejamento coletivo;

 Intervenção e Acompanhamento;

 Auxílio/parceria na busca ativa de estudantes que ainda não acessaram a
plataforma, ou que ainda não foram localizados;

 Participação nas Coordenações pedagógicas e coletivas;
 Contribuição com a equipe gestora nos encaminhamentos e nas ações que

envolvam diretrizes e legislações pertinentes à defesa dos direitos das  crianças e
adolescentes;

Participação nos Conselhos de Classe
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AÇÕES JUNTO AOS PROFESSORES

Apoio pedagógico individual e assessoramento nas atividades para o
desenvolvimento integral dos estudantes;

Acolhimento aos professores através de: mensagens, vídeos, manuais de
acolhimento;

Acompanhamento via WhatsApp e auxílio contínuo durante todo o processo de
ensino remoto;

Rodas de conversas virtuais abordando os temas propostos no guia de
acolhimento;

 Escuta sensível e ativa.

AÇÕES JUNTO AOS ESTUDANTES

O Artigo 306, Inciso XI do Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal (Portaria 15/2015), determina como direito do estudante ter acesso à
Orientação Educacional e devemos assegurar, sobretudo, também neste momento de
aulas não presenciais.

 Acompanhamento, acesso e permanência do estudante na plataforma;

 Ações educativas individuais;

Acolhimento aos estudantes através de: mensagens, vídeos, manuais de
acolhimento;

Postagens de materiais da Orientação Educacional, tais como acolhimento,
recomendações de hábitos de estudo, acompanhamento pedagógico...

 Escuta sensível e ativa;

Estimular o estudante quanto a participação no processo da rotina, do brincar e de
atividades de vida diária.

 Registro de todos os acompanhamentos.

 Acompanhamento com a finalidade de evitar a reprovação e evasão escolar.

AÇÕES JUNTO ÀS FAMÍLIAS

É importante a Orientação Educacional fazer uma interlocução o com as

famílias, pois entendemos que todo o processo de ensino aprendizagem a ser

desenvolvido com os estudantes na forma não presencial, perpassa exclusivamente

pela adesão, auxílio e acompanhamento familiar, pois os nossos estudantes da
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educação o Infantil e Anos Iniciais não detém de autonomia para o acesso e

participação na forma de ensino por meio de tecnologias virtuais. Ações a serem

realizadas:

 Acolhimento às famílias através de mensagens, vídeos, manuais de acolhimento;

 Orientação quanto à importância da participação na educação remota dos
estudantes;

Identificar junto à família as causas que interferem no

avanço dos processos de ensino-aprendizagem do

estudante;

Escuta sensível e ativa por meio de chamada telefônica,

reuniões virtuais, mensagem de texto, Whatsapp e e-mails;

 Sensibilizar as famílias

 Contribuir para melhor interação escola-família;

 Orientação quanto a organização de rotinas;

 Registro de todo acompanhamento.

AÇÕES JUNTO À REDE

Rede de Proteção Social

� Parcerias direta com as instituições de garantia de direto a criança e adolescentes: Conselho

Tutelar, CREAS, CRAS, CAPS, UBS, UAMA.

DATA: 10 de Março de 2021.

_______________________________ ________________________________
Janaina Rocha Leite mat. Úrsula de Jesus Almeida mat.
Orientador(s/as) Responsável(is)/matrícula(s) Orientador (s/as) Responsável(is)/matrícula(s)
Assinatura com carimbo Assinatura com carimbo

__________________________________________________
Gestor/matrícula
Assinatura com carimbo
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PROJETO DE LEITURA: CONECTA QUE LÁ VEM HISTÓRIA

1. APRESENTAÇÃO

Com o ensino mediado por tecnologia, tivemos que está conectados, nesse sentido a

conexão com a internet e a plataforma Escola em Casa DF e as redes sociais convidamos

os estudantes para se conectar numa divertida viagem pelo universo da leitura, em uma

aventura lúdica onde a leitura, a poesia, a alegria e a imaginação vão encantar a todos,

por meio de livros digitais, histórias contadas, vídeos, músicas, audioslivros etc.

2. PÚBLICO –ALVO
Alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.

3. MATERIAL
Livros literários, livros virtuais, padlet, informativos, da sala de leitura virtual.

4. OBJETIVOS
Desenvolver habilidades relacionadas à leitura, interpretação e produção de texto

estimulando no educando o gosto pela leitura e escrita, abordando diversas possibilidades de

atividades a partir do tema "Conecta que lá vem histórias”, ampliando o conhecimento

linguístico e cultural dos alunos, buscando proporcionar aos alunos uma visão crítica e

contextualizada dos assuntos adquiridos dentro e fora de sala de aula.
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Conhecer diversas histórias; assim como diversos gêneros textuais.

● Identificar os personagens  das histórias ,

● Realizar leitura das capas e imagens das histórias antes mesmo de partir para

leitura do texto escrito para fazer a inferência e relação com que foi percebido

através da leitura de imagens e do texto escrito.

● Desenvolver habilidades e o prazer pela leitura e escrita, estabelecendo relações

entre elas;

● Envolver os alunos em um mundo de imaginação e possibilidades;

● Desenvolver atividades interdisciplinares, dialogando com as mais diversas áreas

do conhecimento, música, teatro e outros.

● Realizar atividades baseadas na análise linguística de textos e/ou livros escolhidos

com o preenchimento das fichas propostas disponíveis nas salas de aulas virtuais.

● Melhorar a escrita e a leitura dos alunos.
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5. TEMPO
O projeto deverá ser desenvolvido durante o biênio 2020 e 2021.

6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O projeto pode ser desdobrado em um leque de atividades, como lives, vídeos gravados,

convidados escritores e contadores de história. Daremos sugestões viáveis para que o

projeto se concretize.

● EQUIPE PEDAGÓGICA
1. Realizar o “Lançamento do Projeto” preparando uma live com uma escritora ou

contador de história de um bom livro.

2. Convidar autores de livros e/ou eventos da temática para apresentação no Youtube

da escola.

3. Organizar a culminância do projeto on-line.

● PROFESSOR
1. Apresentar vídeos sobre a importância da leitura;

2. Ajudar os estudantes no manuseio da biblioteca virtual e na seleção dos livros;

3. Fazer leitura, com boa entonação de voz, de diversos livros utilizados pelos alunos;

4. Fazer debates sobre algumas histórias ou informações apresentadas em alguns livros.

Seria uma forma de instigar a leitura;

6. Expor, na sala, algumas produções textuais baseadas nas leituras; estabelecer o dia da

leitura em sala via Google Meet

7. Preencher as fichas de leitura, estimular os alunos a realizarem tais atividades

individualmente.

8. Trabalhar os livros de maneira coletiva através de teatros, fantoches, leitura oral, jogral,

mímicas, recitais, feiras literárias, etc.

11. Finalizar o projeto com a produção coletiva dos alunos e apresentação na

culminância.

● ALUNO
1. Cada aluno, da Educação Infantil ao 5º ano, terá um tópico na sala de aula virtual

destinado às atividades do projeto.
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2. O aluno deve escolher um livro para ler durante a semana. O professor deverá explicar

que os livros passarão por várias crianças e deverão ser bem cuidados.

3. O aluno deverá participar da gincana (gráfico de leitura) que o professor lançará na

partida do projeto. Sua atuação será um desafio e pode ser uma forma de motivação para

as leituras, o que será de grande valia para a vida. Também será uma maneira de se auto

avaliar.

As produções espontâneas são feitas de modo a ter significado para as crianças,

pois para Ausubel (1968), aprendizagem significa organização e integração do material na

estrutura cognitiva, estrutura esta que pode ser entendida como conteúdo total organizado

de ideias de um certo indivíduo. Tal estrutura cognitiva seria, desta feita, uma estrutura

hierárquica de conceitos que são abstrações da experiência do indivíduo; tais conceitos

seriam chamados de conceitos subsunçores. O indivíduo estará capacitado a adquirir

significados através da posse de habilidades que tornam possível a aquisição, retenção e

aparecimento de conceitos na estrutura cognitiva, havendo um processo de interação pelo

qual conceitos mais relevantes e inclusivos interagem com o novo material, funcionando

como ancoradouro mas também modificando-se em função dessa ancoragem. Assim, a

ideia central da teoria de Ausubel é a de que o fator isolado mais importante influenciando

a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe.

O estilo de aprendizagem que ocorre quando há pouca ou nenhuma associação

entre novas informações e a estrutura cognitiva do aprendiz seria chamada de

aprendizagem mecânica, visto que a nova informação é armazenada de forma arbitrária

na estrutura cognitiva. Ou seja: o conhecimento adquirido fica arbitrariamente distribuído

na estrutura cognitiva sem ligar-se a conceitos subsequentes específicos.

Nesse sentido as leituras e consequente produção textual fugirão aos padrões já

sedimentados nos anos escolares anteriores na qual o texto sugerido era o do livro

didático e acabava por engessar toda a espontaneidade e criatividade aqui resgatadas

nesta proposta de trabalho.

7 - RECURSOS

● Recursos Midiáticos;

● Atividades impressas;

● Materiais didático-pedagógicos;
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● Gêneros Textuais variados.

● Fantasias, fantoches e cenários inerentes às encenações;

● Acervo bibliográfico via padlet; Sala de leitura virtual;

● Atores caracterizados que são os próprios professores da escola e convidados.

8 - CULMINÂNCIA

Na culminância do projeto será feito uma Live online aberta à comunidade para que

possam ser expostas as produções textuais, científicas e artísticas feitas ao longo do

projeto por meio de vídeos.

9 - AVALIAÇÃO

A avaliação dar-se-á por meio de registros fotográficos e escritos, vídeos, atividades

desenvolvidas, interesse e participação de todos os envolvidos durante o projeto.
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ESCOLA CLASSE 419 DE SAMAMBAIA

Projeto  HORTA - “INCENTIVAR A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NUMA
PERSPECTIVA DA SUSTENTABILIDADE”

“Horta se parece com filho. Vai acontecendo aos poucos, a gente vai se alegrando a cada momento,
cada momento é hora de colheita...” Rubem Alves

I - Justificativa:

A Ciência é uma área muito instigante para os alunos, pois oportuniza o emprego

do método científico. A Ciência, para o Currículo em Movimento da SEEDF, visa o

desenvolvimento dos saberes de forma integrada e por meio do processo investigativo de

ensino que inclui levantamento de saberes, formulação de hipóteses, investigação teórica,

observação e experimentação, retomada das hipóteses levantadas para confronto e

conclusões socializando os resultados o que possibilita ao estudante a construção de seu

conhecimento rompendo com a simples memorização.

Pensar numa escola sustentável implica ensinar às crianças a produzir ao invés de

consumir. Diante disso, a EC 419 busca provocar nas crianças a ideia de que é preciso

construir uma percepção humana capaz de gerar conhecimentos sobre a humanidade e

sua relação com o meio ambiente, pois o discurso pedagógico precisa ter um efeito

positivo na vida dos alunos fora e dentro da escola.

A escola ao pensar na criação da horta, garante aos alunos a possiblidade de

aprender a plantar, selecionar o que plantar, planejar o que plantou, transplantar mudas,

regar, cuidar, colher, decidir o que fazer do que colheu, utilizando, assim, os pressupostos

pedagógicos da Educação Ambiental e Alimentação Saudável numa perspectiva

interdisciplinar, além de favorecer uma socialização desses conhecimentos na família, por

meio de estratégias de formação sistemática e continuada, como mecanismo capaz de

gerar mudanças na cultura alimentar, ambiental e educacional.

O projeto tem como finalidade maior intervir na cultura alimentar e nutricional dos

alunos de nossa escola com base no entendimento de que é possível promover uma

melhoria na qualidade de vida e na aplicação de novos saberes dentro de um parâmetro

de formação integral do sujeito.
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II - Objetivos Gerais:

● Desenvolver estratégias científicas de estudo que possibilitem à construção

do conhecimento a respeito da alimentação saudável e da sustentabilidade, integrando as

diversas fontes e recursos de aprendizagem ao dia a dia da escola gerando fonte de

observação e pesquisa exigindo uma reflexão diária por parte dos educadores e

educandos envolvidos.

III - Objetivos Específicos:

● Estimular o raciocínio, a pesquisa, a experimentação e a interpretação de
dados para conclusões e construção de saberes;

● Valorizar a alimentação saudável;

● Valorizar a importância do trabalho e cultura do homem do campo;

● Identificar técnicas de manuseio do solo e manuseio sadio dos vegetais;

● Estabelecer relações entre o valor nutritivo dos alimentos cultivados;

● Compreender a relação entre solo, água e nutrientes;

● Identificar processos de semeadura, adubação e colheita;

● Conhecer pela degustação, os diferentes alimentos cultivados bem como
nomeá-los corretamente;

● Cooperar em projetos coletivos;

● Compreender  a importância de uma alimentação equilibrada para a saúde;

● Compreender a importância de atitudes de preservação e sustentabilidade
para a vida saudável;

IV – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Por meio de parcerias com a Emater e a ONG Mão na terra, supervisão dos professores,

coordenadores, equipe gestora e o funcionário da carreira assistência Sr. Luciano as

crianças irão plantar, observar, molhar, acompanhar o crescimento de hortaliças nos

canteiros. Antes, colocarão as sementes em copos de café ou iogurte ou pet para

germinação em sala. Nos canteiros farão o plantio, aguarão, limparão o mato e,

posteriormente, colherão os produtos para levarem para casa ou para fazerem uma sopa,
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salada ou uma receita utilizando ingredientes produzidos em nossa horta. As principais

hortaliças cultivadas durante o ano letivo serão colhidas pelos alunos para

reforçar/melhorar a merenda escolar. Será feito um sistema de gotejamento com pets

para o fim de semana evitando o ressecamento das plantas.

Estamos cultivando um canteiro de ervas para chás, esse canteiro temos espécies

diferenciadas.

Dois canteiros de plantas PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) Esses

canteiros estão sendo cultivados pelas turmas de 4º anos do matutino e fazem parte do

projeto para feira de Ciências (local e regional), e tem como tema: Ciências para redução

das desigualdades. Os alunos pesquisaram as plantas, informações nutricionais e

receitas, como utilizar a PANCs para redução da fome.

A escola, ao trabalhar sustentabilidade, possui um sistema de aproveitamento da

água dos bebedouros e da água utilizada na lavação do pátio. Essa água passa por

canos em uma vala e chega até uma caixa de água para armazenar, depois, é feita a

distribuição para os canteiros. Essa ação favorece a conscientização, pois há um

reaproveitamento da água que antes não tinha utilidade nenhuma.

No ano de 2018 a escola recebeu uma emenda parlamentar destinada a fazer a

captação da água da chuva, a obra durará em média 3 meses e ficará pronta no mês de

junho, para trabalhar o uso consciente da água, evitando desperdícios e aproveitando a

água da chuva, durante o período de seca utilizaremos a água reaproveitada dos

bebedouros, evitando o máximo utilizar a água da caesb.

A máquina de compostagem é outra ferramenta significativa do projeto, pois os

alunos juntam as sobras de alimentos das refeições fornecidas na escola e a máquina de

compostagem transforma-as em adubo orgânico. Essa máquina foi

V - RECURSOS

● Vídeos e Textos informativos

● Textos instrucionais (receitas com alimentos da horta)

● Relatórios das observações e experimentações

● Cartazes sobre a pirâmide alimentar e alimentos saudáveis

● Classificação dos alimentos
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● Máquina de compostagem

● Regadores

● Carrinho de mão

● Mangueira para irrigação e conexões

● Enxada, pá, rastelo

VI – CRONOGRAMA

O projeto será executado durante todo o ano letivo de 2020. Contudo devido a

pandemia não foi possível realizar as atividades propostas por esse projeto. A

escola fez uma distribuição das tarefas entre os professores para cada turma ficar

com um canteiro para cuidar (adubar, plantar, regar e colher).

VII – PÚBLICO ALVO

● Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental da E. C. 419 de

Samambaia.

VIII - CULMINÂNCIA

Na culminância do projeto será realizado uma pequena feira com exposição de

fotos, receitas, cartazes de conscientização, amostras de alimentação, vivência teatral e

musical.

IX - AVALIAÇÃO

A avaliação dar-se-á através de registros fotográficos e escritos, atividades

desenvolvidas, diário de bordo, interesse e participação de todos os envolvidos durante o

projeto.
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PROJETO INTERVENTIVO
Público Alvo
▪ Alunos do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos.

Identificação da Escola
▪ Escola Classe 419 de Samambaia

▪ Endereço: QS 419 – Área Especial nº 01

Níveis de Ensino
▪ 1º ao 5º ano.

Apresentação
Esse projeto interventivo tem como objetivo propor aos segmentos educacionais

da Escola (bloco 1-BIA e bloco 2 – 4º e 5º anos), atividades e estratégias que

possibilitarão aos alunos defasados em idade/série e aos que, por motivos diversos,

apresentem dificuldades no acompanhamento das atividades propostas aos seus

"devidos" níveis (etapas), a aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de suas

potencialidades, numa perspectiva coletiva, global e emergencial. Ele visa à aplicação dos

conhecimentos teóricos e práticos à alfabetização e letramento na escola.

Justificativas

Entende-se que é papel fundamental da escola propiciar a mediação necessária

para a formação global do aluno, partindo-se do princípio de que a aprendizagem deve

ser significativa; e para que isso aconteça, há sempre a necessidade de traçar estratégias

relevantes e bem elaboradas, levando-se em conta as individualidades existentes na

comunidade escolar.

Esse projeto é relevante no sentido de que a sua aplicação visa à alfabetização,

que abrange todas as etapas do Bloco Inicial de Alfabetização e as dificuldades

apresentadas pelos 4ºs e 5ºs anos, e deve ser apropriado para alunos, na perspectiva de

que se tomem agentes ativos em busca do saber, que é um bem imaterial, e pelos

educadores como mediadores do aprender.

A escola entra aí com a função de oferecer ao aluno um ambiente incentivador e

inclusivo em que o mesmo possa refletir, adquirir e apropriar-se de meios importantes

como a leitura e escrita. Esses contribuindo, assim, para a aquisição de conhecimentos e

prática da autonomia e independência.
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Para possibilitar ações que diferenciem o cenário existente na educação atual,

apresentando altos índices de reprovação nas séries iniciais, faz-se necessário a

construção e desenvolvimento de projetos pedagógicos, propiciação de ambiente escolar

acolhedor e mediador onde todos os seus os contemplados possam desenvolver seu

potencial cognitivo e se tomarem capazes de se inserirem no lugar onde a sociedade os

designem com dignidade e respeito.

Assim, a utilização de jogos, apreciação de poesias, familiarização com livros

literários, expressão corporal exercitada, codificação e decodificação de tudo o que existe,

troca de experiências, orientação espaço-temporal, relação quantidade/ objetos,

operacionalização de cálculos mentais e outros, são de extrema necessidade no processo

da alfabetização e é exatamente isso que propomos neste projeto.

O projeto interventivo e as estratégias de reagrupamentos têm como objetivo

principal proporcionar ao estudante momentos lúdicos de aprendizagem significativa e

que, sobre tudo, estejam de acordo com as necessidades educacionais de cada um, que

são necessidades diversas.

Este processo está acontecendo na Escola Classe 419 é permeado pelo projeto

“Era uma vez ... do mundo encantado à Escola Sustentável”, onde utilizando os materiais

pedagógicos, vídeos, fantoches, teatro e demais recursos relacionados ao tema,

proporcionamos aos estudantes o trabalho com a leitura prazerosa e construção do

conhecimento aliado à diversão. Para isso propomos atividades onde os estudantes têm a

oportunidade de manifestar sentimentos, experiências, ideias e opiniões, desenvolvendo

assim suas habilidades de falar, escutar, ler, escrever e compreender todos os aspectos

envolvidos nessas dinâmicas.

Nesta perspectiva, os reagrupamentos intraclasse e interclasse utilizarão, como

suporte paradidático, músicas, histórias, norteadores das atividades comuns e

diversificadas, tendo em vista que estas atividades foram estabelecidas no planejamento

coletivo, respeitando os critérios dos níveis da psicogênese da língua escrita. Para isso

utilizamos o diagnóstico como o orientador da organização das atividades e do projeto em

si.

Toda equipe pedagógica está envolvida no processo de construção, aplicação e

avaliação deste projeto com vistas à superação das dificuldades de escolarização e
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sucesso escolar. Por meio de discussões e planejamentos coletivos, elaboramos os

textos, atividades, culminâncias e socializações, oportunizando assim momentos

diferenciados e lúdicos para construção do conhecimento.

Buscamos contextualizar os objetivos propostos no currículo em movimento e,

neste sentido, a interdisciplinaridade proporciona situações de aprendizagem onde cabem

a utilização das linguagens, códigos e suas tecnológicas, envolvendo os alunos de

maneira a entrarem em contato com a leitura e com a escrita.

Semanalmente são realizadas as atividades com reagrupamento intraclasse e

interclasse. Desta forma, os profissionais envolvidos têm a oportunidade de atender um

número menor de alunos e observá-los, sobre tudo, no desenvolvimento de acordo com

as necessidades constatadas em diagnóstico anterior. Assim, observando os avanços

com o reagrupamento, teremos o suporte necessário para estabelecer as metas e os

métodos do projeto interventivo.

O projeto interventivo terá como foco principal os estudantes defasados

idade-série e estudantes que ainda apresentem dificuldades específicas de

aprendizagens. Nele o professor atuará como investigador de alternativas e estratégias

pedagógicas, avaliando e reavaliando sua prática sempre que necessário.

Todas as atividades do projeto estão acontecendo no contexto escolar, contanto

com a colaboração da equipe gestora, equipe especializada e apoio à aprendizagem, sala

de recursos generalista, OE, equipe docente, equipe de apoio, famílias e corpo discente.

Objetivo Geral

Desenvolver atividades diversificadas no Bloco Inicial de Alfabetização, 4º e 5º

anos, da Escola Classe 419, que possibilitem o resgate dos alunos defasados em

idade/série, bem como aqueles com dificuldades momentâneas na aprendizagem, através

de estratégias que favoreçam a aquisição da alfabetização numa perspectiva

sociocultural.

Objetivos Específicos
▪ Procurar alcançar os alunos defasados em idade/série e com dificuldades na

aprendizagem;

▪ Incentivar, por intermédio de atividades diversificadas e coletivas o
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desenvolvimento da leitura, escrita e raciocínio lógico;

▪ Auxiliar os alunos a adquirirem autonomia na escrita, produção de textos e

interpretação;

▪ Proporcionar momentos que envolvam manifestações artísticas e culturais;

▪ Elaborar atividades que elevem a autoestima;

▪ Propiciar aos alunos um ambiente de sala de aula alfabetizador;

▪ Possibilitar a socialização do aluno em defasagem com outros colegas em

ambientes diferentes aos de seu cotidiano;

▪ Melhorar a leitura, interpretação e escrita dos alunos;

▪ Desenvolver raciocínio lógico.

Estratégias
▪ Aulas de reforço serão ministradas pelos professores regentes de cada

turma, uma vez por semana, em horário contrário ao da regência, conforme cronograma;

▪ Serão realizadas revisões dos padrões silábicos, escolhidos pelos

professores regentes, através de exercícios duplicados, obedecendo sempre o nível e a

necessidade de cada turma;

▪ Os alunos em defasagem de ensino-aprendizagem e idade, que apresentam

prováveis problemas cognitivos, serão encaminhados à Equipe de Atendimento e

Aprendizagem para serem submetidos aos atendimentos necessários;

▪ Alunos em defasagem, por motivo de comportamento, serão acompanhados

pela Orientadora Educacional juntamente com os pais ou responsáveis;

▪ Observação direta dos alunos em defasagem, realizada sempre que

possível pela Orientadora Educacional, em sala de aula, com objetivo de coletar dados

que possibilitarão intervenções favoráveis à melhora do comportamento dos mesmos;

▪ Os pais dos alunos em defasagem, por motivo de comportamento, serão

convocados pela  Orientação Educacional para conversa instrutiva;

▪ Jogos Pedagógicos serão confeccionados com intuito de facilitar a aquisição

da leitura e da escrita, bem como, facilitarão a execução de exercício de concentração e

aceitação de regras e disciplina;

▪ Os alunos com necessidades educacionais especiais serão atendidos por

profissional habilitado na sala de recursos no horário contrário a aula conforme horário;

▪ O desenvolvimento do Projeto de Leitura da Escola também facilitará na

aquisição da leitura e escrita;
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▪ Reuniões quinzenais farão parte da rotina entre os professores e direção

para deliberação sobre alunos que apresentem características que enquadrem na

estratégia da vivência, para efetiva participação em etapa proposta, com vistas ao avanço

dos mesmos, ou aquisição de pré-requisitos;

▪ Reagrupamentos serão realizados através do desenvolvimento de atividades

diversificadas, realizadas pelos professores (de acordo com suas aptidões), com a ajuda

dos coordenadores e direção, objetivando alcançar aprendizagens significativas para os

alunos, como por exemplo: apreciar poesias, produzir textos através de técnicas

propostas, ouvir histórias e recontá-las, ilustrar textos propostos, ensaiar atividades

artísticas e apresentá-las aos demais alunos da escola, ouvir música e assistir a filmes e

em seguida debater sobre o assunto dos mesmos, construir histórias em quadrinhos,

preencher fichas literárias, construir maquetes, confeccionar brinquedos e jogos com

aproveitamento de materiais de sucata, Produzir cartazes alusivos a festividades

propostas pela escola ou alusivos a datas comemorativas (em grupo);

▪ Testes da Psicogênese serão aplicados pelos professores bimestralmente

para verificação do nível em que os alunos estão; Os resultados facilitarão o trabalho

interventivo a ser realizado;

▪ O rendimento dos alunos também será discutido em Conselhos de Classe;

▪ Serão oferecidas aos professores palestras sobre assuntos relacionados à

alfabetização, oficinas para confecção de jogos e elaboração de materiais necessários à

implementação de suas aulas, informações e pesquisas sobre assuntos diversos sobre

educação e particularmente sobre alfabetização.

Outros projetos
A Escola Classe 419 participa também de dois projetos promovidos pela

Subsecretaria de Educação Básica e pela Coordenação Regional de Ensino de

Samambaia e segue as metodologias de direcionadas por elas essas:

1) Projeto Transição: Este projeto foi pensado justamente para estabelecer elo

entre as escolas de Educação Infantil , Ensino Fundamental I, Ensino

Fundamental II e Ensino Médio.

A intenção do projeto é garantir a continuidade das aprendizagens de formar a

suprir as expectativas dos alunos ao mudarem de contexto escolar. Dessa

forma, a escola conhece e compartilha com a outra escola, características

gerais e peculiares dos estudantes.
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Na Escola Classe 419 geralmente os alunos da Educação Infantil migram

para o Ensino Fundamental permanecendo na escola, então as atividades de

transição são realizadas na mesma escola, porém em espaços diferentes.

Os alunos da Educação Infantil realizam visita aos espaços escolares do

ensino fundamental (1º ao 5º) com o objetivo de conhecer suas principais

características. As visitas acontecem no segundo semestre letivo, como uma

forma de preparação para o ano seguinte. Os professores também

desenvolvem atividades específicas para este fim, como por exemplo,

entrevista, pesquisas emocionais realizadas pelos alunos com os professores

no ano seguinte. Os alunos do ano seguinte realizam rodas de conversa e /ou

oficina para relatar suas experiências vivenciadas.

As ações desenvolvidas pela escola para o projeto de transição dos

estudantes oriundos das CEPIs e creches conveniadas é articular com as

unidades parceiras uma visita à escola para que as crianças possam conhecer

o espaço físico, em especial, o espaço da Educação Infantil.

No ensino presencial realizamos, além do tour, uma apresentação teatral e

musical com a participação das professoras da Educação Infantil, coordenação

pedagógica e equipe gestora.

No biênio de 2020-2021 foi elaborado um vídeo mostrando os espaços físicos

da escola que foi enviado para as instituições parceiras, no intuito de ser

reproduzido para os estudantes que seriam transferidos para nossa escola.

Já os alunos do 5º ano, os quais são encaminhados aos CEF participam do

projeto de transição “Docência Compartilhada em Ação”. Este projeto tem o

objetivo de minimizar os impactos pedagógicos e emocionais que os alunos

vivem quando migram da Escola Classe para o Centro de Ensino Fundamental,

principalmente por conta da fragmentação das disciplinas e professores. Nos

anos anteriores os alunos já realizavam visitas a escola subsequente e também

havia roda de conversas com alunos do CEF, no entanto, eles ainda não

conseguiam vislumbrar a fragmentação das disciplinas e com isto tinham

algumas dificuldades de autonomia frente esta realidade. Neste sentido, a

gestão escolar, coordenadores, professores e famílias do 5º ano, elaboraram

um projeto de docência compartilhada, onde as disciplinas e os professores

foram fragmentados, ou seja, no ano de 2018 tínhamos 3 turmas por turno do
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5º, os professores dividiram as disciplinas entre si e os três ministravam uma

disciplina especifica em cada sala. Isto teve grande sucesso entre os alunos,

uma vez, que desenvolveram autonomia frente a disciplina, espaço e tempo

escolar. Observou-se também uma melhor participação nas disciplinas e

organização pedagógica dos professores, fazendo trocas de conhecimentos

com sucesso no desenvolvimento das aulas

Para os estudantes dos 5º anos, além de ações em parceria com o CEF 411,

realizamos também a docência compartilhada, a fim de instrumentalizar as

crianças e facilitar a transição para o 6° ano. Nesse formato de regência, a

equipe de professoras, se distribui em seus respectivos componentes

curriculares e atendem às turmas, de acordo com os horários de aulas, pré

estabelecidos.

No biênio 2020-2021 o projeto continuou e os estudantes estão tendo a

oportunidade de ter essa vivência um professor com por cada um ou dois

componente curricular.

2) Plenarinha: O projeto visa promover dentro do espaço educativo o

protagonismo infantil. Assim, acredita no potencial das crianças. Elas são

capazes de desenvolver atividades, possuem conhecimentos sobre o mundo. A

escola participa do projeto seguindo as metodologias do projeto.

Estes dois projetos entram na organização pedagógica da escola de maneira

indireta tendo em vista a não participação de todas as turmas da escola, pois a

plenarinha é apenas para os alunos da Educação Infantil e 1º ano. O projeto

transição, na nossa escola, é apenas para o 2º período da Educação Infantil e

5º Ano do Ensino Fundamental.

Avaliação
Temos a avaliação como um instrumento de acompanhamento contínuo e

permanente dos processos administrativos, financeiro e pedagógicos, bem como das

atividades e da implementação de mudanças definidas estrategicamente. É compreendida

como processo formativo cujos dados e informações gerados, acerca do desenvolvimento

dos processos administrativos e de ensino, reorientam a prática dos envolvidos e

orientam propostas de mudanças. Por ser realizada periodicamente.

A avaliação institucional, tem como principal função inventariar, orientar, reelaborar

e/ou corrigir os aspectos avaliados. Assim, é incorporada à cultura organizacional e
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integrada à ação de formação profissional, caracterizando-se como um importante

instrumento de melhoria da qualidade do ensino na medida em que permite identificar

problemas, assegura a proposição de soluções mais assertivas, orienta a tomada de

decisões e posições que proporcionem mudanças, estabelecendo alternativas de

melhorias e ampliações. Para equalizar esta ação serão realizadas, bimestralmente,

reuniões com toda comunidade escolar para se debater a qualidade de ensino ofertada

pela escola, com sugestões de ações que possam ser utilizadas para se alcançar

melhores resultados na gestão administrativa, financeira e pedagógica, os registros

avaliativos serão feitos através por meio de questionário on-line, e registro em ata.

A avaliação é um componente que deve estar sempre presente ao longo de todos

os momentos de qualquer atividade desenvolvida. No caso do processo de alfabetização

não é diferente: A avaliação precisa acontecer durante todo o processo.

A avaliação desse projeto, bem como suas ações deve ocorrer em todos os

momentos, tendo como objetivo uma melhor integração das várias ações propostas.

Porém, ao final de cada etapa desse trabalho semanal, quinzenal, bimestral, semestral ou

anual - é fundamental sistematizar o processo avaliativo para que os problemas

identificados possam ser corrigidos e as estratégias aperfeiçoadas, visando garantir a

aprendizagem eficiente do aluno.

A equipe pedagógica escolar aqui inserida como colaboradora na prática das

ações, deve considerar as várias metas e estratégias aqui planejadas. Essas metas

precisam mostrar-se alinhadas às diretrizes mais amplas da Educação Nacional, às

orientações apresentadas pela Secretaria de Educação e à realidade da comunidade

local. É objetivo do presente projeto, avaliar entre outras:

● O alcance das metas bem definidas das ações pedagógicas da escola para

combater a evasão e a repetência, tendo o trabalho coletivo como referência.

● De que forma foram alcançadas as metas definidas no projeto, bem como as

do planejamento anual da escola e como as mesmas foram sendo monitoradas.

● O nível de participação de professores e alunos nos colegiados da escola,

visando discutir questões pedagógicas.

● O desempenho dos alunos, segundo os padrões de aprendizagem

estabelecidos para a aquisição da alfabetização.
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Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa

é o espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto Político

Pedagógico da escola. É a instância em que se encontram e podem entrelaçar-se os três

níveis da avaliação: aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala, sendo um

momento privilegiado para auto-avaliação da escola (LIMA,2012).

Para Dalben (2004), o Conselho de Classe insere-se como um Colegiado potencializador

da gestão pedagógica da escola.

O Conselho de Classe é realizado a cada final de bimestre, dividido por etapas de

ensino, no sentido de identificar, analisar e propor elementos e ações para serem

articuladas pela e na escola. É no Conselho de classe que efetivamos um espaço para

discussão sobre os desafios que o cotidiano escolar apresenta, um espaço para estudo -

fundamentado em elementos teóricos – tendo em vista embasar a reflexão e o

planejamento docente e definir intervenções pedagógicas.

O Conselho de Classe cumpre um papel relevante de identificar o que os

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

para que as aprendizagens aconteçam. Em cada Conselho essas perguntas subsidiam a

avaliação dos estudantes e auto avaliação da escola.

Alertamos para que essa instância não se torne um espaço hostil em que prevaleça

o uso da avaliação informal de maneira negativa para expor, rotular, punir e excluir

avaliados e ou avaliadores. Valorizando sempre a avaliação formativa em todas as suas

peculiaridades.

A avaliação desenvolvida deve sempre está pautada em contribuir para os fins

formativos e não somente sob o enfoque técnico, como mecanismo de mensuração do

desempenho dos estudantes, uma vez que, sob este prisma, a avaliação não representa

a sua verdadeira dimensão. Temos a avaliação com ênfase nas aprendizagens.
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É nesse espaço e tempo do Conselho de Classe que fazemos o acompanhamento

sistemático das aprendizagens dos estudantes e de suas turmas, reavaliamos estratégias

e analisamos os resultados das avaliações externas. Realizamos:

Apresentação dos quadros de acompanhamento e encaminhamentos para

apresentação no Conselho Final: sínteses bimestrais; frequência dos alunos de todos os

professores.

Retomada dos encaminhamentos propostos para o bimestre: o que foi e o que

não foi realizado.

Apresentação do que foi mais trabalhado nas turmas e os impactos nos
resultados das aprendizagens dos(as) estudantes e definição de novos

encaminhamentos.

Apresentação informações sobre os resultados dos(as) estudantes que
participam de outros programas na escola - parecer da EEAA e do OE e definição de

novos encaminhamentos

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A partir do final da década de 80 começou a formar-se em diferentes países um

importante movimento de opinião em favor da inclusão educacional dos alunos com

algum tipo de deficiência fundamentado em critérios de igualdade e justiça.

É a educação inclusiva possibilitando quebrar o ciclo da exclusão e refletindo uma

nova abordagem na elaboração das políticas públicas.

O Brasil revelou seu posicionamento pela construção de uma educação inclusiva,

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de Dezembro de 1996, no

artigo 58 que diz: Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,

para educandos portadores de necessidades especiais.

A Declaração de Salamanca, 1994, afirma que todas as crianças têm necessidades

e aprendizagens únicas, e que têm direito de ir à escola da sua comunidade, com acesso

ao ensino regular, e que os sistemas educacionais devem implementar programas,

desenvolvendo uma pedagogia centrada na criança.
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O Plano Nacional de Educação, 2001, destaca, no capítulo da Educação Especial,

que, “o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de

uma escola inclusiva que garantisse o atendimento à diversidade humana”.

A Escola para todos requer uma dinamicidade que permita aos gestores e

professores um fazer pedagógico que atenda à diversidade, daí a importância das

Adaptações Curriculares tornando o currículo dinâmico, alterável e passivo de ampliação

apropriado às peculiaridades de cada educando.
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