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APRESENTAÇÃO 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, 

prevê em seu artigo 12, Inciso I, que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e 

executar sua proposta pedagógica”. De acordo com as diretrizes da SEEDF, a 

Proposta Pedagógica das unidades públicas de ensino deve ser construída 

coletivamente e sob a perspectiva emancipatória, a fim de garantir a melhoria da 

qualidade de ensino. 

Segundo Veiga (1998, p.110), o Projeto Político Pedagógico é um 

documento que não se reduz ao conjunto de projetos, atividades diversas e planos 

de aula ou mero cumprimento de uma tarefa burocrática. É um momento rico onde a 

comunidade escolar define sua identidade, identificando suas potencialidades e suas 

dificuldades, e assume como tarefa a reflexão sobre sua intencionalidade educativa. 

É um processo de democratização da escola, pois contribui para diminuição da 

fragmentação do trabalho e da hierarquia nos poderes de decisão. 

Conforme orientação pedagógica, o processo de elaboração do Projeto 

Político Pedagógico da E.C 48 de Ceilândia ocorreu com a participação de toda a 

comunidade escolar (equipe gestora, professores, pais e responsáveis, estudantes, 

membros do conselho escolar e outros funcionários). No ano de 2021 a revisão deu-

se por meio de formulário de avaliação e sugestões respondido pela comunidade. E 

também por reunião realizada via Meet com a Equipe de professores e servidores, 

onde foram discutidos pontos relevantes a melhoria escolar. 

Foram propostos diferentes momentos de reflexão sobre o compromisso 

com uma  educação que promova cidadania e  mobilização  social, e 

principalmente apontando as alterações necessárias na organização do trabalho 

pedagógico. Compreende-se que essa construção é dinâmica, flexível e inacabada e 

que as propostas só se efetivarão pelos sujeitos do cotidiano escolar por meio do 

movimento de ação/reflexão/ação, proporcionado pela avaliação contínua. O grupo 

de trabalho composto pela direção, supervisão, secretário, coordenadores, serviços 

de apoio da escola (SOE, SEAA, Sala de Recursos) com encontros semanais, 

definiu como prioridade a avaliação diagnóstica. Foi realizada  a análise de 

dados: avaliações institucionais, indicadores externos e internos, como dados da 

secretaria, encontros com os diferentes segmentos da comunidade escolar e a 



 

 

realização do PDE interativo.  

As informações coletadas foram expostas para o corpo docente e para o 

Conselho Escolar e nortearam a elaboração do plano de ação, num movimento de 

definir e hierarquizar as necessidades, elegendo aspectos relevantes rumo à 

melhoria da qualidade do ensino ofertado. 



9 

 

 

HISTÓRICO 
 

 
A Escola Classe 48 de Ceilândia está localizada na EQNP 26/30 – Área 

Especial – Setor P Sul, criado em 1979. Este Setor está organizado por uma estrutura 

geométrica regular, similar ao desenho original de Ceilândia. Ocupa cerca de 331 

hectares, com 12.017 lotes, ou seja, 36,3 lotes por hectare. Entretanto, quando o 

Setor P Sul foi implantado já se buscava aumentar a densidade da ocupação urbana 

de Ceilândia, a exemplo do Setor “O” (1976) e do Setor Guariroba (1977), 

reproduziram o padrão de organização espacial da malha urbana original e ao mesmo 

tempo aumentaram o número de lotes por unidade de área. Nesta fase, a SHIS (Setor 

de Habitações Individuais Sul) ainda concentrava a produção das unidades 

habitacionais dos assentamentos urbanos promovidos pelo poder Público. O Setor P 

Sul abrange as quadras pares 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36, a 

Área de Desenvolvimento Centro- Norte (Pró-DF) e mais recentemente, os 

condomínios Pôr do Sol e parte do Sol Nascente. 

Aproximadamente, em 1998 começou o movimento de fracionamento e 

vendas das chácaras nos arredores do Setor P Sul, surgindo várias casas próximas 

às antigas moradias. Sob a égide de condomínios, surgiram o Pôr do Sol e Sol 

Nascente, em processo de regularização. 

Em 1996, foi inaugurado o Museu da Limpeza Urbana, próximo à Usina de 

Tratamento de Lixo, onde é possível encontrar peças e sucatas de objetos antigos 

juntamente com montagens feitas pelos trabalhadores do local. Podemos encontrar 

também neste setor um sítio arqueológico localizado na Chácara Santa Terezinha n. º 

112, descoberto em 1996, pelo arqueólogo Eurico Teófilo Mulhe, onde os primeiros 

fósseis, pedras e pontas de flechas de cristal foram encontrados em 1997, com data 

indicativa de 10.000 anos. 

Nesse contexto, a Escola Classe 48 de Ceilândia foi inaugurada em três de 

março de mil novecentos e oitenta, sendo regulamentada em dez de agosto de mil 

novecentos e oitenta e um, pela portaria de nº 42. Localizada à EQNP 26/30 – Área 

Especial – Setor P Sul. A unidade escolar surgiu para oferecer aos moradores desse 

setor o direito de estudar próximo a sua residência.  

Esta Instituição de Ensino possui localização de fácil acesso, sendo a 
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maioria dos estudantes oriundos das quadras próximas, do setor de chácaras e dos 

Condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente. A clientela é heterogênea, em relação ao 

nível sócio econômico e cultural, com grau de escolaridade variando de não 

alfabetizados a graduados. 

Atualmente são atendidos 708 alunos (2021), com faixa etária entre 04 e 14 

anos. 163 famílias são atendidas pelo Programa Bolsa Família. A educação integral foi 

ofertada até 2016. 

A escola busca favorecer a elaboração de referenciais que sejam 

articulados e construídos coletivamente, fortalecendo o fazer pedagógico conforme o 

Currículo em Movimento (2013), as Diretrizes de Avaliação (2014) e a Proposta 

Político Pedagógica. É uma instituição que promove a formação integral de seus 

alunos, facilitando o acesso ao conhecimento, identificando suas possibilidades e suas 

limitações, de maneira que todo estudante seja ativo e participativo na construção do 

seu próprio saber. 

A instituição encontra-se com as instalações em estado regular, salas de 

aula com pouca ventilação e acústica comprometida. Em 2015 os blocos de sala de 

aula passaram por uma reforma na rede elétrica, contudo os demais ambientes 

continuam necessitando de reparos constantes, pois ocorrem diversos picos de 

energia, danificando alguns maquinários, o que prejudica as atividades pedagógicas e 

administrativas.  

Segue tabela identificando como os espaços da E.C 48 estão distribuídos: 

 

 
 

ESPAÇO 
QUANTIDA 

DE 

Sala de Direção 01 

Sala de Coordenação 01 

Sala de Apoio Pedagógico 01 

Salas de Aula 15 
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Secretaria 01 

Sala de Recursos 01 

Sala da OE 01 

Sala da SEAA 01 

Sala de Informática – Inutilizada 01 

Sala de Leitura 01 

Sala de Reforço 01 

Mecanografia 01 

Quadra de esportes 01 

Parquinho 01 

Pátio coberto 01 

Cantina 01 

Depósito para merenda 01 

Depósito de material de expediente 01 

Banheiro para professores 02 

Banheiro para alunos 04 

Banheiro para ENEE 01 

Fonte: Censo Escolar 2020, SEE/DF 
 
 

No decorrer dos anos algumas alterações fizeram-se necessárias para 

adequar o espaço às demandas da comunidade escolar, conforme descrito no 

quadro abaixo: 

 

 
 

ANO 

LETIVO 

 

ETAPAS/MODALIDADES DE 

ENSINO 

 
TURNO 

1980 1ª à 6ª séries (matutino/vespertino/noturno) 

1981 1ª à 6ª séries (matutino/vespertino/noturno) 

1982 1ª à 6ª séries  
EJA fase II ,III e IV 

 

 (matutino/vespertino/noturno) 

1983 1ª à 6ª séries  
EJA fase II ,III e IV 

 

 (matutino/vespertino/noturno) 

1984 1ª à 6ª séries  
EJA fase II ,III e IV 

 

 
(matutino/vespertino/noturno) 
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1985 1ª à 6ª séries  
EJA fase II ,III e IV 

 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1986 1ª à 6ª séries  

EJA fase II ,III e IV 

 

 
(matutino/interm ed iá rio/ves pertino/ not urno) 

1987 1ª à 6ª séries  

EJA fase II ,III e IV 

 

 
(matutino/interm ed iá rio/ves pertino/ not urno) 

1988 Pré-escolar  

CBA, 3ª à 6ª séries 

Projeto Educar,  

EJA fase II ,III e IV 

 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1989 Pré-escolar 

CBA,3ª à 6ª séries 

Projeto Educar  

EJA fase II ,III e IV 

 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1990 CBA, 3ª à 6ª séries 

Projeto Educar 

EJA fase I, II e III 

 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1991 Ensino Especial (DME)  

CBA, 3ª à 6ª séries  

EJA fases I, II e III 

 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1992 Ensino Especial (DML) 

CBA,3ª à 6ª séries  

EJA fases I, II e III 

 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1993 Pré-escolar  

Ensino Especial (DML) 

CBA, 3ª e 4ª séries  

EJA fases I, II e III 

 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1994 Pré-escolar  

Ensino Especial (DML) 

CBA, 3ª e 4ª séries  

EJA fases I, II e III 

 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1995 Pré-escolar  

Ensino Especial (DML) 

CBA ,3ª e 4ª séries  

EJA fases I, II e III 

 

 
(matut ino/vespert ino/noturno) 
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          1996 Pré-escolar 

1ª à 5ª séries  

Ensino Especial (DML)  

EJA fases I, II e III 

(matutino/vespertino/notu rno) 

1997 Pré-escolar  

Ensino Especial (DML)  

1ª à 6ª séries  

EJA fases I, II e III 

(matutino/vespertino/notu rno) 

1998 Pré-escolar  
Ensino Especial (DML) 

1ª à 6ª séries  

EJA fases I, II e III 

 

 
(matutino/vespertino/notu rno) 

1999 Pré-escolar  

Ensino Especial (DML)  

1ª à 6ª séries  

Turma de Reintegração 

EJA 1º e 2º Segmento 

 

 (matutino/vespertino/notu rno) 

2000 Pré-escolar  
Ensino Especial(DML) 

1ª à 5ª séries  

Turma de Aceleração  

EJA fases I, II e III 

 

 
(matutino/vespertino/notu rno) 

2001 Pré-escolar  

Ensino Especial (DML)  

1ª à 6ª séries  

Turma de Aceleração 

EJA 1º e 2º segmentos 

 

 
(matutino/vespertino/notu rno) 

2002 Pré-escolar  

Ensino Especial (DML)  

1ª à 6ª séries  

Turma de Aceleração 

EJA 1º e 2º segmentos 

 

 
(matutino/vespertino/notu rno) 

2003 Pré-escolar,  

1ª à 6ª séries  

Ensino Especial (DM)  

Turma de Aceleração  

EJA 1º e 2º segmentos 

 

 
(matutino/vespertino/notu rno) 

2004 1ª à 6ª séries  
Turma de Aceleração 

          (matutino e vespertino) 

  
 

2005 Pré-escolar 1ª à 6ª séries e  

Turma de Aceleração 

 

 
(matutino e vespertino) 

2006 Pré-escolar  BIA, 
3ª e 4ª séries 

 

  
(matutino e vespertino) 

2007 Pré-escolar  
BIA ,3ª e 4ª séries 

 

  
(matutino e vespertino) 
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2008 

Pré-escolar  

1º ao 4º ano (EF de 09 anos)  

4 série 

 Turmade Aceleração 

 

 
(matutino e vespertino) 

 
Pré-escolar e 1º ao 5º ano           (matutino e vespertino) 

2009   

 
F

o

n

t

e
:

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ata de abertura e encerramento do ano letiv o da Escola Classe 48.  

 

Atualmente essa unidade escolar apresenta a seguinte organização das 

Etapas e Modalidades de Ensino: 

 
TURNO ANO ALUNOS 

 

 Ed. Infantil - 1º Período 38 alunos 

 
Pré-escolar, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

 
  

2010   

 
Pré-escolar, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2011   

 
Pré-escolar, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2012   

 
Pré-escolar, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2013   

 
Educação Infantil,  

1º ao 5º ano  

ClasseEspecial (TGD) 

(matutino e vespertino) 
2014  

 
Educação Infantil, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2015   

 
Educação Infantil, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2016   

 
Educação Infantil, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2017   

 
Educação Infantil, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2018   

 
Educação Infantil, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2019   

 
2020 

 
Educação Infantil, 1º ao 5º ano 

 
(matutino e vespertino) 

 
      2021 

 
         Educação Infantil, 1º ao 5º ano 

 
           (matutino e vespertino) 
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Matutino 

Ed. Infantil - 2º Período 72 alunos 

 

1º ano EF9 

 

27 alunos 

2º ano EF9 45 alunos 

3º ano EF9 35 alunos 

4º ano EF9 61 alunos 

5º ano EF9 78 alunos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vespertino 

Ed. Infantil - 1º Período 38 alunos 

Ed. Infantil - 2º Período 62 alunos 

1º ano EF9 56 alunos 

2º ano EF9 52 alunos 

3º ano EF9 47 alunos 

4º ano EF9 64 alunos 

5º ano EF9 33 alunos 

Total 30 turmas 708 alunos 

Fonte: Secretaria da E. C. 48 de Ceilândia (2021) 

 
 

As equipes gestoras integram a historicidade dessa instituição escolar, 

pois a forma com que ocuparam o cargo indica o recorte histórico de como a SEEDF 

entendia a função, como os diretores chegavam a ocupar os cargos, traduzindo 

assim a gestão em cada época. De acordo com o livro de abertura e encerramento 

do ano letivo da Escola Classe 48 de Ceilândia, segue-se abaixo o histórico de 

diretores e o tempo de permanência no cargo. 

 
 

TEMPO QUE 
PERMANECEU NO 

CARGO 

NOMES DOS DIRETORES 

1980 a 1981 Vandira Oliveira Rodrigues 

1982 a 1984 Maria Dalva da Silva 

1985 a 1988 Edir Tourinho de Bittencourt Pereira 

1989 a 1992 José Antônio R. Dorotheu 

1993 a 1994 Lucimar Nogueira da Costa 

1995 Rosilene Lemes Leotério dos Santos 

1996 a 1997 Wagner Zeferina Gomes 

1998 a 1999 Orlando Chaves da Costa 

2000 Agnaldo Vieira dos Santos 
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2001 Vicente G. de Melo Neto 

2002 a 2007 Luzinete Maria Souza das Chagas 

2008 até agosto 

2008 a partir de agosto 

Zélia Maria Barros Gonçalves 

Alessandra Cristina Muniz Aguiar 

2009 a 2010                    Verônice Sousa Lima 

2011 a 2012 (até agosto) Patrícia Goulart da Silva 

Setembro de 2012 até a presente data Dylma de Fátima Araújo de Sousa 

 
 

Atualmente a equipe diretiva está regulamentada pela lei nº 4.751/2012, 

que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de 

Ensino Público do Distrito Federal e pela Portaria nº 254/2013 que regulamentou o 

processo eleitoral para escolha dos diretores, vice-diretores e membros do 

Conselho Escolar das unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito 

Federal. A portaria em seu artigo 1º destaca: 

Art. 1° A gestão das unidades escolares da rede pública de ensino do 

Distrito Federal será exercida pela equipe diretiva e Conselho Escolar 

eleitos na forma da Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, e dessa 

Portaria. 

O quadro abaixo demonstra o cenário da gestão democrática nessa 

unidade escolar. 

 
FUNÇÃO RESPONSÁVEL 

Diretora Dylma de Fátima Araújo Sousa 

Vice Diretora Vanessa Xavier de Sousa Casagrande 

Supervisora Administrativa Andrea Márcia Santos Silva 

Chefe de Secretaria Nélio Pereira de Lacerda 

Conselho Escolar - Assistência Maria de Lourdes dos Santos Cavalcante 

Conselho Escolar - Assistência Simone Ferreira de Souza 

Conselho Escolar - Pais Cristiana Brito Lima 

Conselho Escolar - Pais Iamar Pereira Barbosa 

Conselho Escolar - Professores Elisangela Rodrigues da C. Correa 

Conselho Escolar - Professores Eliane Santana Soares 

Fonte: Ata de posse da equipe diretiva e conselho escolar – Arquivo da própria escola 
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A partir da eleição 2019 (diretora e vice-diretora) a equipe atual foi 

reeleita para mandato até 2021. Já o Conselho Escolar possui mandato de 3 (três) 

anos a contar de janeiro de 2021. Em 2023 o mesmo passará por nova eleição. 

No que tange aos recursos financeiros, temos instrumentos legais que 

regem essa dimensão da gestão, no que se refere à distribuição de recursos 

previstos pela Constituição Federal e LDB: 

A União aplicará anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos,   compreendida   a proveniente de 

transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino. (CF Art. 212 

e LDB Art. 69) 

A lei nº 4.751/2012 destaca como finalidade e princípios da gestão 

democrática das unidades escolares nos termos da legislação e entre outros a 

autonomia nos aspectos financeiros. Segue-se quadro que indica as verbas que a 

escola recebe e sua origem: 

 

VERBA ORIGEM 

PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Governo 

Federal 

PDAF (Programa de Descentralização 

Financeira) 

GDF 

 

A utilização dos recursos financeiros é feita após reunião com o Conselho 

Escolar, onde cada segmento da comunidade tem sua representação, definindo as 

prioridades de nossa instituição, exceto a verba do PDDE/MAIS EDUCAÇÃO que já 

vem com o manual específico de compra, de acordo com os macros campos 

trabalhados na Educação Integral.
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

A realização do PDE Interativo sinalizou aspectos importantes da 

dinâmica da escola nas seguintes dimensões: indicadores e taxas, distorção e 

aproveitamento, ensino e aprendizagem, gestão, comunidade escolar e 

infraestrutura. Os problemas citados a síntese desse diagnóstico são elencados 

coma finalidade de definir relevância e abrangência dos problemas identificados; a 

capacidade técnica e financeira da escola de programar ações para enfrentar o 

problema e o objetivo de cada plano. 

No que se refere à gestão pedagógica estão sendo realizadas 

continuamente ações para divulgar, executar, avaliar e atualizar o Projeto Político 

Pedagógico. Outras ações específicas também têm sido desencadeadas, como a 

definição e divulgação das metas de aprendizagem determinantes para o sucesso 

escolar em cada ano e ao longo de cada bloco de ensino, articulando o currículo às 

práticas pedagógicas. A avaliação formativa e processual também tem sido 

planejada, incluindo a criação de instrumentos para redimensionar os 

planejamentos em suas diferentes dimensões. As ações que contemplaram a 

formação dentro do espaço da escola, o currículo como ferramenta fundamental 

para reorganização das práticas pedagógicas e a avaliação formativa como prática 

para as mudanças necessárias foram fundamentais para o alcance dos resultados 

obtidos nas avaliações externas tanto no IDEB da escola quanto na avaliação 

diagnóstica realizada pela SEDF através do Sistema de Avaliação em Destaque, 

que gera relatórios de desempenho de estudantes, turmas, unidades escolares, 

coordenações regionais e da rede de ensino do DF. Esses relatórios nos 

possibilitam uma análise das informações do desempenho escolar - em nível local, 

regional e distrital - e, a partir daí, reorganizamos o planejamento das ações de 

intervenção pedagógica, para que tenhamos resultados mais eficientes e eficazes. 

Quanto à gestão participativa, foram propiciados momentos onde toda a 

comunidade escolar debateu sobre as metas da escola, visando conscientizá-los 

sobre o que compete a cada esfera institucional, pois, estas devem ficar claras 

tanto para gestão como para toda comunidade escolar, devido ao atual quadro 

de pandemia causada pelo COVID-19, esses encontros aconteceram via Meet e 

por meio de formulários online. É importante ainda continuar o acompanhamento 
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efetivo por parte da gestão, do planejamento e das atividades desenvolvidas na 

escola, principalmente no que se refere ao cumprimento da proposta curricular. O 

planejamento tem sido balizado pelos dados das avaliações internas e externas. A 

documentação, como registros de reuniões que acontecem no interior da escola 

têm subsidiado esses processos. 

Na dimensão da gestão administrativa e de pessoas, os pais apontaram, 

em pesquisa realizada pela unidade escolar, que a qualidade na educação, 

prevista na Constituição Federal, como principal meta a ser alcançada. A garantia do 

cumprimento dos dias letivos exige tanto a necessidade de negociações, bem como 

a contratação imediata de professores substitutos para os afastamentos legais.  

Na dimensão da infraestrutura foi apontada a necessidade de 

manutenção das instalações físicas da escola, pois não se apresentam adequadas 

para as necessidades escolares atuais. A ventilação, iluminação e acústica das 

salas de aula estão comprometidas pela arquitetura antiga do prédio, bem como os 

telhados que apresentam rachadura e atualmente quando chove, as salas ficam 

alagadas, o que compromete a parte elétrica. Nos anos de 2020 e 2021 estamos 

renovando a pintura da parte de metal e das paredes interna  de toda a escola, 

bem como a reforma da quadra, paredes das salas de aulas, piso dos corredores e 

entrada e do circuito de atividades que atende as crianças da Educação Infatil aos 

5º anos. Os espaços para reuniões, estudos, formação e planejamento acontecem 

em um mesmo lugar. Ainda necessitamos de ampliar e modernizar a sala de 

leitura, ampliando o acervo e trazendo recursos tecnológicos para atrair os 

estudantes. O patrimônio permanente ainda não atende plenamente toda a 

demanda da escola. A maior problemática evidenciada atualmente está na 

conscientização de toda a comunidade escolar quanto à conservação do 

patrimônio público. 

A lei nº 4.751/2012 destaca como finalidade e princípios da gestão 

democrática das unidades escolares nos termos da legislação e entre outros a 

autonomia nos aspectos financeiros. Com relação à gestão financeira segue 

quadro que indica as verbas que a escola recebe e sua origem. 

 

 

VERBA ORIGEM 
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PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola Governo Federal 

PDAF (Programa de Descentralização Financeira) GDF 

 
A utilização dos recursos financeiros é feita após reunião com o 

Conselho Escolar, onde cada segmento da comunidade tem sua representação, 

definindo as prioridades de nossa instituição. Para isso seria necessário que as 

verbas fossem pagas nos tempos determinados e, se possível, o aumento das 

verbas para a escola, a fim de que possamos investir nos seguintes itens: reparos 

necessários na estrutura física, adquirir jogos didáticos, aquisição de mapas, 

materiais de uso escolar e pedagógicos para utilizarem dentro de sala de aula, 

brinquedos para serem utilizados durante o recreio, compra de mais bebedouros, 

ampliar o acesso à internet banda larga para utilização com os estudantes e 

planejamento dos professores. 
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FUNÇÃO SOCIAL 
 
A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar 

como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando 

a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar de todos os estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). Para que essa 

missão seja alcançada, a Escola Classe 48 de Ceilândia entende que sua função 

social é formar sujeitos autônomos, críticos e conscientes. 
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PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS 
 

 
O grupo de profissionais optou por referendar os princípios elencados 

pela Lei de Diretrizes e Bases – Lei n° 9394/96, em seu artigo  3º: 

 
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, etc.; 
III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII. Valorização do profissional da educação escolar; 
VIII. Gestão democrática do ensino público; 
IX. Garantia de padrão de qualidade; 

X. Valorização da experiência extraescolar; 

XI. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 
Destaca-se ainda a importância se trabalhar o Currículo em Movimento 

da SEEDF: Unicidade teoria e prática, Interdisciplinaridade e Contextualização e 

Flexibilização. 

Os princípios que orientam as práticas pedagógicas da Escola Classe 48 

foram elencados pelo grupo de profissionais a partir da questão: “Quais princípios 

orientam nossa prática? ”. A igualdade de oportunidades é concebida pelos nossos 

educadores como ação primeira para o fazer pedagógico, inserindo o direito às 

diferenças e à inclusão de todos no cotidiano da escolar. 

Outro princípio destacado é a articulação entre a escola e a comunidade, 

onde a circularidade dos saberes possa promover um permanente movimento, 

fazendo o ambiente escolar cada vez mais favorável à aprendizagem, dando ao 

estudante repertório que ecoe na sua vida prática na sociedade. 

Valores como lealdade e companheirismo devem nortear as relações 

pedagógicas da escola, com vistas à contextualização e conjugação dos saberes, 

onde as relações tenham valores éticos e morais como premissa, onde exista o 

respeito ao lugar de casa um, ou seja, sua história, seus saberes suas vivências, 

conforme destacado por Morin (2007), onde todos reconhecem a sua humanidade 

comum e, ao mesmo tempo, reconhece a diversidade cultural inerente a tudo que é 

humano. 
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PRINCÍPIO DA INCLUSÃO 

 

Compreende-se a educação inclusiva como processo primordial para a 

formação educacional da pessoa com deficiência, bem como favorecedor de uma 

educação voltada ao respeito às diferenças. Sabe-se que a educação pautada no 

indivíduo lhe possibilita o alcance de condições favoráveis à sua efetiva 

participação social. 

A inclusão é uma inovação educacional relacionada a uma escola aberta 

às diferenças, porque somos diferentes, o que nos iguala é a diversidade. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º inciso IV, vem 

"promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação". Garante ainda, em seu capítulo III, 

artigo 205, a Educação como " direito de todos e dever do Estado" portanto, todos 

têm direito a Educação gratuita e de qualidade assegurada pelo inciso IV e VII do 

artigo 206. Porém, o atendimento educacional de qualidade, que possibilite o 

pleno desenvolvimento dos educandos tem sido um grande desafio, principalmente 

em se tratando daqueles com necessidades especiais. De acordo com a Secretaria 

da Educação Especial do MEC, entende-se por necessidades educacionais 

especiais,os alunos que  durante o processo educacional apresentam dificuldades 

acentuadas de aprendizagem que podem ser não vinculadas a uma causa orgânica 

específica ou relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências, 

abrangendo dificuldades de comunicação e sinalização dos demais alunos, bem 

como altas habilidades ou superdotação (SEESP, Conceitos da Educação  Especial 

– senso escolar, 2005). O artigo 208 da constituição inciso III garante "atendimento 

educacional especializado na rede regular de ensino". A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, 9394/96, considera em seu artigo 58 a Educação Especial 

como "Modalidade escolar" e assegura ainda, em seu parágrafo segundo do 

mesmo artigo que o "atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular". 

Inclusão é mais do que ter banheiros e rampas adaptados, embora seja 
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de grande importância que o espaço físico da escola, seja adequado para receber 

os alunos portadores de necessidades especiais. Sendo a inclusão uma prática 

recente nas escolas, é importante questionar sobre que ética ilumina as ações na 

direção de uma escola para todos. Mais precisamente, é preciso verificar se as 

propostas e políticas educacionais que proclamam a inclusão estão realmente 

considerando as diferenças na escola no intuito de promover a educação para 

todos, visando ainda à aprendizagem dos alunos especiais. É na Proposta 

Pedagógica que a Escola Classe 48 se posiciona em relação ao seu compromisso 

com uma educação de qualidade para todos os seus alunos, com necessidades 

especiais ou não. Sendo assim, a escola assume o compromisso de propiciar 

ações que favoreçam a aprendizagem dos educandos de modo geral e aos as 

pessoas com necessidades educacionais especiais, fazer adequações curriculares 

optando por práticas heterogênias e inclusivas. 

As adequações curriculares são estratégias para promover uma maior 

eficácia educativa, a fim de contribuir de forma mais coerente, com o sistema de 

inclusão. Essas adequações resguardam o caráter de flexibilidade e dinamicidade 

que o currículo escolar deve ter, ou seja, a convergência com as condições do 

aluno e a correspondência com as finalidades de educação na dialética do 

processo ensino aprendizagem. Pensar em adequação curricular significa 

considerar o cotidiano das escolas, levando-se em conta as necessidades e 

capacidades de seus alunos (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998). Portanto, 

as adequações curriculares, visando à inclusão, constituem possibilidades de atuar 

frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos, não sendo necessariamente 

um novo currículo, podendo este ser o mesmo de uma escola regular, mas que seja 

dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os 

educandos. 

As adequações curriculares têm por objetivo, promover o 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, tendo como referência a elaboração da proposta 

pedagógica e a implementação de práticas inclusivas no sistema escolar, 

objetivando estabelecer uma relação de harmonia entre essas necessidades e a 

organização curricular. 
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Portanto, as adequações curriculares estão focalizadas na "interação 

entre as necessidades do educando e as respostas educacionais a serem 

propiciadas". Neste sentido, essas adequações precisam ser avaliadas 

periodicamente, fazendo as adaptações necessárias, sempre que preciso, para 

garantir que o estudante adquira as habilidades e competências propostas em sua 

adequação curricular. Nossa  Proposta  Pedagógica  reúne  um  conjunto de ações 

pedagógicas numa educação voltada para a inclusão de todos os integrantes da 

escola no movimento de transformação da realidade, para que estes atuem de 

forma consciente, rompendo paradigmas, construindo uma escola democrática.  

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo geral: 
 

Proporcionar um ambiente escolar e práticas pedagógicas adequadas ao 

desenvolvimento integral dos educandos, contribuindo para formação de cidadãos 

críticos e conscientes de seu papel transformador da realidade. 

 

Objetivos específicos: 
 

 Divulgar e publicizar os dados obtidos na avaliação diagnóstica a fim 

de suscitar mudanças nas concepções da comunidade escolar e nortear mudanças 

necessárias no planejamento das ações da gestão, do corpo docente, outros 

profissionais e pais e responsáveis; 

 Compartilhar com a comunidade escolar, as metas e objetivos 

definidos no processo de construção da proposta pedagógica, com vistas a 

favorecer os mecanismos de participação e implementar/consolidar ações que 

favoreçam o sucesso escolar; 

 Realizar procedimentos de avaliação formativa e continua, nas 

diferentes dimensões, incluindo o nível institucional e avaliação da proposta 

pedagógica, visando garantir o cumprimento das diretrizes curriculares e 

planejamentos elaborados coletivamente; 

 Favorecer a qualidade de tempos e espaços escolares destinados à 

formação continuada e o planejamento coletivo da gestão e do corpo docente; 
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 Contribuir para reflexão acerca dos aspectos teóricos, práticos e 

relacionais que promovam a consolidação de ações de sucesso no contexto 

educativo; 

 Fornecer subsídios e estimular ações escolares inovadoras e de 

sucesso, visando contribuir para que elas ocorram tanto na dimensão individual 

como na dimensão coletiva, além de contribuir para uma construção positiva da 

identidade de todos os profissionais da Escola Classe 48; 

 Desenvolver projeto específico destinado ao letramento matemático, 

ressignificando concepções e práticas pedagógicas; 

 Sensibilizar as famílias para maior participação no processo 

educacional dos estudantes, por meio de projetos específicos; 

 Realizar levantamento sociocultural da comunidade escolar, com 

vistas a valorizar seus saberes, sua cultura e legitimar seus valores; 

 Consolidar espaços de reflexões e discussões com os membros da 

gestão, com os objetivos de facilitar a tomada de decisões, a construção e a 

implementação de estratégias administrativo-pedagógicas; 

 Articular ações dos diferentes serviços e profissionais da unidade de 

ensino, a fim de atender com qualidade, todos os estudantes e especificamente os 

estudantes com necessidades especiais e os com queixas escolares; 

 Acompanhar e divulgar os resultados de avaliações e indicadores 

internos e externos, a fim de balizar os planejamentos técnico-pedagógicos da 

instituição educacional; 

 Revitalizar e criar espaços físicos destinados as diferentes atividades 

de ensino e aprendizagem; 

 Promover a parceria e articulação de ações junto aos órgãos e 

entidades da comunidade local: conselho tutelar, centros de saúde, prefeitura do 

setor e outros; 

 Sistematizar a participação do Conselho Escolar nas decisões político 

pedagógico administrativas da instituição, com vistas a ampliar a interação e o 

repasse de informações a cada segmento da comunidade escolar. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

A equipe gestora da Escola Classe 48 reafirma seu compromisso com 

uma educação pública de qualidade certa de que a concretização do Currículo em 

Movimento do Distrito Federal para o Ensino Fundamental nos Anos Iniciais se 

dará a  partir do Projeto Pedagógico, como expressão de sua intencionalidade, a 

partir do cotidiano das práticas pedagógicas. Sendo dever da escola garantir, não 

apenas o acesso de todos e todas à educação básica, mas, sobretudo, a 

permanência com qualidade referenciada nos sujeitos sociais, em conformidade 

com os preceitos constitucionais e a Lei 4.751/2012, de Gestão Democrática do 

Sistema de Ensino Público do DF. 

Adota-se, portanto, o conceito de Educação Integral, visando à 

superação das concepções de currículo escolar como prescrição de conteúdos. 

Ressalta-se que pensar a educação como integral é dar visibilidade social a 

comunidade local, cooperando para a mobilidade social. É garantir direitos, 

contemplando as diversas dimensões da formação humana, reconhecendo os 

estudantes como sujeitos de direitos e deveres. A compreensão do conceito de 

educação integral pressupõe que todas as atividades são entendidas como 

educativas e curriculares e remete a ideia de ampliação de tempos, espaços e 

oportunidades. Também dentro dessa perspectiva, os estudantes dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental assumem, em seu percurso formativo, a condição de 

sujeitos de direito e constroem, gradativamente, sua cidadania (BRASIL, 2013). O 

trabalho pedagógico desenvolvido nessa unidade escolar, portanto, está voltado 

para as necessidades de aprendizagem de todos os estudantes, respeitando seus 

tempos de desenvolvimento, com a garantia de um processo contínuo de formação 

integral, tendo como princípio fundamental a garantia das aprendizagens para 

todos os estudantes, tendo como base os eixos integradores para os Anos Iniciais: 

Alfabetização, Letramentos e Ludicidade e como eixos transversais a Educação 

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

Educação para a Sustentabilidade. 

Nessa perspectiva, Boaventura Santos (2003) soma a necessidade uma 

sociedade emancipada que contemple o multiculturalismo, o direito e o respeito às 

diferenças, coadunamos, portanto com a teoria do Currículo em Movimento do 
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Distrito Federal, que é pautado pela Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia 

Histórico-Cultural. Compreende-se que adotar como referencial a Pedagogia 

histórico-critica é movimentar-se para aquisição de novas atitudes docentes, sob a 

luz da perspectiva histórico-cultural, possibilitou-se uma nova concepção acerca do 

homem, segundo a qual ele se desenvolve por meio de uma interação ativa, 

dinâmica e constante entre fatores internos e externos a ele, construindo- se 

histórica e subjetivamente, mediante interações como o meio, e, principalmente, 

com as outras pessoas. (Barbosa, 2008). 

A escola deve garantir à aprendizagem de todos os estudantes, por 

meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Nesse sentido a 

psicologia histórico-cultural subsidia uma organização escolar que supera 

concepções deterministas e organicistas da aprendizagem e desenvolvimento e 

valoriza o contexto sócio-histórico e o papel da mediação na promoção do 

desenvolvimento humano.  

Sob a luz dessa abordagem a visão do desenvolvimento abrange uma 

interação ativa dinâmica e constante entre fatores internos e externos a ele, 

construindo-se histórica e subjetivamente, mediante interações com o meio, e, 

principalmente com as outras pessoas (Barbosa,2008). O postulado básico de 

Vygotsky (1989) é que aprendizagem promove desenvolvimento, e nesse 

processo de humanização, a cultura tem papel essencial. Essa ideia sustenta um 

olhar prospectivo e uma contribuição inédita para o campo da educação, 

consolidada pela definição de nível de desenvolvimento  proximal. Por meio 

dessas contribuições a instituição educacional assume papel determinante para as 

transformações ao nível cognitivo, pois configura-se como lócus privilegiado do 

saber historicamente construído que se difere das aprendizagens do cotidiano. 

O avanço permitido pelas contribuições teóricas vem ao encontro dos 

princípios epistemológicos citados nos Pressupostos Teóricos da Educação Básica, 

como a unicidade da teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e 

flexibilização na construção do Projeto Político e Pedagógico. Esses princípios irão 

nortear as nossas estratégias educacionais, pois, o ensino que articula teoria e 

prática requer de todos os partícipes reflexão crítica, do professor, 

especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar 
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cotidianamente a organização da aula (Silva, 2011), com a clareza do “para que 

ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? ”. 

De acordo com as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal: avaliação para as aprendizagens, avaliação 

institucional e avaliação em larga escala – Avaliar para Aprender, Aprender para 

Avançar (2018), faz-se necessário compreender que avaliar não é aplicar um 

instrumento, isoladamente, e dele se servir como o único parâmetro por parte do 

avaliador. O processo de avaliação é algo que se inicia antes mesmo de quando se 

planeja uma aula, quando o docente decide sobre o que ensinar e o que a turma 

precisa aprender, já se trata de uma avaliação. 

A avaliação para as aprendizagens é aquela desenvolvida pelo professor 

junto aos seus estudantes; em movimento, em um processo contínuo gerador de 

ação que busca construir aprendizagens para todos os estudantes. Esse não se 

esgota em períodos fixos, como por exemplo, ao final de um bimestre, trimestre ou 

mesmo ao final da execução de projetos. A avaliação formativa é a avaliação para 

as aprendizagens, ela inicia, perpassa e finaliza o processo. Se as aprendizagens 

estão sempre em desenvolvimento, a avaliação é sua companheira inseparável. A 

função que a norteia o trabalho com a avaliação nesta unidade de ensino é a 

formativa, justamente pelo seu compromisso com as aprendizagens de todos. 

Com o objetivo de ultrapassar a fragmentação do conhecimento e do 

pensamento é necessário efetuar a interdisciplinaridade, pois é ela que favorece a 

abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares 

e permite que os professores dialoguem e rompam com fazeres individuais. Para 

isso, é importante o envolvimento de todos os professores atuantes nesta unidade 

escolar para o planejamento da articulação de instrumentos avaliativos que 

envolvam mais de um componente curricular. Isso contribui para superar a 

fragmentação do conhecimento. 

Para a professora Ilma Passos Alencastro Veiga (1995), os eixos 

estruturantes das escolas formam uma relação compreendida à luz dos 

compromissos e das finalidades da educação, que orientam a vida educativa de 

socialização da cultura e mostram como ela acontece no âmbito da sala de aula. A 

valorização dos eixos estruturantes da escola implica pensá-los de forma 
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articulada, interdependente e complementar. Isso nos impulsiona a enfrentar 

questões teórico-práticas no contexto escolar. A reflexão em torno da escola e seus 

eixos estruturantes não pode ser entendida como uma problemática isolada e 

descontextualizada. Por isso, pensar a escola e seus eixos é uma tarefa que 

precisa ser avaliada sob a ótica de uma concepção democrática da educação. 

Trata-se de um exercício realizado sobre os três eixos estruturantes. A escola é 

uma realidade temporal instituída. Ela se desenvolve num espaço e tempo 

histórico; sob as orientações previamente instituídas; sob a gestão de um corpo 

docente para assegurar as ações educativas no interior da escola; e com a 

presença do movimento instituinte, responsável por rever o instituído e, a partir 

dele, instituir outras possibilidades. O projeto político  pedagógico constituído pela 

própria comunidade escolar é o definidor de critérios para a organização curricular 

e a seleção e estruturação dos conteúdos, das metodologias de ensino, dos recursos 

didáticos e tecnológicos e da avaliação. O projeto pedagógico é o documento da 

identidade educativa da escola que regulariza e orienta as ações pedagógicas. O 

diálogo necessário para que assumamos concepções e práticas que contemplem 

tais princípios tem espaços instituídos para acontecer: as coordenações 

pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação continuada, 

planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho. Enfim para que o 

coletivo da escola assuma uma atitude de transformação do trabalho pedagógico e 

assim contribua efetivamente para mudanças na realidade social de sua 

comunidade. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

Para respaldar o Projeto Político-Pedagógico, ora 

apresentado/elaborado/construído, serão elencados e resumidamente descritos 

alguns documentos, por serem considerados norteadores básicos indispensáveis 

para o bom cumprimento da proposta de trabalho.  

Partindo desse entendimento e, em consonância com o Currículo em 

Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, são delineadas metas de 

aprendizagem das linguagens para os anos iniciais do referido nível de ensino:  

Assim, espera-se que, ao finalizar o primeiro ano, o estudante leia e 

escreva um pequeno texto, iniciando seu processo de alfabetização na 

escola, que será ampliado durante o segundo e consolidado no terceiro, 

de forma a usar a leitura e a escrita eficientemente em situações 

comunicativas da vida em sociedade, na perspectiva do letramento. Em 

continuidade ao processo de aprendizagem, ao estudante do 2º Bloco 

(4º e 5º anos) devem ser oportunizadas situações de letramento que 

retomem, profundem e ampliem conteúdos num desenvolvimento em 

espiral do currículo. (Currículo em Movimento, 2018, p. 15). 

Quanto ao ensino da matemática, o Currículo (2018) propõe uma 

articulação dessa área de conhecimento com outras áreas, de modo a constituir um 

sujeito integral e lúdico que utiliza a matemática como “ferramenta e elemento de 

inclusão social” (pág. 152). Para isso, são necessárias vivências em sala que 

promovam a educação matemática com vistas ao letramento matemático, como 

sugere D’ Ambrósio (1999):  

[...] leitura e interpretação crítica de noticiários de jornais e televisão; 

interpretação do momento social através de novelas, filmes, telenovelas, 

programas de auditório; capacidade de se localizar com crescente 

precisão (rua, número, bairro, CEP, telefone, distâncias da casa à escola, 

tempo de percurso, avaliação do tempo gasto em transporte num dia, num 

mês, num ano, numa vida) e leitura de mapas e sinopses internacionais; 

gestão da economia pessoal (custos, moeda, orçamento familiar, do 

estado); compreensão de questões demográficas (população, distribuição 

de população, índices de qualidade de vida etc.) e ambientais (padrões de 

temperatura, de precipitação, áreas florestais, cultivadas, recursos hídricos 

etc.); tratamento de dados sobre o corpo (altura, peso etc.); organização e 
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interpretação de tabelas, iniciando, assim, a percepção do que são 

estatísticas e probabilidades (D’AMBROSIO, 1999, p. 45).  

Desse modo, o estudo da matemática se dará por meio de situações 

reais de uso, que capacitarão o estudante a pôr em prática socialmente o 

aprendido em sala de aula. 

Sobre as concepções de avaliação a serem 

adotadas/consolidadas/alteradas na Escola Classe 48, das Diretrizes de 

Avaliação/2014 da SEEDF vêm como suporte muito importante para nortear a 

prática a ser formalmente adotada neste PP. As intervenções pedagógicas são 

estratégias metodológicas previstas nas Diretrizes pedagógicas para organização 

escolar do 2º ciclo (2014), com vistas a superar as contradições existentes na 

sociedade para democratização dos saberes (pág. 42). Para tal é indispensável o 

envolvimento de diversos atores educacionais que, juntamente aos professores 

regentes, elaborarão e executarão ações pedagógicas que favoreçam as 

aprendizagens, atendendo aos diversos níveis apresentados pelos estudantes nas 

avaliações diagnósticas e processuais. 

A Escola Classe 48 desenvolve, nas turmas de 1º (a partir do 2º 

bimestre) ao 5º ano, as seguintes intervenções: projeto Interventivo: atendimento 

direto e específico a alunos que, mesmo recebendo outras intervenções, ainda 

demonstram dificuldades de compreensão em alguma área de conhecimento. 

Em 2018 a intervenção aconteceu no final do ano letivo, com 

atendimento especifico a alunos que necessitavam consolidar conhecimentos 

necessários para concretização da alfabetização em língua portuguesa e 

matemática. 

Durante o ano de 2021, o Plano de ação da Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem - EEAA, contemplou, a realização de projeto interventivo 

atemporal com estudantes encaminhados pelos professores regentes (após teste 

da psicogênese) por não apresentarem desenvolvimentos básicos necessários 

para continuarem o processo de aprendizagem e  com alunos com defasagem 

idade/série, o trabalho iniciou-se no priemiro bimestre e após observação e 

avaliação diagnóstica terá continuidade durante o segundo bimestre no ensino 

híbrido.  
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Outra estratégia adotada é o reagrupamento, uma estratégia 

metodológica que prevê a reorganização dos estudantes a partir da verificação de 

suas aprendizagens, em grupos de estudos, tanto dentro de sala (reagrupamento 

intraclasse), quanto entre turmas diferentes (reagrupamento interclasse). Para 

2021, ofereceremos, além do reagrupamento, o reforço escolar, para os estudantes 

com queixas escolares uma vez por semana, durante uma hora/aula, com o 

professor regente no contraturno das aulas do estudante. Devido a pandemia 

causada pelo COVID-19, as aulas estão sendo relizadas de forma remota, com o 

uso da plataforma goolge sala de aulas, meet e whatsapp, essas ocorrem no 

minimo três vezes durante a semana e tem duração de 2h para a Educação Infantil 

e 3h para o BIA e 4º e 5º anos( Portaria 132/2020,no DODF nº108 ), mesmo com o 

atual quadro que estamos enfretando o reforço escolar continua sendo relizado 

duas vezes por semana com duração de mais ou menos 2h. A permanência do 

estudante no reforço depende de seu rendimento e aprendizado e os grupos são 

escolhidos a partir da dificuldade evidenciada nos mesmos pelo professor em sala. 

O responsável por seu planejamento e execução é o professor regente e a 

avaliação da estratégia se dá, principalmente, pelas aprendizagens observadas nas 

crianças atendidas.As atividades impressas estão sendo ofertadas para todos os 

estudantes, pois sabemos a importância destas para a aprendizagem. A entrega 

ocorre de 15 em 15 dias atingindo assim o maior número de estudantes possível. A 

avaliação permanecerá com seu caractér formativo, por meio de construção de 

portifólio das atividades planejadas durante o bimestre, conforme regido no 

documento de Orientações à rede pública para o registro das Atividades 

Pedagógicas Remotas e presenciais/abril 2021-2º edição – atualizada. Outra 

estratégia metodológica utilizada nesta IE, no turno de regência, é o atendimento 

individualizado direto, que pressupõe um momento especifico entre professor e 

aluno, de modo a promover a aprendizagem no momento em que o conteúdo está 

sendo explorado em sala. Quanto à execução das intervenções pedagógicas 

previstas, vale ressaltar o uso de recursos diversificados que, além de atenderem às 

necessidades observadas nos estudantes, ainda tornam esses momentos lúdicos e 

interativos, favorecendo e propiciando a participação ativa dos alunos em seu 

próprio processo de aprendizagem. A equipe pedagógica da Escola Classe 48, em 
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seus momentos de formação e coordenação, busca recursos que tornem cada vez 

mais eficazes essas intervenções, como jogos, recursos tecnológicos, atividades 

práticas e de oralidade, bem como atividades de registro que, concatenados ao 

objetivo da intervenção, demonstram ao professor o desenvolvimento discente. 

Ainda contamos  com o auxilio da Pedagoga  (EEAA) que está realizando 

atendimento aos alunos do 1º ano que apresentam dificuldades de aprendizagem , 

esse  ocorre 1 vez na semana, no contra turno da aula,                                    

também está sendo realizado atendimentos  com os alunos dos 3º, 4º e 5º anos 

que se encontram com defazagem idade e série . Por enquanto devido  a 

pandemia causada pelso COVID-19 esses atendimentos estão sendo relizados via 

Meet e WhatSaap, seguindo cronograma.    A equipe de OE  está atuando de 

forma  ativa em busca  dos  alunos que por algum motivo não estão relizando a 

devolução  das atividades ou participando das aulas,   o contato é feito pelo 

telefone e quando necessário é realizado presencialmente. A participação da 

familia  e incentivo da participação das crianças ainda tem sido um obstáculo para 

um melhor desenvolvimento  cognitivo, esse fator também tem levado ao 

adoecimento de  professores, Equipe diretiva e Serviços de Apoio. Mesmo com 

todos os projetos e  reuniões relizadas visando essa maior participação, ela ainda 

não tem sido da forma ideal. 

A  E.C.48 sabe da importância  das coletivas de formação e estudos e o 

quanto essas intervém diretamente na aprendizagem dos estudantes e  na atução 

de todos os profissionais , por esse motivo esses momentos ocorrem 

semanalmente as  quartas-feiras, via Meet, mesmo durante o ensino remoto.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

As Diretrizes de Avaliação educacional da SEEDF (2014) constituem 

suporte didático- pedagógico para o planejamento, o desenvolvimento e a 

avaliação do trabalho pedagógico da instituição escolar. O objetivo é organizar e 

envolver, de maneira articulada, os três níveis da avaliação: aprendizagem, 

institucional e em larga escala (ou de redes), e reafirmar o compromisso coletivo 

com a aprendizagem de qualidade para todos por meio da função formativa da 

avaliação. Na concepção formativa todos avaliam e são avaliados, num movimento 

dialético, dialógico e coletivo. 

Essa perspectiva evidencia que a avaliação tem como finalidade 

promover intervenções constantes e rompe com práticas meramente quantitativas. 

Na avaliação formativa está a intenção de acolher, apreciar e avaliar o que se ensina 

e o que se aprende. Nesse contexto a intenção do avaliador e o uso que se fará da 

avaliação são mais importantes que os instrumentos e procedimentos. A avaliação 

formativa possibilita um olhar atento para a qualidade dos processos, não prioriza 

apenas o produto e fortalece a responsabilização com a Educação para a 

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

para Sustentabilidade. 

Nesse cenário a avaliação diagnóstica e a autoavaliação são 

potencializadas. O retorno das informações deve ser tratado como um aliado dos 

sujeitos, pois possibilita perceber avanços e fragilidades. Assim quando se aprende 

se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens por parte dos estudantes e 

dos professores. As Diretrizes de Avaliação Educacional foram discutidas e 

refletidas num encontro com o corpo docente e subsidiaram as definições sobre a 

prática avaliativa que será desenvolvida na escola. Quanto ao segmento da 

Educação Infantil sugere-se que a avaliação deve se dar, principalmente, pela 

observação sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, 

portfólios. E que as reflexões, análises e inferências com elaboração diária, 

comporão o Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral – 

RDIA. As metas de aprendizagem apresentadas 
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no Currículo da Educação Infantil nortearão os aspectos importantes a 

serem considerados no processo de ensino e aprendizagem. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental o docente poderá utilizar 

registros pessoais, o Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de 

Classe. O teor desses documentos se compõe, principalmente, de informações 

referentes às aprendizagens já construídas pelo estudante e as que necessitam ser 

consolidadas, bem como as intervenções necessárias para progressão ininterrupta 

do processo de aprendizagem. 

Compreende-se que todas as atividades desenvolvidas no âmbito 

escolar são pedagógicas e, portanto, constituem os instrumentos/procedimentos 

avaliativos. No contexto da avaliação formativa as produções são apreciadas com o 

objetivo de ofertar novas aprendizagens. Além disso, comparam-se as 

aprendizagens dos próprios estudantes para identificar estratégias necessárias ao 

seu avanço. Essa análise é compartilhada com o estudante visando estimular seu 

protagonismo. Ainda nesse sentido sugere-se a auto avaliação e a avaliação dos 

colegas. O professor tem um papel decisivo nesse processo, pois sua mediação e 

sua intencionalidade alavancam as aprendizagens intelectuais e pessoais. 

Ressalta- se, ainda, que como pesquisador de sua prática, o professor também 

promove em si aprendizagem e desenvolvimento. 

O compromisso com a avaliação formativa pressupõe processos 

dialógicos entre todos os sujeitos envolvidos na ação educativa da escola. Quanto 

às mães, pais e/ou responsáveis é preciso conhecer o perfil das famílias, utilizando, 

por exemplo, questionário de levantamento do perfil socioeconômico. Deve-se 

também proporcionar informações sobre a organização do trabalho pedagógico, e 

especificamente dos critérios de avaliação, a fim de alcançar o sucesso escolar 

almejado por todos. As famílias merecem ter suas percepções e expectativas 

quanto aos processos de ensino e aprendizagem valorizados, e têm o direito à 

compreensão do que significam os registros avaliativos. 

Outros aspectos são relevantes para reflexão coletiva no que tange à 

avaliação formativa, como a Educação Especial, uso formativo do dever de casa e 

do Conselho de Classe, recuperação contínua, avaliação formal e informal, provas, 

testes, notas e ética nos processos avaliativos. Entretanto, necessitam de 
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momentos específicos para discussão e construção de estratégias que traduzam o 

fazer coletivo e potencializem essa visão emancipatória. 

A escola Classe 48 planejará, de forma intencional, seus 

procedimentos/estratégias a serem utilizados. Na Educação Infantil sugere-se que 

a avaliação deve se dar, principalmente, pela observação sistemática, registro em 

caderno de campo, fichas, questionários, portfólios. As reflexões, análises e 

inferências com elaboração diária, comporão o Relatório Descritivo e Individual de 

Acompanhamento Semestral – RDIA. Nesta etapa será adotada a sanfona do 

grafismo, teste de sondagem que ocorrerá ao final do 1º semestre e final do 2º 

semestre e o relatório descritivo. 

No 1º bloco e 2º bloco será utilizada a psicogênese da língua escrita 

(para os alunos não alfabetizados) e o teste de proficiência (para alunos 

alfabetizados, com textos autorais), mapeamento ortográfico, avaliações escritas, 

sem aferir notas e os relatórios descritivos. Frisa-se que, na perspectiva da 

avaliação formativa, todo o trabalho pedagógico está sendo avaliado e não só o 

estudante, mas também o professor e a escola (VEIGA. 2014). O dever de casa 

será utilizado como estratégia pelo professor, ficando a seu critério e 

responsabilidade a frequência de envio e a sua correção. Registra-se, também, a 

necessidade da escola em aprofundar e refletir sobre o dever de casa e suas 

implicações no cotidiano escolar. 

Todas essas ações estão ocorrendo no ensino remoto apesar de todas 

as dificuldades que esse momento apresenta.Sabemos que diante do quadro que 

estamos enfrentando as avaliações não se tornam tão fidedigna como o esperado, 

pois existem intervenções das familias   durante os testes e execução das 

atividades, mesmo com as instruções dadas pelos professores.  
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Durante a construção da presente Proposta Pedagógica foram 

considerados diferentes conhecimentos, valores e eixos que estruturam a nova 

composição do Currículo de Educação Básica na organização dos tempos e 

espaços, no   intuito de promover a aprendizagem significativa dos alunos da 

Escola Classe 48 de Ceilândia. 

Com base no princípio da autonomia, estabelecido na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei n° 9394/1996) – e suas alterações, 

ficou incumbido à escola e seus professores (Art. 12 e 13) a construção da PP. É 

nesse processo de construção que a comunidade escolar (pais, professores, 

alunos e funcionários) debate, discute e estabelece suas concepções relevantes 

para a formação do ser crítico, de mundo, de sociedade, de conhecimento, de 

currículo, de avaliação e tantas outras, com o objetivo de criar referências e 

diretrizes próprias para as práticas que pretende implantar, embasando-se na nova 

proposta consolidada do Currículo em Movimento da Educação Básica.  

Existem várias formas com as quais os Estados e Municípios podem 

organizar sua estrutura curricular, de modo a atender ao que está estabelecido no 

Art. 23 da LDBEN, como se observa no trecho a seguir: “A educação básica poderá 

organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 

períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e 

em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse 

do processo de aprendizagem assim o recomendar”.  

Dentre as formas de organização curricular que a Escola Classe 48 de 

Ceilândia vinha adotando até o ano de 2018 estão as concepções advindas do 

Currículo em Movimento, visto que o atual Currículo em Movimento da Educação 

Básica teve sua implementação regulamentada no ano de 2019 quando, então, a 

escola começou a se organizar conforme esta proposta. A escola se organiza em 

regime de ciclos. Sendo assim, a escola hoje atende o 1º ciclo- Educação Infantil; o 

2º Ciclo é distribuído em dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de Alfabetização 

(BIA) ( 1º,2º E 3º anos) e o segundo bloco se constitui das turmas de 4º e  5º anos). 

. Nessa perspectiva são levadas em consideração as variações 

evolutivas dos alunos, seu contexto familiar e social, suas experiências e seu ritmo, 



39 

 

 

sempre buscando compreender e atender cada um em suas diferenças e sempre 

levando em consideração sua inclusão na sociedade como cidadão de direitos e 

deveres e, portanto, protagonistas na vida coletiva. Mas é, acima de tudo, o 

resultado de uma nova concepção de escola como espaço onde as aprendizagens 

não se dão apenas a partir de um campo científico definido como, por exemplo, 

Artes, Matemática, Geografia ou História, mas, sim, agregando valor formativo a 

cada um desses ou de outros campos do saber sistematizado. Isso implica, 

necessariamente, no estabelecimento de uma ética curricular que respeita os 

percursos individuais, mas que impõe o trabalho coletivo com vistas à consolidação 

de uma sociedade democrática, sustentável e de iguais possibilidades de acesso. 

Para os anos iniciais a escola organiza seu planejamento visando 

estabelecer metas focando os eixos transversais tais como:  Educação para a 

Diversidade; Cidadania e Educação para os Direitos Humanos bem como a 

Educação para a Sustentabilidade e tendo como Eixos Integradores: Alfabetização; 

Letramentos e Ludicidade, para Educação Infantil levando em consideração os 

mesmos transversais e os seguintes Integradores: Cuidar e Educar; Brincar e 

Interagir.  

Nesta perspectiva de reorganização do trabalho pedagógico vale 

ressaltar que o tipo de avaliação é um fator determinante para a obtenção de 

aprendizagens significativas e quando esta concepção vai além da classificação, 

preocupando-se com o processo de aprendizagem ao longo do desenvolvimento 

curricular e ocorrendo por meio de um acompanhamento do aluno com o objetivo 

de reorientá-lo a cada dificuldade encontrada, situa-se na perspectiva formativa, 

sendo, por essa razão, adotada pela escola.  

A avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um processo 

pedagógico. Este processo inclui outras ações que implicam na própria formulação 

dos objetivos da ação educativa, na definição de seus conteúdos e métodos, entre 

outros. A avaliação, portanto, sendo parte de um processo maior, deve ser usada 

tanto no sentido de um acompanhamento do desenvolvimento do estudante, como 

no sentido de uma apreciação final sobre o que este estudante pôde obter em um 

determinado período, sempre com vistas a planejar ações educativas futuras. 

(FERNANDES. FREITAS. 2007, p. 47). Toda a organização curricular proposta 
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para o período vigente está alicerçada conforme diagnóstico realizado no período 

de construção do atual PP (Prioridade do direito de aprender do aluno, Discussão 

coletiva do Currículo, Reflexões e mudanças na prática pedagógica, Formação 

Plena do aluno, Metas bem definidas) e, ainda, em documentos oficiais tais como: 

O Currículo em Movimento da Educação Básica, Diretrizes de Avaliação, Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 2° Ciclo, LDB. A E.C.48 no ano de 2021 

está fazendo uso da sugestão curricular enviada pela SEEDF. Os professores junto 

com coordenadores E equipe Gestora fizeram somente a reorganização desse 

currículo em bimestres,  para um melhor acompanhamento e aproveitamento do 

currículo. 
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 
 
 
Objetivos: 

Elevar o desempenho acadêmico dos alunos. 

 

Ações: 

 Implantar um programa de acompanhamento especial para estudantes 

com dificuldade de aprendizagem; 

 Reduzir o índice dos alunos faltosos; 

 Assegurar o acesso à informação com relação à saúde dos alunos. 

 Dinamizar a rotina da educação infantil; 

 Realizar atividades de reforço escolar em horários diferenciados; 

 Desenvolver sistemática de acompanhamento dos principais indicadores; 

 Realizar ações com turmas de 3º e 5º anos com maiores taxas de 

reprovação; 

 Realizar a avaliação institucional com os professores e auxiliares em 

reuniões semestrais. 

 Implantar em parceria com a OE (Orientação Educacional) o Projeto 

Recreio Divertido, através da utilização de atividades diversificadas, 

acompanhadas por monitores voluntários das turmas dos 3º, 4º e 5º anos. 

 Realizar de coordenação coletiva semanal; 

 Realizar de coordenações setorizadas por anos, afim de intensificar a troca 

de experiências e estratégias pedagógicas; 

 Realizar momentos de estudos nas coordenações pedagógicas durante 

todo o ano letivo, com vista a enriquecer a prática pedagógica; 

 Realizar reagrupamento entre as turmas do 1º ao 5º ano com o objetivo de 

sanar dificuldades de aprendizagem. 

 Planejar e executar projetos interventivos e reforço escolar para alunos 

com dificuldade de aprendizagem; 

 Desenvolver reuniões bimestrais de Pais e Mestres 
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 Efetivar a avaliação e planejamento de todas as ações contidas nessa 

proposta pedagógica. 

 Dinamizar a sala de leitura com empréstimos de livros, histórias contadas 

com fantoches, gravuras seriadas, etc.; 

 Incentivar à formação continuada do professor com a divulgação de cursos 

oferecidos dentro e fora da Secretaria de Educação. 

 
Metas: 

 

 Reduzir as taxas de reprovação nos 3º e 5º anos. 

 Ressignificar o Conselho de Classe; 

         Ressignificar o tempo e espaço da coordenação pedagógica; 

 Ressignificar o recreio dos alunos; 

 Contribuir para a formação do corpo docente em lócus na coordenação 

pedagógica; 

 Intervir nas necessidades de aprendizagem dos estudantes por meio do 

Projeto Interventivo, reagrupamentos interclasse/intraclasse e reforço em horário 

contrário; 

 Definir temas transversais e diretrizes gerais da escola coletivamente. 

 Intervir nas necessidades de aprendizagens do aluno para atingir a meta 

do IDEB. 

 Realizar avaliações sistemáticas para que os estudantes possam apropriar-

se dos formatos das avaliações externas; 

 Implementar o cronograma definido pelo calendário da Secretaria de 

Educação com atividades e eventos, utilizando dias letivos temáticos previstos e, se 

necessário alguns sábados, visando oportunizar uma maior participação da 

comunidade escolar; 

 Promover coordenação coletivas e reuniões de pais que permitam a 

reflexão e avaliações acerca das atividades desenvolvidas; 

        Elevar os índices das avaliações externas; 

 Proporcionar momentos de estudo com o corpo docente para reflexão do 

fazer pedagógico junto à equipe de Apoio à Aprendizagem; 
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Indicadores: 
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A Avaliação Diagnóstica, realizada pela SEDF em 2019, evidenciou os 

seguintes resultados: 2° ano. 

A Avaliação Diagnóstica, realizada pela SEDF em 2019, evidenciou os 

seguintes resultados: 4° ano. 
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Fonte: http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/prova_diagnostica/relatorio/escola.php

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/prova_diagnostica/relatorio/escola.php
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Responsáveis: 

 

Diretora, vice-diretora, supervisão escolar, secretário escolar, 

coordenação pedagógica, OE, professores, conselho escolar, EEAA e AEE. 

 

Prazos: 

2020/2021 

 
 

Recursos necessários: 

Recursos humanos presentes na escola, recursos materiais disponíveis 

ou adquiridos através de verbas parlamentares e PDAF. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

Segundo Veiga (2014) as verdadeiras mudanças que provocam 

transformações estruturais e, consequentemente históricas, ocorrem de maneira 

processual, em sequencialidade e continuidade. Por esse motivo a apreciação dos 

resultados parciais e finais confrontando-os com os objetivos e ações definidas 

torna-se imprescindível.  

Implica em analisar as causas do sucesso ou insucesso do trabalho 

pedagógico para a sua reorganização. Esse acompanhamento consiste na 

observação sistemática das ações previstas nessa Proposta Pedagogica e dos 

projetos que surgem durante o ano, bem como os registros que subsidiarão as 

discussões coletivas em momentos como os destinados à avaliação institucional 

previstos em Calendário Escolar da SEEDF e os Conselhos de Classe.  

Esses espaços sugerem um marco temporal; contudo, as Coordenações 

Pedagógicas e as reuniões do Conselho Escolar são oportunidades de tempos, 

espaços e momentos que servem para avaliação. Serão utilizados 

procedimentos/instrumentos como fichas, questionários, encontros e reuniões. O 

acompanhamento e a avaliação da execução do Projeto indicarão aspectos que 

precisam ser revistos, replanejados e os que merecem ser potencializados.Essas  

avaliações  e  reuniões continuam a ocorrer durante o ensino remoto de forma  

períodica.
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PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 
Os projetos descritos a seguir foram idealizados em pleno contexto remoto e 

mediados pelas tecnologias, sendo amplamente debatidos com a comunidade escolar e  

adaptados a realidade atual, sendo já executados remotamente e relaborados com a 

perspectiva do retorno presencial/híbrido. Os projetos Alimentação Saudável: Comer bem 

para poder crescer” e  

e Brincar foram apresentados este anos pela SUBEB, por meio da DIINF 

e estão sendo trabalhados remotamente, nesta escola, o projeto de alimentação foi 

ampliado até o 5º ano, dada a relevância da temática. 
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ESCOLA E FAMÍLIA PARCERIA DE SUCESSO 
 
Objetivo geral 

A parceria Escola-Família tem como objetivos a socialização e 

integração da comunidade com a escola, a fim de proporcionar a educação integral 

dos estudantes facilitando assim o processo de ensino- aprendizagem, bem como, 

prepará-los para viver em sociedade. 

Justificativa 

Esses projetos foram criados com a finalidade de fortalecer os laços de 

afetividades entre pais e filhos, bem como fortalecer a relação entre professores, 

pais e educandos, estimulando a participação ativa da família no cotidisno escolar. 

As atividades desse projeto são: 

Reunião de pais 

Acontece a cada bimestre com a finalidade de compartilhar com a 

família o desenvolvimento dos educandos. Também, conhecer a vivencia dos 

estudantes além do convívio escolar, assim, proporcionando a troca de 

experiências e conhecimentos no âmbito escola-família, família-escola. É o 

momento em que a família é incentivada a acompanhar e dar sequência ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Festa da Família 

Momento de socialização da escola com família. Essa festa acontece no 

primeiro semestre, durante o período noturno e o país são convidados a escola 

para apreciar o trabalho desenvolvidos pelos estudantes e professores. Cada ano em 

seu turno desenvolve apresentações artísticos-culturais voltadas para o tema central 

abordado, “a família”. 

 

Festa Junina 

Nesta festa a comunidade é convidada a participar dos eventos e 

consequentemente promover a integração escola-comunidade. São apresentados 

danças, dramatizações, músicas, comidas típicas, caracterização dos estudantes e 

do espaço físico escolar, ressaltando a importância das manifestações culturais 
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brasileiras. 

 

Semana da Educação Infantil 

Acontece atividades propostas especificas à educação infantil, dividas 

em temáticas diferentes para cada dia da semana, na qual, a família é convidada a 

participar de um piquenique fortalecendo o vínculo dos educandos em um 

momento de descontração e participação de todos.  

 

Cantata de Natal 

É a festa de confraternização dos educandos da Educação Infantil a 

partir da participação efetiva dos estudantes, professores, demais servidores e 

família. Nesta festa acontece a apresentação do coral, músicas, dramatizações, 

mensagens de reflexão, sorteio de brindes e entrega de lembrancinhas. 

Metas 

 Participação efetiva da família nas programações propostas pela 

escola. 

 Valorização dos trabalhos realizados pelos estudantes durante o ano 

letivo. 

 Estimular a família a acompanhar o desenvolvimento da 

aprendiazagem do estudante. 

 Envolver os pais em atividades de aprendizagem em casa. 

 Aproximar a familia  da escola. 

Fundamentação teórica: o presente Projeto político pedagógico, LDB, 

e currículo da Educação Infantil e Fundamental. 

Público envolvido no projeto: O projeto Escola-Família é desenvolvido 

pela equipe gestora, coordenadores, professores, demais servidores, estudantes e 

comunidade. 

Cronograma: Durante os bimestres. 

Acompanhamento e avaliação: Acontece por meio da participação 

efetiva de toda a comunidade escolar durante o processo. Aplicação de 

instrumentos de amostragem como os pais participantes e Equipe. 
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LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA 
 

 

Objetivo 

Conscientizar as famílias/responsaveis sobre a importancia de manter a 

participação ativa dos estudantes nas escolas. 

 
Justificativa 

A infrequência é um problema complexo e se relaciona diretamente com 

a reprovação por atingir um número elevado de faltas e consequentemente a falta 

de pré-requisitos. Para evitar a evasão escolar, tanto no período remoto quanto no 

presencial, é necessário que se faça uma ação que busque resgatar o aluno, 

realizando campanha de esclarecimento, mostrando que o acesso e frequência na 

escola é  um direito da criança e do adolescente e que, o responsável pode, 

inclusive, responder judicialmente quando seus filhos evadem das escolas. É 

importante realizar palestras com o Conselho Tutelar, com o intuito de conscientizar 

os pais  e responsáveis, a fim de evitar a repetência escolar. O papel da escola 

neste momento, dentre outros, é promover o acolhimento, a socialização e a 

inclusão dos estudantes com vistas ao alcance das aprendizagens por meio de 

ambientes virtuais e de acesso a outras tecnologias e atividades impressas e no 

ambiente escolar. É imprescindível que a escola mantenha o vínculo e a interação 

com a família/estudante, promovendo um ambiente acolhedor e prazeroso. Há que 

se atentar ao fato de que existem muitas crianças e até professores excluídos do 

mundo digital, sem internet qualificada, domínio/conhecimento, recursos 

tecnológicos e sem condições financeiras para aquisição dos mesmos. Portanto, 

nesse contexto, fez-se necessário a readequação curricular para priorizar os 

conteúdos voltados para o contexto social e a ampliação de novos modelos de 

formação continuada dos professores baseada em teconogias de ensino. Havendo 

também a necessidade de reflexão e uma visão mais aguçada de avaliação 

diagnóstica/formativa para que o bom senso prevaleça no momento da decisão 

sobre aprovação/reprovação. Esgotando- se todas as possibilidades e esforços 
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desenvolvidos pode-se obter resultado de reprovação ao fim do ano letivo. Esses 

casos de reprovação serão avaliados pelo conselho de classe.   O Projeto, 

portanto, ao mesmo tempo em que atrai o aluno para a escola, busca combater as 

causas da  evasão.  

 Metas a serem alcançadas: 

 Identificar possiveis falhas da UE, Se a causa é relacionada à escola, a 

falha pode estar na administração de tempo e dos recursos ou na comunicação 

institucional. 

  Identificar as demandas que ainda não são atendidas e que geram 

desinteresse dos pais a ponto de levá-los a tirar os filhos da escola, e dos estudantes 

que perderam o interesse pela escola. 

  Realizar encontros para entender melhor as demandas, preocupações, 

desejos e expectativas da comunidade escolar: 

 Fundamentação Teórica 

Curriculo em movimento da SEEDF, Plano Nacional de Educação 

(PNE), Plano Distrital de Educação (PDE); Regimento Escolar da Rede Pública do 

Distrito Federel; 

 Público envolvido no projeto 

Estudantes, pais/responsaveis, professores, Orientação Educacional, 

direção, pedagoga, AEE, Conselho tutelar e comunidade escolar. 

 

Objetivos 

 Identificar os principais motivos do abandono escolar dos estudantes 

durante o processo de ensino e aprendizagem; 

 Reduzir o índice de estudantes faltosos, a fim de elevar o  

desempenho acadêmico dos mesmos; 

 Diminuir a repetência escolar;  
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 manter os estudantes inseridos no contexto escolar; 

 Acompanhar a assiduidade dos alunos;  

 Apresentar para educadores, famílias e estudantes, a importância 

da educação formal, e assim fazer da relação aluno-escola uma relação de amizade  

e não de obrigação;  

 Criar nas famílias o senso de responsabilidade em relação à 

educação dos seus filhos; 

 Formar cidadãos críticos e conscientes de suas responsabilidades. 

 Mapear alunos com dificuldade de aprendizagem e encaminhar para 

atendimento especializado; 

 Analisar se as práticas pedagógicas do professor atendem as 

demandas desse aluno ou contribuem para sua evasão; 

 

Objetos de Conhecimento 

São os conteúdos, conceitos e processos organizados em diferentes 

unidades tematicas que possibilitam o trabalho multidisciplinar, e são aplicados a 

partir do desenvolvimento de um conjunto de habilidades. O projeto será 

desenvolvido por toda escola, com base nos objetivos curriculares, envolvendo 

todos os profissionias de forma interdisciplinar de modo a garantir os direitos dos 

estudantes. 

 

 

Metodologia  

Principais ações 

 Envio de carta às famílias acompanhadas via moto boy;  

 Levantamento semanal das crianças ausentes, realizado por 

funcionário designado, nos inícios de cada turno e agora na realidade do ensino 

remoto esse levantamento está sendo realizado pelo SOE, em contato com o 

professor regente por meio de WhatsApp;  

 Contato telefônico às famílias, seguido de  registro em formulário 

específico;  

 Ampla divulgação do projeto à comunidade escolar; Promoção de 
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momentos de conscientização sobre o tema, com a comunidade, envolvendo a 

participação do Conselho Tutelar, OE e Direção da Escolar: 

 Acolhimento dos estudantes e familiares nesse momento em que toda 

sociedade tem que se reinventar e se adaptar a uma nova realidade. 

 Convencimento da família sobre a importância da parceria com a 

escola e acompanhamento dos filhos na realização das atividades propostas, para 

o bom andamento das aprendizagens. 

 Trabalhar com os estudantes o hábito de estudo, esses encontros 

estão ocorrendo via Meet, durante o ensino remoto. 

 Foco no atendimento pedagógico remoto em todas as possibilidades, 

oferecendo conteúdos pedagógicos na plataforma, nas atividades impressas e nas 

aulas online, além de acolhimento e conversas e interação com outros profissionais 

da escola.  

 Promover epaço de escutas entre os pares (alunos, pais, professores, 

funcionários, equipe gestora). 

 Postagens diárias de atividades acompanhadas de mensagens de 

acolhimento e incentivo. 

 Trabalhar com conteúdo de interesse dos alunos ( jogos, contação de 

história, participação em projetos que estimulem a participação prazerosa e 

motivação dos alunos de forma ativa nas atividades desenvolvidas na escola) 

 Realização de campanhas de arrecadação de cestas básicas, pois 

devido a pandemia muitas estão passando por dificuldades para manter o básico e 

recursos tecnológicos usados para as famílias com vulnerabilidade social. 

 Convocação das famílias à escola, para esclarecimentos sobre a 

ausência das crianças, após 5 faltas consecutivas ou alternadas ou por falta de 

devolução das atividades durante o ensino remoto, a serem feitas pelo OE, 

devidamente registrado: 

 Esgotadas as providências e esforços descritos  anteriormente, o 

Conselho Tutelar será informado para as medidas que entender  cabíveis de acordo 

com o Art. 136 do E.C.A.  
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Cronograma 

O projeto “LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA” prevê durante todo 

ano letivo ligações para os alunos ausentes, visando esclarecer o motivo da falta e 

a importância do atestado médico que é o unico documento legal que justifica a 

falta, mensagens enviadas via whatssap, sempre que os alunos estiverem 

aisentes, convocação de pais e responsáveis semanalmente e encaminhamento 

para o conselho tutelar  sempre que se fizer necessário. 

 

Grade horaria de Atendimento 

 sexta- feira  -  Pessoa responsavel passa para conferir o nome de 

alunos que faltaram durante a semana; 

 todos os dias ligações para estudantes que não compareceram a 

aula; 

 uma vez por bimestre reunião com conselheiro tutelar; 

 uma vez por bimestre entrega de certificado para alunos que 

alcançaram 100% de frequência.  

 

 Acompanhamento e avaliação do Projeto 

Por meio de rodas de conversa nas reuniões de trabalho pedagógico, e 

das colteivas via Meet com professores, representantes do conselho escolar (pais, 

alunos e funcionário da escola), avaliando se as ações propostas estão sendo 

satisfatórias para evitar a evasão escolar. 

 

 Bibliografia/Referencias 

Dados estatísticos constantes nos arquivos da Escola; 

FREIRE, Paulo. Pedadgogia do Oprimido, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1987; 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), regulamentado pela Lei 

Federal nº 8.069/1990; 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO. Escola Classe 48 – 2020. 

Currículo em Movimento da Educação básica da SEEDF. 
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PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: 
“COMER BEM PARA PODER CRESCER” 

 

Objetivo Geral 

 Promover uma reeducação alimentar com o consumo de alimentos 

saudáveis, manter bons hábitos de higiene e a consciência de sua contribuição 

para  

 a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa. 

 

Objetivos específicos 

 Definir o que é alimentação saudável; 

 Incentivar os bons hábitos alimentares; 

 Refletir sobre seus próprios hábitos alimentares; 

 Conscientizar os alunos sobre a importância e os motivos pelos quais 

nos alimentamos; 

 Reconhecer os alimentos que fazem bem a nossa saúde; 

 Conhecer a importância das vitaminas na saúde; 

 Identificar cores, texturas e os diferentes sabores dos alimentos; 

 Reconhecer o produto industrializado como um alimento menos 

nutritivo e menos necessário ao desenvolvimento; 

 Aprender o que significa uma pirâmide alimentar; 

 Compreender os prejuízos causados pelo consumo excessivo de 

doces, balinhas, refrigerantes e frituras; 

 Promover o autosservimento diário para contribuir com a 

autoconfiança. coordenação motora e visomotora das crianças, entre outros 

aspectos. 

 Incentivar as crianças a experimentarem os alimentos que são 

servidos na merenda da escola; 

 Incentivar as famílias a fazerem receitas simples, com alimentos 

saudáveis. 

 Evitar o desperdício de alimentos. 
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Justificativa 

Ao observar a alimentação dos alunos e o aumento da obesidade infantil 

durante projetos realizados em parceria com a Universidade de Brasília, verificou-

se o excessivo consumo de comida industrializada, de modo geral ( salgadinhos, 

bolachas recheadas, refrigerantes, etc.) bem como a baixa aceitação do lanche da 

escola, mesmo sendo mais natural e saudável. Nota-se também a ausência de 

frutas nos lanches que as crianças trazem de casa. Além de tal dieta constituir uma 

fonte pouco saudável de nutrientes, acreditamos que também contribui para a 

obesidade infantil e para a criação de uma resistência aos alimentos oferecidos 

pela escola. 

 

Metas a serem alcançadas 

 Minimizar a obesidade e desnutrição nos estudantes; 

 Diminuir os maus hábitos alimentares; 

 Incentivar uma alimentação saudável acontecendo na escola e nas 

casas das crianças; 

 Ter crianças e adolescentes felizes e saudáveis. 

 

Fundamentação teórica  

 Guia de alimentação – seedf – Alimentação saudável – mais do que 
cuidar...educar, brincar e interagir. 

 

Público envolvido no projeto 

Alunos da educação Infantil aos 5º anos, os respectivos professores, 

coordenação, direção, merendeiras e comunidade. 

 

Objetos de conhecimento 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivencias, por 

meio da linguagem oral e escrita ( escrita espontanes) de fotos, desenhos... 

 Alertar quantos aos perigos de uma má alimentação; 
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 Conscientizar quanto aos benefícios de uma alimentação saudável; 

 Ensinar a importância de higienizar os alimentos; 

 Incluir atividades esportivas, cultural e de lazer para crianças, 

garantindo o crescimento saudável. 

 Trabalhar com o grafico da turma; 

 

Metodologia 

Principais ações:  

 Promover ações que visem o reconhecimento da importância da 

alimentação saudável, a relação entre nutrientes e distribuição dos mesmos no 

corpo, organização de um cardápio balanceado para evitar os distúrbios 

alimentares, assegurando uma vida saudável para todos os envolvidos no projeto. 

 

Cronograma 

Durante o ano letivo, com  culminância prevista para novembro. 

 

Professores responsáveis: 

Professores da Educação Infantil aos 5º anos, coordenação pedagógica 

e Equipe Gestora. 

 

Grade horária de atendimento 

 

Todos os dias durante o momento do lanche, e 1 vez a cada 15 dias 

com atividades pedagógicas de concientização e registros. 

Durante o ensino remoto o acompanehmanto será realizado com 

conversas durante as aulas Meet, concientizando as crianças e familiares, sobre a 

impotancia d 

 

Acompanhamento e avaliação do projeto 

Avaliação do projeto:  

A partir da participação efetiva dos estudantes nas atividades 

desenvolvidas, nos momentos de abertura e culminância do projeto e discussões 
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nas coordenações pedagógicas pelos professores. 

 

Bibliografia/ Referências: 

https://box.novaescola.org.br/etapa/1/educacao-infantil/caixa/107/para-ficar-

fortinho-e-hora-de-discutir-alimentacao/conteudo/19097  

RECINE, E; RADAELLI, P; Alimentação Saudável. NUT/FS/UnB – 

ATAN/DAB/SPS. Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel.pdf. 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Coordenação-Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira 

: promovendo a alimentação saudável. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

Disponível em 

http://nutricao.saude.gov.br/documentos/guia_alimentar_conteudo.pdf. 

 

  

https://box.novaescola.org.br/etapa/1/educacao-infantil/caixa/107/para-ficar-fortinho-e-hora-de-discutir-alimentacao/conteudo/19097
https://box.novaescola.org.br/etapa/1/educacao-infantil/caixa/107/para-ficar-fortinho-e-hora-de-discutir-alimentacao/conteudo/19097
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentacao_saudavel.pdf
http://nutricao.saude.gov.br/documentos/guia_alimentar_conteudo.pdf
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PROJETO LEITURA: UMA JANELA PARA O MUNDO 
 

Considerando que a leitura é um dos principais requisitos para 

desenvolvimento de outras áreas da aprendizagem, torna-se necessário motivar a 

criança a despertar o interesse pela leitura, tornando-o protagonista do processo de 

ensino e aprendizagem, portanto, deve se considerar a importância da leitura no 

dia a dia da criança estendendo a motivação da leitura para os ambientes que a 

crianças estão inseridas.  

 

 Justificativa 

O projeto leitura tem a intenção de formar leitores e motivar as crianças 

a despertarem o hábito da leitura de diversos gêneros, partindo da necessidade da 

leitura no dia a dia e pela observação da falta de interesse pela leitura desde cedo 

como também a falta de vivência em ambientes sem leitura, com o objetivo de se 

tornarem leitores assíduos.  

O projeto de leitura tem a intenção de formar leitores e motivar as 

crianças a despertarem o hábito da leitura de diversos gêneros textuais. O ponto de 

partida é a necessidade da leitura no dia a dia, observação da falta de interesse 

pela leitura desde cedo, bem como também, a “carência” de acesso a um ambiente 

estimulador à formação de leitores assíduos.  

 

 Metas a serem alcançadas  

✔ Aprimorar o ritmo da leitura;  

✔ Estabelecer contato semanal, com a família, com vistas à construção 

de gestos de acompanhamento quanto às atividades escolares e apoio emocional;  

✔ Elevar o nível de aprendizagem dos alunos da Educação Infantil aos 

5º anos por meio da leitura;  

✔ Promover espaços lúdicos e prazerosa de atividades interdisciplinares 

através de diferentes textos;  
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 Fundamentação teórica  

Devemos postular que a ação docente favorece situações significativas 

de aprendizagem no tocante à apropriação do sistema alfabético, por meio de 

diferentes situações de interação que se apoiam nos mais variados suportes de 

leitura e escrita. Tais situações são decorrentes de práticas de letramento 

desenvolvidas no interior da sala de aula, caracterizada como ambiente 

alfabetizador que enfatiza a leitura e a escrita como práticas sociais (MORAIS, 

2009).  

Segundo Paulo Freire, ler significa representar a afirmação do sujeito, de 

sua história como produtor de linguagem e de sua singularização como intérprete 

do mundo que o cerca (FREIRE, 2003). A prática da leitura, além de ser um estudo 

pessoal, propõe estratégias de evolução social.  

Sendo assim, o momento atual, possibilita vários canais de acesso 

virtual para a apropriação do processo de leitura e desenvolvimento da proficiência, 

interpretação de ideias, construção de inferências, combinação de conhecimentos 

prévios com informação textual, utilizar a 

Intertextualidade e realizar conclusões com pensamentos críticos. 

Trabalho resultante do planejamento coletivo em prol do educando.  

 

Público envolvido no projeto  

O projeto em tela, será aplicado com os alunos da Educação Infantil aos 

5º anos, com o apoio da gestão, supervisor, professores das respectivas turmas, 

coordenadores e serviços de apoio.  

 

 Objetivos  

✔ Recontar histórias no ambiente familiar;  

✔ Interpretar as histórias dos livros;  

✔ Se expressar melhor;  

✔ Despertar o interesse e o gosto pela leitura de diversos gêneros 

textuais; ✔ Estimular o estudante a utilização de novas tecnologias (vídeos,PDF, 

links); ✔ Estimular o estudante a fazer uma leitura permanente;  
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✔ Formar leitores e escritores letrados;  

✔ Desenvolver a linguagem oral e escrita;  

✔ Identificar os diferentes gêneros textuais;  

✔ Produzir textos de diferentes gêneros;  

✔ Desenvolver a criticidade e a criatividade;  

 

 Objetos de conhecimento  

Conforme o Currículo em Movimento da SEEDF, o leitor proficiente 

utiliza todas as estratégias de leitura mais ou menos simultaneamente, interagindo 

com o texto e construindo significados. Para isso, é imprescindível que o professor 

atue como mediador na mobilização de estratégias cognitivas de leitura que 

contribuirão para que estudantes leiam com propriedade e eficiência.  

 

Metodologia  

Principais ações:  

✔ Incentivar a leitura de livros literários;  

✔ Seleção de autores específicos para cada momento de estudo 

literário;  

✔ Confecção de material pedagógico a partir de estudos dirigidos;  

✔ Exposição das obras e bibliografia dos autores com variadas 

possibilidades e misturas de linguagens (musicais, áudio, imagens em animação, 

livro virtual e oficinas virtuais);  

✔ Confecção da sacola da leitura (com adaptações);  

✔ Promoção de gincana literária e atividades artísticas;  

✔ Incentivar a leitura de obras pela biblioteca virtual;  

✔ Produção de diferentes gêneros textuais (exposição de forma oral, 

escrita). 
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 Cronograma  

Será realizado no segundo semestre, semanalmente com culminância 

ao final do 4º bimestre com exposição de trabalhos dos alunos, no momento, 

considerando a atual situação de aulas remotas.  

Professores responsáveis:  

Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental dos anos 

iniciais, coordenação pedagógica e serviços de apoio.  

Grade horária de atendimento  

O atendimento será semanal durante o semestre com propostas de 

leitura;  

(Escolher um autor e trabalhar em cima das obras);  

Cada turma/ano escolhe um autor e trabalha em cima das obras;  

Feira Literária anual com exposições, no presencial na realidade atual: 

painel (a longo prazo); Releitura de obras no 4º bimestre, colocar no mural da 

escola para reunião de pais (observar termo de consentimento de imagem);  

Educação Infantil aos 5º anos;  

 

Acompanhamento e avaliação do projeto  

Avaliação do projeto:  

A partir da participação efetiva do estudante durante o processo e nas 

atividades desenvolvidas, nos momentos de abertura do projeto e culminância e 

discussões nas coordenações pelos professores e coordenação pedagógica.  

A partir da participação efetiva do estudante durante o processo e nas 

atividades desenvolvidas, nos momentos de abertura do projeto e culminância e 

discussões nas coordenações pelos professores e coordenação pedagógica.  

 

 Bibliografia/ Referências  

SEDF, Currículo em Movimento da Educação Básica: Pressupostos Teóricos. 

Brasília, 2014b. Disponível em: Acesso em: 14 maio de. 2021.  

https://www.ifpb.edu.br/noticias/2020/07/boletim-se-liga-traz-dicas-de-incentivo-ao-

habito-de-leit ura-durante-a-pandemia. Acesso em 14 de maio de 2021.  
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VII PLENARINHA 
 

Tema 2021:  

Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar. 

 

Justificativa 

É um projeto pegagógico da SEDF, que chegou as escolas que ofertam 

Educação Infantil com o objeitvo de oportunizar a promoção do exercicio de 

cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando 

a interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas diferentes expressões 

e linguagens. A Plenarinha materializa-se por meio do exercício da escuta sensível 

e atenta das percepções das crianças sobre situações que vivenciam na 

comunidade e na cidade, durante a relização do projeto a criança é instigada a criar 

e se expressar de forma autônoma. A cuminância se dá na feira cultural da escola, 

onde são exposto os trabalhos das crianças envolvendo o projeto, a relização do 

mesmo se dá durante o ano. Esse ano a Plenarinha trás como tema: Musicalidade 

das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar. A VIII Plenarinha nos convida a 

desenvolver nossa consciência musical, a imaginar e criar possibilidades para 

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

repletos de musicalidade. Essa temática é evidenciada nos documentos 

orientadores da Educação Básica, como por exemplo, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2009) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

 

Metas: 

 Confecção de instrumentos. 

 Incentivo a criação e a livre expressão musical e motora. 

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um 

patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.). 

 Memorizar as letras das músicas, parlendas, rimas e poesia. 

 Vivenciar sons e ritmos através de jogos e recreação. 

 Participação em situações de identificação de elementos sonoros do dia a 

dia. 

 Conhecimento de vários estilos musicais comparando ritmos, timbres, 
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tonalidades, entre outras características. 

 Exploração da linguagem corporal para explorar sons e ritimos 

diversos. 

 Manipular objetos do cotidiano e materiais reaprovetáveis produzindo 

sons livremente. 

 Ouvir histórias sonorizadas livremente. 

  

Fundamentação Teórica:  

 Planejamento curricular da Educação Infantil 2020. 

 Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil – 2º 

edição Brasília, 2018. 

 http://www.se.df.gov.br/wp-

onteudo/uploads/2018/02/viii_plenarinha_12.05.2020.pdf 

 

Público alvo:  

Alunos da educação Infantil e 1º anos, os respectivos professores, 

coordenação, direção e comunidade. 

Objetivo:  

Desenvolver a consciência musical, imaginar e criar possibilidades para 

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

repletos de musicalidade. 

Objetos de conhecimento:  

O presente projeto envolve os campos de experiências a seguir: escuta, 

fala, imaginação, sons, corpos, gestos, movimentos e espaço. 

 

Metodologia:  

 Atividades pedagógicas com temas musicais; 

 Rodas de músicas com canções tradicionais; 

 Brincadeiras que envolvem música; 

 Uso de músicas na rotina escolar; 

 Usar a música de forma interdisciplinar; 

 Perceber os níveis diferentes da fala: silêncio, cochilo, grito, etc.; 

http://www.se.df.gov.br/wp-onteudo/uploads/2018/02/viii_plenarinha_12.05.2020.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-onteudo/uploads/2018/02/viii_plenarinha_12.05.2020.pdf
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 Usar da música para trabalhar o corpo e o movimento; 

 Trabalhar a socialização através da música e da dança; 

 Apresentações musicais e teatrais. 

As atividades serão realizadas na sala de aula, no pátio e na quadra da 

escola, bem como algumas serão direcionadas para serem realizadas em casa. 

 

Cronograma:  

Durante o ano letivo seja ele remoto ou presencial. 

 

Grade horária de atendimento:  

O projeto será realizado durante o desenvolvimento das aulas. No 

decorrer do ano 1 vez por semana tem o encontro das turmas no pátio para troca 

de experiências musicais, danças e movimentos. 

 

Acompanhamento e avaliação:  

A partir da participação efetiva do estudante durante o processo e nas 

atividades desenvolvidas, nos momentos de abertura do projeto, culminância e 

reflexções nas coordenações coletivas pelos professores e coordenação 

pedagógica. Os registros serão feitos por fotos e potifólio, a avaliação final será 

com a participação da comunidade onde serão expostos os trabalhos realizados 

durante a execução do projeto observando se os objetivos e metas foram 

alcançados. 
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PROJETO OLIMPÍADAS 
 

Clientela 

Educadores, Educandos, Pais ou Responsáveis. 

 

Coordenação 

Professor: Marcos Alberto de Oliveira Carvalho e a Equipe da Direção da 

Escola. 

 

Justificativa 

Ao longo da história, a atividade física sempre esteve presente na rotina 

da humanidade associada a um estilo de época: a caça dos homens das cavernas 

para a sobrevivência, os Gregos e suas práticas desportivas na busca de um corpo 

perfeito ou de cunho militar como o exemplo na formação das legiões romanas com 

suas longas marchas e treinos. Mas essa relação entre a atividade física e o 

homem em sua rotina diária parece ter diminuído gradativamente ao longo de 

nossa evolução. 

A saúde do ser humano é muito importante para seu desenvolvimento e 

bem-estar. As atividades físicas e recreativas possibilitam que as pessoas se 

desliguem dos problemas, interajam e tenham uma vida equilibrada. Com o intuito 

de fazer com que os alunos se voltem para o esporte e o lazer, tendo uma possível 

descoberta de talentos, a Escola Classe 48 realizou sua 1ª OLIMPÍADA em agosto 

de 2016, idealizada pelo professor de educação física: Marcos Alberto de O. 

Carvalho com apoio de toda comunidade escolar. 

 

Objetivo geral  

Promover atividades cívico sociais com os alunos e famílias, enfatizando 

a importância da atividade física no desenvolvimento da saúde física mental e 

espiritual do ser. 

 

Objetivos específicos  

Possibilitar a integração e envolvimento da Comunidade Educativa; 

Estabelecer diretrizes para o planejamento, implementação e monitoramento de 
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ações para a promoção do estilo de vida ativo no ambiente escolar; Garantir à nossa 

comunidade o bem-estar físico, moral como um aspecto na prevenção e promoção 

de saúde; Garantir que a atividade física esteja interiorizada, arraigada, como parte 

da cultura geral; Elevar os níveis de saúde do educando através de sua atividade 

motora, de seu movimento e de sua participação; Promover momentos para 

elevação da sua qualidade de vida. 

 

Meta 

Envolver os alunos da Educação Infantil e ensino fundamental. 

 

Metodologia/Desenvolvimento  

Turno Matutino e Vespertino. Os jogos ocorrem durante o período de 6 a 

7 dias, no período matutino e vespertino. Conta com atividades esportivas coletivas, 

individuais e de pequenos grupos. Gincanas, provas culturais, tecnológicas, de 

habilidades físicas, motoras e sociais. 

 

Recursos físicos: Quadra de esporte 

EQUIPAMENTOS 

Especificação 

Quantidade 

Bandeira do Brasil e DF 03 

Bandeira da Olimpíada 01 

CD com Hino Nacional 01 

Pontos de água, luz 02 

Pira / Tocha 01 

Querosene 01lt 

Isqueiro ou caixa de fósforo 01un 

Som 01 

Microfone 01 

Extensão 04 

Mesa 02 

Cadeira 02 

Xerox 300 cópias 

Recursos humanos: 
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FUNÇÃO QUANTIDADE 

Diretor da Unidade Operacional 01 

Coordenadora de Educação 01 

Auxiliar de Coordenação 01 

Professores Todos 

Apoio Pedagógico 01 

Técnico Áudio Visual 01 

Serviços de mecanografia 01 

Árbitros 4 por dia 

 

Recursos financeiros   

Entre matérias e demais despesas necessárias para a realização do 

projeto, gasta-se em média um valor aproximado de mil reais, sem contar com a 

premiação, que pode ser feita de forma alternativa, como impressão de certificados 

ou doções ou aquisição de medalhas. Avaliação: Realizar uma reunião com as 

áreas envolvidas, após o evento, para discutir os pontos fortes e fracos, no intuito 

de corrigir a realização de futuros eventos. 
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PROJETO MUSICALIDADE 
 

Metas 

 Confecção de instrumentos. 

 Incentivo a criação e a livre expressão musical e motora. 

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um 

patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas etc.). 

 Memorizar as letras das músicas, parlendas, rimas e poesia. 

 Vivenciar sons e ritmos através de jogos e recreação. 

 Participação em situações de identificação de elementos sonoros do dia a 

dia. 

 Conhecimento de vários estilos musicais comparando ritmos, timbres, 

tonalidades, entre outras características. 

 Exploração da linguagem corporal para explorar sons e ritimos 

diversos. 

 Manipular objetos do cotidiano e materiais reaprovetáveis produzindo 

sons livremente. 

 Ouvir histórias sonorizadas livremente. 

 

Fundamentação Teórica:  

 Planejamento curricular da Educação Infantil 2020. 

 Currículo em movimento do Distrito Federal – Educação Infantil – 2º 

edição Brasília, 2018. 

 

Público alvo:  

Alunos da educação Infantil e 1º anos, os respectivos professores, 

coordenação, direção e comunidade. 

 

Objetivo Geral:  

Ampliar a percepção auditiva por meio de sons distintos. Despertar e 

desenvolver o gosto pela música, estimulando e contribuindo para o 

desenvolvimento infantil. Segundo estudos, a música é capaz de melhorar 

significativamente a memória, a criatividade, consciência corporal, concentração e 
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a motricidade. 

 

Objetivos específicos: 

 Utilizar a música enquanto instrumento de ensino e aprendizagem; 

 Explorar os sons feitos pelo corpo humano: assobiar, bater palmas, 

bater os pés, barulhos feitos com a boca etc.; 

 Desenvolver a capacidade de imitação de sons; 

 Estimular a interação social por meio da música; 

 Implementar a música na rotina diária durante algum período. 

 Estimular o desenvolvimento e expressão corporal por meio da 

dança. 

 

Objetos de conhecimento:  

O presente projeto envolve os campos de experiências a seguir: escuta, 

fala, imaginação, sons, corpos, gestos, movimentos e espaço. 

 

Metodologia: 

 Atividades pedagógicas com temas musicais; 

 Rodas de músicas com canções tradicionais; 

 Brincadeiras que envolvem música; 

 Uso de músicas na rotina escolar; 

 Usar a música de forma interdisciplinar; 

 Perceber os níveis diferentes da fala: silêncio, cochilo, grito, etc.; 

 Usar da música para trabalhar o corpo e o movimento; 

 Trabalhar a socialização através da música e da dança; 

 Apresentações musicais e teatrais. 

 

Cronograma:  

Durante o ano letivo seja ele remoto ou presencial. 

 

Grade horária de atendimento:  

O projeto será realizado durante o desenvolvimento das aulas. No 
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decorrer do ano 1 vez por semana tem o encontro das turmas no pátio para troca 

de experiências musicais, danças e movimentos. 

 

Avaliação do projeto:  

Ao longo do ano letivo. Os registros serão feitos por fotos e potifólio, a 

avaliação final será com a participação da comunidade onde serão expostos os 

trabalhos realizados durante a execução do projeto observando se os objetivos e 

metas foram alcançados. 
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PSICOMOTRICIDADE - DESENVOLVENDO O CORPO E A MENTE 
 

Justificativa 

A educação que promove o sujeito como ser integral visa desenvolver os 

aspectos físicos, sociais, cognitivos e afetivos. O uso de atividadades psicomotoras 

favorecem todas essas áreas e auxiliam no processo de ensino e aprendizagem. 

Por meio de jogos, atividades lúdicas e recreações dirigidas a criança 

toma consciência de seu corpo e dos espaços, aguçando sua percepção enquanto 

aperfeiçoa seus movimentos e habilidades mentais, despertanto progressivamente 

para si mesma e para o mundo de forma prazerosa. 

 

Metas a serem alcançadas 

Ao final do ano letivo os estudantes deverão desenvolver e /ou aprimorar 

suas habilidades psicomotoras, sociais e afetivas. 

 

Fundamentação teórica 

Vayer (1977) conceitua a psicomotricidade como:  “Sob o ponto de vista 

do ângulo reeducativo, é uma ação pedagógica e psicológica que utiliza a ação 

corporal com fim de melhorar ou normalizar o comportamento geral da criança, 

facilitando o desenvolvimento de todo os aspectos de sua personalidade” (VAYER; 

1977, p. 30).  

Portanto a escola como mediadora do desenvolvimento humano visando 

uma educação integral, tem o dever de promover estímulos inovadores e 

aperfeiçoar o lado psicomotor e afetivo do educando. 

 

Público envolvido no projeto 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 1. 

 

Objetivo geral 

Promover o desenvolvimento de habilidades psicomotoras, cognitivas, 

sociais e afetivas. 
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Objetivos específicos 

 Favorecer o desenvolvimento da função simbólica e de habilidades 

corporais como: O equilíbrio, a coordenação motora, discriminação visual e 

auditiva, orientação espacial e temporal, a lateralidade e a dissociação de 

movimentos. 

 A preservação da saúde física e mental; 

 A interação com os outros; 

 A construção do esquema corporal; 

 A organização das sensações alusivas ao próprio corpo. 

 

Objetivos de conhecimento 

Segundo o Currículo em Movimento do Distrito Federal os objetivos são: 

 Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, 

aceitar a opinião das outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista). 

 Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de 

lazer contribuem para a promoção da saúde e bem-estar físico e mental. 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros. 

 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, na escuta e reconto de histórias, em atividades artísticas, 

entre outras. 

 Criar movimentos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e 

atividades artísticas como dança, teatro e música. 

 Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, jogos 

e demais atividades, assim como na interação com os outros. 

 Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, 

como brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções 

tradicionais (pipa, cantigas de roda, pegapega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, 

pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e demais manifestações 

que digam respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras. 

 Realizar e compartilhar, com seus pares e com adultos, atividades de 
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coordenação visomotora. 

 Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação 

motora global por meio de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades 

exploratórias de espaços estruturados com diferentes materiais – cordas, arcos, 

bastões, cones, brinquedos...). 

 Reconhecer sua dominância lateral em ações habituais e 

brincadeiras. 

 Experimentar jogos e brincadeiras que exijam a utilização e 

combinação de habilidades motoras fundamentais 

 Vivenciar situaçõesproblema de ordem corporal em diferentes 

contextos com o uso de regras simples, compartilhando momentos e sensações 

que promovam o desenvolvimento de vínculos afetivos, o respeito mútuo, a 

solidariedade e a autoconfiança. 

 Construir e criar brinquedos e jogos feitos com sucata e material 

reciclável desenvolvendo a criatividade.  

 Experimentar e fruir diferentes atividades rítmicas ampliando as 

possibilidades de expressão corporal de forma lúdica e prazerosa. 

 Conhecer algumas características gerais do corpo humano 

percebendo e reconhecendo as diferenças individuais. 

 Participar de danças e atividades rítmicas expressivas que 

possibilitem ampliação do equilíbrio, ritmo e expressividade. 

 Experimentar movimentos psicomotores ligados à força, à resistência, 

ao equilíbrio e à coordenação motora fina e grossa.  

 Vivenciar momentos de autonomia e criação lúdica. 

 Pesquisar para a criação autônoma de jogos, e brinquedos do 

universo infantil. 

 Praticar a resolução de conflitos através do respeito à opinião do 

outro e à troca de experiências, visando a compreensão da disputa como um 

elemento intrínseco da competição e não como uma atitude de rivalidade frente aos 

demais. 

 Experimentar e fruir, de forma individual e coletiva, diferentes 

atividade adaptadas relacionadas aos esportes, lutas e ginástica. 
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 Pesquisar e estudar os benefícios que a atividade física regular 

exerce sobre o corpo humano, tendo em vista a promoção da saúde. 

 

Metodologia 

Promover exercícios como: engatinhar, rolar, balançar, dar cambalhotas, 

se equilibrar em um só pé, andar para os lados, equilibrar e caminhar sobre uma 

linha no chão, pular corda, subir e descer escadas, arremessar, saltar, pular 

obstáculos, imitar, bater palmas, chutar, correr, dançar,  repetir movimentos e/ou 

expressões etc. 

Mediar e organizar atividades que envolvam: jogos coletivos, atividades 

rítmicas, jogos com bolas, brinquedos cantados, desenhos, recortes e colagens, 

jogos de encaixes, locomoção, circuitos, relaxamento, percepção visual e auditiva. 

As atividades serão desenvolvidas presencialmente na sala de aula, no 

pátio, na quadra da escola, no parquinho e no circuito pedagógico, fazendo uso dos 

materiais pedagógicos e quites de recreação disponibilizados pela escola, como 

também com jogos e brinquedos construídos e trazidos pelos estudantes, no 

online/hibrido também serão utilizados vídeos, músicas e etc. 

 

Cronograma 

O projeto acontecerá ao longo do ano letivo. 

 

Grade horária de atendimento 

No período de aulas online/hibrido o projeto acontecerá quinzenalmente, 

no período presencial o projeto acontecerá semanalmente, no momento de 

recreação de cada turma. Os regentes das turmas que tem esse momento juntos 

se revezarão no planejamento e condução intencional das atividades psicomotoras. 

  

Acompanhamento e avaliação do projeto 

O professor regente acompanhará a execução e a avaliação do projeto 

de forma processual, observando os avanços e as necessidades dos estudantes, 

discutindo os resultados e devidos planejamentos com o coordenador pedagógico. 
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CID – ATIVIDADE E EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Escola Classe 48 - Ceilândia 

 

 

 

 Vivenciar e fruir diferentes brinquedos, brincadeiras e jogos populares 

do Brasil e do mundo, de diferentes características, principalmente cooperativas, 

contemplando os de matrizes indígenas e africanas, reconhecendo, respeitando e 

valorizando a importância deles no patrimônio histórico-cultural. 

 Vivenciar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbana e na 

natureza, valorizando a segurança e integridade física individual e coletiva, 

respeitando o patrimônio natural e cultural, minimizando os impactos da 

degradação ambiental. 

 Descrever, por meio de múltiplas linguagens, corporal, oral, escrita e 

audiovisual, os brinquedos, brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz 

indígena e africana, explicando suas características e a importância desse 

patrimônio histórico-cultural na preservação das diferentes culturas; 

 Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora 

dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 

matriz indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na instituição 

escolar, adequando-as aos espaços públicos disponíveis.Vivenciar e analisar 

valores, normas, regras, objetivos e fundamentos presentes em diferentes pos de 

jogos de salão. 

 Vivenciar e criar de forma individual e cole va combinações de diferentes 

elementos da ginástica geral, como: equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 

com e sem materiais, construindo coreografias a par r da análise do cotidiano.  

  



 
 

 

 Praticar diversas manifestações da ginástica geral que possibilitem 

autoconhecimento do corpo humano, reconhecendo suas potencialidades e 

limitações, considerando os aspectos biológicos e culturais.  

 

 Analisar características histórico-culturais, valores, normas, objetivos e 

fundamentos presentes nas lutas do contexto comunitário e regional e de matriz 

indígena e africana. 

 

 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional 

e lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas 

e entre lutas e as demais práticas corporais. 

 

 Identificar as transformações das características dos jogos eletrônicos 

em função dos avanços das tecnologias e das respectivas exigências corporais 

apresentadas por esses diferentes tipos de jogos. 

 

 Vivenciar diversos jogos de salão que auxiliem no aprimoramento do 

pensamento estratégico. 

 

 Identificar, apropriar e analisar características histórico-culturais, valores, 

normas, regras, objetivos e fundamentos presentes em diferentes tipos de jogos de 

salão. 

 

 Praticar diferentes práticas corporais de aventura urbanas e na 

natureza, respeitando o patrimônio público e utilizando alternativas para a prática 

segura em diversos espaços.  

 

 Identificar as transformações históricas, a origem das práticas corporais 

de aventura, e as possibilidades de recriá-la, reconhecendo as características 

(instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização) e seus tipos 

de práticas. 
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PLANO DE AÇAO -2021 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE 

SALA DE RECURSOS GENERALISTA 
 

 

Público alvo:  

Estudantes com deficiência (deficiência intelectual/mental, deficiência 

física, deficiência múltipla) e TGD. 

 

Local de atendimento:  

Sala de Recursos/ Sala de Recursos Virtual  

 

Período: Fevereiro à Novembro de 2021. 

 

Frequência:  

Três vezes por semana (no atual contexto uma vez na semana e de 

forma indireta pela plataforma virtual e chamadas de vídeos) 

 

Introdução 

 

A escola é o espaço, onde ocorre os principais fatos da vida do 

cidadão, é o primeiro contato coo grupo de pessoas fora da família, uma forma de 

socialização, desenvolvimento humano, físico e cívico. É na escola que se 

aprende valores que serão levados por toda a vida. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é uma modalidade de 

ensino criada para atender essas crianças com necessidades especiais que 

precisam ser incluídas na sociedade e uma das melhores formas para que isso 

aconteça é a socialização na escola. 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos 

os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, 

disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo 

de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Os sistemas de 

ensino devem matricular os alunos com deficiência, os com transtornos globais do 

desenvolvimento e os com altas habilidades/superdotação nas escolas comuns do 

ensino regular e ofertar o atendimento educacional especializado – AEE, 



 

 

promovendo o acesso e as condições para uma educação de qualidade.  

O atendimento educacional especializado – AEE/ Sala de Recursos 

tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas. Esse atendimento complementa 

e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência 

na escola e fora dela.  

Consideram-se serviços e recursos da educação especial àqueles que 

asseguram condições de acesso ao currículo por meio da promoção da 

acessibilidade aos materiais didáticos, aos espaços e equipamentos, aos sistemas 

de comunicação e informação e ao conjunto das atividades escolares. 

As atividades desenvolvidas da Sala de Recursos devem ser diferentes 

daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar de sala de aula, 

porém, não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos, buscando que eles possam se desenvolver como pessoas 

atuantes e participativas no mundo que vivemos e dessa forma consigam 

autonomia na sociedade em que vive. 

Deve se considerar que o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) não pode ser comparado apenas como um apoio/reforço ou 

complementação de atividades escolares, pois nesta modalidade o professor 

trabalha com subsídios para fornecer ao aluno possibilidades de aprendizagem 

em todas as disciplinas. 

Na Sala de Recursos, onde ocorre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) são utilizados atividades práticas de introdução, formação e 

utilização de recursos assistidos como a comunicação alternativa, nos recursos de 

informática (computador), orientação, preparação, material pedagógico didático 

acessível entre outros métodos e técnicas de ensino. 

 

 OBJETIVOS GERAIS  

 Inserir ações educativas que possam atender as reais necessidades 

dos educandos. 

 Sensibilizar os demais docentes e toda a comunidade escolar da 

educação inclusiva através de recursos tecnológicos pedagógicos e outros 

recursos. 

 Procurar reduzir os problemas e dificuldades de aprendizagem dos 

alunos. 



 

 

 Propor atividades diferenciadas para complementar e/ou 

suplementar a formação dos alunos nos demais espaços escolares, fazendo com 

que esses alunos se integrem cada vez mais com autonomia, sendo pessoas 

atuantes e participativas da sociedade em que vivemos. 

 Instigar diferentes atividades com os alunos, completando e/ou 

suplementando a formação dos alunos, por meio de atividades realizadas na sala 

e nos demais espaços escolares, fazendo com  que os alunos se integrem cada 

vez mais com a escola,  preparando-os para terem cada vez mais autonomia e 

serem pessoas atuantes e participativas na sociedade na qual estão inseridos. 

 Orientar as famílias para o seu envolvimento e sua participação no 

processo educacional; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Prover condições de acesso, participação e aprendizagem, de 

ensino regular dos alunos com deficiência e TGD e sua interação com o grupo; 

 Garantir a transversalidade das ações da educação especial no 

ensino regular; 

 Atuar de forma colaborativa com o desenvolvimento de recursos 

didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo ensino 

aprendizagem.  

 Assegurar as condições para a continuidade de estudos nos demais 

níveis de ensino. 

 Observar as necessidades educacionais especiais dos alunos 

valorizando a educação inclusiva. 

 Procurar compreender o aluno com necessidade específica, assim 

como demais alunos, como parte de toda a escola.  

 Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento 

de modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem, respeitando a 

individualidade dos alunos. 

 Integrar alunos com necessidades específicas na escola, ajudando o 

desenvolvimento educacional e social, valorizando e respeitando as 

individualidades. 

 Atender os alunos com necessidades especiais no contra turno 

escolar de forma individual ou em pequenos grupos. 



 

 

 Auxiliar o professor de turma a realizar adaptações de materiais e 

recursos sempre que necessário, assim como auxiliar nas Adequações 

Curriculares. 

 Trabalhar com os professores e com a equipe diretiva na construção 

do Plano Individualizado de Ensino dos alunos com necessidades especiais da 

escola. 

 Realizar visitas na sala de aula e nos diferentes espaços escolares, 

a fim de observar como está ocorrendo a inclusão do aluno com necessidades 

especiais na escola. 

 Orientar os professores com ideias, materiais e sugestões para a 

melhor integração destes alunos. 

 

Metodologia  

O trabalho na Sala de Recursos pode ser desenvolvido, valorizando o 

aspecto lúdico da criança com brincadeiras e jogos interativos, pois já está 

presente no universo infantil, sendo eficaz para atingir os objetivos propostos. 

É válido explorar os recursos tecnológicos da sala, pois existem vários 

materiais didáticos que auxiliam a diminuir as barreiras das pessoas com 

necessidades específicas na escola, facilitando e auxiliando sua aprendizagem. 

Os estudantes serão atendidos na Sala de Recursos, de forma que 

venha complementar e suplementar sua aprendizagem, portanto é de suma 

importância também que os alunos atendidos  frequentem a sala de aula comum, 

como os demais colegas da turma para uma interação e socialização, que o 

ajudará em todos os aspectos da sua vida como cognitivo, social e emocional. 

Os atendimentos acontecerão respeitando as individualidades e 

contexto social de cada um, buscando atender as metas traçadas para cada 

aluno. Este atendimento poderá ser individual, quando necessário, ou em 

pequenos grupos de até três alunos, conforme a necessidade de cada aluno 

atendido e condições momentâneas de cada caso. 

Será realizado parceria com os professores regentes da turma, pois é 

fundamental para o sucesso da Sala de Recursos, assim como participação da 

família, que deverá estar sempre presente para que juntos se possa traçar melhor 

as metas a serem atingidas, estabelecendo uma mesma linguagem e forma de 

trabalho com estes alunos. 

É necessário estar em diálogo constante com a equipe pedagógica e 

professores das turmas, discutindo o crescimento de cada aluno, dessa forma 



 

 

será realizado visitas a sala de aula dos alunos atendidos durante ano, para que 

possa acompanhar de perto o rendimento destes alunos e no grupo, e junto com o 

professor regente traçar estratégias que venham favorecer a superação das 

dificuldades individuais destes alunos e valorizar suas potencialidades. 

Será feito murais na Sala de Recursos para exposição dos trabalhos 

dos alunos, assim como fotografias, imagens e atividades, valorizando o que cada 

aluno é capaz de fazer, estes trabalhos poderão ser vistos pelos familiares, 

sempre que eles quiserem, será trabalhado a identidade desses alunos, buscando 

melhorar a autoestima e a socialização com os alunos das turmas, onde estes 

alunos estão sendo incluídos, de modo que as diferenças sejam sempre 

respeitadas,  

A proposta de superar as dificuldades de cada estudante, diminuindo 

as barreiras das diferenças, e valorizando as potencialidades individuais 

trabalhando para que se perceba as qualidades, será considerada para o melhor 

desenvolvimento do estudante. 

O trabalho ao longo do ano será realizada junto pela equipe 

pedagógica, e sempre com parcerias dos professores regentes de turma e 

familiares, com o objetivo do melhor desenvolvimento dos alunos atendidos. 

 

 Resultados esperados 

O objetivo é que os alunos ANEE possam com as intervenções e o 

trabalho realizado na   na Sala de Recursos e demais espaços escolares, ter uma 

melhor integração na escola, podendo compreender melhor a rotina escolar, tanto 

em sala de aula como nos demais espaços educacionais presentes em várias 

escolas (pátio, biblioteca, Sala de Recursos, laboratório de informática) e outros, 

se houver. 

Tem como objetivo também, junto com os professores de turma, que 

possuem alunos ANEE elaboração de um PIE (Plano individual de Ensino), no 

momento os formulários foram substituídos pelo PIBI (Plano Interventivo Individual 

Bimestral), documento norteador até o retorno de forma presencial para que se 

possa acompanhar melhor o rendimento, avanços e desenvolvimento destes 

alunos, vendo seu crescimento individual, respeitando suas necessidades e 

diferenças. 

 

 

 



 

 

Recursos 

 Plataforma Google Meet na Sala de Aula virtual; 

 Chamadas de Vídeos; 

 Kits de materiais pedagógicos; 

 Atividades impressas; 

 Jogos (quebra-cabeça, dominó, baralho); 

 Cartazes com figuras e gravuras; 

 Alfabeto móvel; 

 TV; 

 Vídeo; 

 Computador;  

 Internet; 

 Cola; 

 Tesoura; 

 Fantoches; 

 Pincel, quadro branco; 

 Massa de modelar; 

 Jornal, revistas; 

 Tesoura, régua; 

 Livros de histórias infantis e livros didáticos; 

 Jogos matemáticos e jogos online; 

 Arquivos de texto; 

 Mensagens; 

 

 

 

 Calculadora; 

 Papéis variados; 

 Sólidos geométricos e formas geométricas; 

 Embalagens vazias e recicladas; 

 Tinta guache; 

 Materiais que possam ser adaptados; 

 Materiais que possam ser reciclados; 

 EVA; 

 

 



 

 

Avaliação 
Sobre a avaliação, enquanto um processo dinâmico que considera 

tanto o nível atual do desenvolvimento dos alunos quanto às possibilidades de 

aprendizagem futura, configura-se em uma ação pedagógica processual e 

formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu próprio 

progresso individual, prevalecendo nessa avaliação os aspectos qualitativos que 

indiquem as intervenções pedagógicas do professor, será elaborada através de 

parecer pelo professor da classe comum, família e do professor do Atendimento 

Educacional Especializado, na medida do possível, considerando todos os 

aspectos do desenvolvimento da aprendizagem desses alunos.  

A avaliação final deverá conter a indicação de permanência ou avanço 

nos diversos níveis de ensino, estabelecendo consenso entre os professores, a 

equipe diretiva e a família dos alunos envolvidos. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE)  realizará registros, 

anotações dos professores e famílias, portfólio, relatórios( PIBI de forma remota), 

imagens, fotos, vídeos e arquivos de atividades dos alunos, em que vão 

relacionando dados, impressões significativas sobre o cotidiano do ensino e da 

aprendizagem, embora existem várias formas com as quais os alunos na sala de 

recursos também poderão ser avaliados, através de desenhos, pinturas, 

modelagem, maquetes, uso de jogos educativos para expressar o nível do seu 

conhecimento em determinada tarefa. 

 

 

 

ÁREAS A SER TRABALHADAS NO ANO 2021 
COMUNICAÇÃO E CÓDIGOS 

OBJETIVOS METODOLOGIAS 

 Estimular a leitura e interpretação 

de fatos em sequência lógica. 

 Estimular a construção de palavras 

através de jogos e atividades 

lúdicas. 

 Promover atividades para o 

reconhecimento dos números e 

sequência numérica 

 Estimular a expressão dês 

  Aluno será estimulado a criar uma 

história baseada na sequência. 

 Poderá ser utilizado pranchas 

(jogos de percepção visual) com 

imagens em sequência para 

estimulação da construção de frases 

e sequência lógica dos fatos. 

 Jogos vocálicos: escuta e escrita. 

 Ditado com imagens: utilizando 



 

 

sentimentos e narração de fatos 

em sequência lógica. 

 Estimular a leitura e a interpretação 

de pequenos textos. 

cartas para ditado, o aluno deverá 

escrever a palavra ou letra inicial, 

conforme afigura apresentada. 

 Formação de palavras, escrita do 

nome e de outros nomes com o uso 

do alfabeto móvel. 

 Jogos de contagem numérica e 

correspondência: utilização de 

numerais com pino, ábaco aberto, e 

outros objetos que sirvam de material 

concreto para contagem    (palitos, 

tampinhas e etc.). 

 Jogo das carinhas: O aluno deverá 

identificar as expressões em cada 

carinha apresentada e relatar o tipo 

de sentimento ou reação que está 

representa. O aluno será estimulado 

a apresentar a criar uma história 

baseada na sequência apresentada. 

 Para promover a interação, cada 

aluno deverá ajudar a completar a 

história. 

 Poderá ser utilizada pranchas (jogos 

de percepção visual) com imagens 

em sequência para estimulação da 

construção de frases e diálogo. 

 

 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 
OBJETIVOS METODOLOGIAS 

 Estimular a percepção, a 

imaginação, a observação e o 

raciocínio. 

 Atividades variadas para 

desenvolvimento cognitivo, 

 Atividade de expressão corporal e 

verbal: Jogo da mímica (Kit de 

estimulação). O aluno deverá fazer a 

mímica conforme a figura sorteada. A 

cada acerto ele ganha e vai 



 

 

memória e concentração. 

 

acumulando pontos. 

 Observação: Jogo de encaixe de 

figuras (jogos de percepção visual). 

O aluno deverá encaixar cada figura 

em seu local, conforme a prancha 

escolhida. O aluno deverá comparar 

as figuras e relacioná-las às imagens 

correspondentes. 

 Jogos de multimídia para estimular a 

percepção das semelhanças e 

diferença: jogo das sombras, encaixe 

de formas. 

 Atividade de corresponder cada 

imagem a sua sombra com o uso do 

mouse. 

 Jogo da memória (tabuleiro e 

multimídia). 

 Jogo de dominó e quebra-cabeças. 

 

RACÍOCINIO LÓGICO 
 

OBJETIVOS METODOLOGIAS 

 Estimular uma postura de 

investigação, onde o (a) educando 

(a) irá buscar o desenvolvimento 

de habilidade para resolução de 

problemas, formulação de 

hipótese, sempre partindo de 

diferentes alternativas, seja oral ou   

escrita, pictórico ou gestual com 

finalidade de relacioná-las com o 

cotidiano. 

 Desenvolver as primeiras noções de 

quantidade, classificação, seriação, 

associação, etc. 

 Realizar contagem oral nas 

brincadeiras e em outras situações. 

 Fazer com que o (a) educando (a) 

perceba as semelhanças entre os 

objetos, usando como símbolo o fator 

combinação. 

 Distribuir objetos entre os colegas 

em sinal de quantidade ou não, 

 introduzindo vocabulário matemático 

(mais/menos, mesma quantidade). 

 



 

 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
OBJETIVOS METODOLOGIAS 

 Desenvolver a percepção de si e 

dos cuidados pessoais. 

 Compreender suas capacidades e 

necessidades pessoais. 

 Promover a estimulação sensorial 

e motora. 

 Estimular o desenvolvimento da 

coordenação motora ampla e 

refinada. 

 Propiciar ao aluno o conhecimento 

da Matemática prática e útil a sua 

vida diária. 

 Viver com autonomia plena. 

 Estimular a identificação de 

contorno, percepção de detalhes e 

interpretação de imagens.  

 O conhecimento do corpo: uso do 

boneco articulado e fantoches para 

reconhecer as partes do corpo. 

 Narrar e questionar os cuidados 

corporais relacionados a higiene e 

asseio. 

  Estimulação sensorial e motora 

através do cubo de atividades: 

amarrar o sapato, fechar o zíper, 

abotoar a camisa, costurar através 

das pranchas de alinhavos. 

 Pegar as varetas com o pega-varetas 

gigante e outras. 

 Brincadeiras com as mãos: 

massagem com massinhas, geleia e 

argila. 

 Realização de atividades de 

coordenação motora. 

 Atividades de coordenação motora 

com jogos de multimídia. 

 Jogos de multimídia para estimular a 

percepção das semelhanças e 

diferenças: jogo das sombras. 

 Encaixe de figuras as suas 

respectivas sombras. 

 Utilizar atividades impressas, jogo de 

sombras, jogo dos sete erros e 

outros para estimular a percepção de 

detalhes e interpretação de imagens. 

 Desenhar o contorno das mãos e 

outras figuras (Tangran, moedas e 

etc), uso de imagens reais. 

 

 



 

 

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS  
OBJETIVOS METODOLOGIAS 

 Promover o desenvolvimento da 

audição e linguagem através da 

estimulação, discriminação e da 

memória auditiva. 

 Utilizar as tecnologias para 

aquisição de habilidades motoras e 

reconhecimento de símbolos: letras 

e números. 

 Reproduzir com o uso do 

computador com sons do corpo 

humano, reproduzir os sons. O aluno 

deverá identificar os sons e indicar a 

figura correspondente. Em seguida o 

aluno será estimulado a reproduzir 

os sons. 

 Repetir os sons em sequência e 

solicitar a identificação através da 

memorização da sequência 

apresentada. 

 Atividades com jogos de multimídia 

através de jogos. 

 Jogo educativo de Português com 

letras e construção de palavras.  

Considerar que o jogo estimula o 

aprendizado, todos os jogos acima 

estimulam a visão e o 

desenvolvimento da coordenação 

motora.  

 

 

 

ARTES 
OBJETIVOS METODOLOGIAS 

 Estimular o pensamento criativo e 

busca de diferentes soluções para 

um mesmo desfio. 

 Promover atividades diversificadas, a 

partir de um tema central, utilizando 

técnicas de pintura, modelagem, 

montagens, mosaicos, misturas de 

materiais, colagem, recorte e outras. 

 Colagem de palitos: permite o 

desenvolvimento da coordenação 

motora fina. 

 Alinhavo de figuras e letras. 



 

 

 

 

SOCIALIZAÇÃO 
OBJETIVOS METODOLOGIAS 

 Oportunizar experiências que 

possibilitem as relações 

interpessoais. 

 Proporcionar atividades que 

desenvolvam o bem estar geral e a 

autonomia do (a) educando(a), 

valorizando suas habilidades e 

autoestima, podendo assim, 

ampliar suas oportunidades de 

interação com outras pessoas na 

escola e na sociedade em geral. 

 Proporcionar a interação com outras 

crianças através das atividades de 

rotina da escola (recreio, saída etc.) 

e participação nas aulas virtuais. 

 Fazer o (a) educando (a) entender a 

funcionalidade intrínseca do 

ambiente familiar, o convívio e as 

relações familiares. 

 Encorajar o (a) educando (a) a 

observar e tocar outra criança 

através de jogos, brincadeiras ou, 

simplesmente pelo diálogo. 

 Realizar brincadeiras de faz-de-

conta, abordando os componentes 

familiares do (a) educando (a). 

 Utilizar jogos ou brincadeiras que 

estimulem o cumprimento de regras 

e limites, cooperação, respeito e 

solidariedade.  

 

LINGUAGEM ORAL 
OBJETIVOS METODOLOGIAS 

 Proporcionar atividades que 

desenvolvam a comunicação da 

linguagem oral. 

 Proporcionar interação e 

comunicação, através de fantoches. 

 Utilizar o computador como meio de 

estimulação da linguagem para 

facilitar o processo de aprendizagem 

do educando (jogos, softwares, 

etc...). 

 Proporcionar situação em que a 

criança brinque com a sua voz e seja 



 

 

estimulada a participar de atividades 

que envolvam, por exemplo a 

onomatopéia. 

 

 

PSICOMOTRICIDADE 
OBJETIVOS METODOLOGIAS 

 Propiciar atividades que 

desenvolvam a coordenação 

motora ampla, motora fina, 

equilíbrio estático e dinâmico, 

noções de espaço e tempo, 

lateralidade, imagem e consciência 

corporal, visando à conservação da 

saúde física, mental e o equilíbrio 

sócio-afetivo do(a) educando(a). 

 Identificar a imagem do educando 

frente ao espelho, auxiliando- a na 

exploração de seu corpo com 

movimentos tátil-sinestésicos. 

 Relacionar fatos do cotidiano com o 

tempo (dia-noite, ontem-hoje-

amanhã). 

  Utilizar calendários e/ou pontos de 

referência. 

 Realizar exercícios corretivos através 

dos seguintes movimentos: andar, 

deitar, rolar, engatinhar, abaixar, puxar 

e etc... 

 Proporcionar brincadeiras que 

estimulem as noções espaciais 

(dentro-fora, em cima-embaixo, alto-

baixo). 

 Desenvolver a lateralidade através de 

atividades e/ou brincadeiras. 

 Tocar partes do corpo (mãos, pés, 

cabeça, joelho etc...), mediante 

comando. 

 

ESTIMULAÇÃO SENSORIAL 
OBJETIVOS METODOLOGIAS 

 Proporcionar atividades que 

desenvolvam os cinco sentidos 

(visão, audição, tato, paladar e 

 Explorar do ambiente escolar através 

dos sentidos, utilizando a linguagem 

oral ou gestual como sensores. 



 

 

olfato). 

 

 Realizar brincadeiras que possam 

explorar a atenção (descobrir e 

localizar objetos). 

 Tocar instrumentos um a um para que 

a criança perceba a diferença entre os 

diversos tipos de sons. 

 Colar objetos que produzam sons do 

cotidiano (telefone, chocalho, apito, 

etc). 

 Mostrar para o educando, tipos de 

texturas (áspero, liso, duro, mole, 

quente, frio), identificando-as através 

do toque. 

 Propiciar a experiência do educando 

com cheiro e sabores. 

 Realizar atividades que desenvolvam 

noções de cores, desenhos, figuras, 

ou seja, que estimulem a percepção 

visual. 

 

 

Dessa forma, este Plano de ação junto com a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal tem como missão implementar políticas educacionais 

por meio de ações que visam potencializar o desenvolvimento dos alunos e 

equalizar as oportunidades de acesso à educação de qualidade. À edificação de 

uma sociedade livre, justa e solidária faz-se mediante uma educação consistente, 

pautada pela construção da autonomia, pela inclusão e pelo respeito à diversidade. 

(Orientação Pedagógica) 

 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=428

-diretrizes-publicacao&Itemid=30192 
 

CRONOGRAMA DE AÇÕES 2021 

 

Janeiro Fevereiro  Março Abril  Maio Junho Julho 

 Término 
do ano 

letivo de 
2020 

 
Férias  

 
Volta ao 

trabalho 
remoto de 

 
Acolhiment

o de 
professore
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=428-diretrizes-publicacao&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=428-diretrizes-publicacao&Itemid=30192


 

 

acordo 
com o 

decreto nº 
41.872 de 

26 de 
Fevereiro 
de 2021; 

 
Apresenta

ção da 
Sala de 
Recursos 

e serviços 
da equipe 

em 
coordenaç
ão 

coletiva; 
*Semana 

Distrital da 
Conscienti
zação e 

Promoção 
da 

Educação 
Inclusiva 
aos alunos 

com 
necessida

des 
educacion
ais 

especiais 
(Lei 

Distrital nº 
5.714 
/2016 de 

08 a 12 de 
Março) – 

ações com 
vídeos 
sobre a 

inclusão, 
dinâmicas, 

abordage
m da “As 
cinco 

Linguagen
s do amor”  

historinhas
, 
conscienti

zação dos 
professore

s, 
sensibiliza

ção e 
organizaçã

o da Sala 
de 
Recursos:  

 
Reunião 

Coletiva 
sobre 
atribuições 

da Sala de 
Recursos 

e 
Adequaçã
o 

Curricular; 
 

Apresenta
ção da 
Sala de 

Recursos 
e serviços 

da equipe 
em 
coordenaç

ão 
coletiva; 

 
Contatos e 
atendiment

os 
individuais 

com os 
pais e 
professore

s; 
 

Entrevistas 
com os 
pais, 

organizaçã
o do 

ambiente 
virtual no 
Google 

Classroom
, 

confecção 
de jogos 
pedagógic

os; 
Participaçã

virtual no 
Google 

Classroo
m, 

confecção 
de jogos 
pedagógic

os; 
 

Participaç
ão em 
lives; 

Cursos na 
área de 

Ensino 
Especial e 
Educação 

Infantil; 
 

Observaç
ão das 
aulas de 

professore
s 

regentes; 
Atendime
nto 

individual 
com os 

professore
s; 
 

Preenchi
mento de 

document
os: PIBIS, 
relatórios 

semanais/ 
mensais); 

Participaç
ão das 
coordenaç

ões 
coletivas; 

 
 
Atendime

ntos 
individuais 

e coletivos 
com 
alunos; 

 
Planejame

e virtual 
no 

Google 
Classro

om, 
confecç
ão de 

jogos 
pedagó

gicos; 
 
Particip

ação 
em 

lives; 
Cursos 
na área 

de 
Ensino 

Especia
l e 
Educaç

ão 
Infantil; 

 
Observ
ação 

das 
aulas 

de 
profess
ores 

regente
s; 

Atendim
ento 
individu

al com 
os 

profess
ores; 
 

Preenc
himento 

de 
docume
ntos: 

PIBIS, 
relatório

s 
semana
is/ 

mensai
s); 



 

 

s e 
famílias. 

 
Reuniões 

da Sala de 
Recursos 
com a 

UNIEB. 

o em lives; 
Curso na 

área de 
Ensino 

Especial e 
Educação 
Infantil; 

 
Observaçã

o das 
aulas de 
professore

s regentes; 
 

Atendimen
to 
individual 

com os 
professore

s; 
Participaçã
o das 

coordenaç
ões 

coletivas; 
 
Planejame

nto de 
aulas 

individuais 
e coletivas; 
 

Reuniões 
da Sala de 

Recursos 
com 
coordenad

ora 
intermediár

ia. 

nto de 
aulas 

individuais 
e 

coletivas; 
 
Preenchi

mento do 
diário de 

classe; 
 
Organizaç

ão com 
equipe 

diretiva, 
EEAA e 
OE de 

coordenaç
ões 

coletivas 
de 
formação; 

 
Reuniões 

da Sala 
de 
Recursos 

com 
coordenad

ora 
intermediá
ria. 

 
Particip

ação 
das 

coorden
ações 
coletiva

s; 
Planeja

mento 
de 
aulas 

individu
ais e 

coletiva
s; 
 

Preenc
himento 

do 
diário 
de 

classe; 
 

Organiz
ação 
com 

equipe 
diretiva, 

EEAA e 
OE de 
coorden

ações 
coletiva

s de 
formaçã
o; 

 
 

Atendim
entos 
individu

ais e 
coletivo

s com 
alunos; 
 

Reuniõ
es da 

Sala de 
Recurs
os com 

coorden
adora 



 

 

interme
diária. 

 

Agosto  Setembro  Outubro Novembro  Dezembro 

  
Organização 
do ambiente 

virtual no 
Google 

Classroom, 
confecção 
de jogos 

pedagógicos
; 

 
Participação 
em lives; 

Cursos na 
área de 

Ensino 
Especial e 
Educação 

Infantil; 
 

Observação 
das aulas de 
professores 

regentes; 
 

Atendimento 
individual 
com os 

professores; 
Participação 

da 
coordenaçõ
es coletivas; 

 
Atendimento

s individuais 
e coletivos 
com alunos, 

professores 
e famílias. 

 
Reuniões da 
Sala de 

Recursos 
com a 

coordenador
a 
intermediári

a. 

 
Organizaç
ão do 

ambiente 
virtual no 

Google 
Classroom
, 

confecção 
de jogos 

pedagógic
os; 
 

Participaçã
o em lives; 

Cursos na 
área de 
Ensino 

Especial e 
Educação 

Infantil; 
 
Observaçã

o das 
aulas de 

professore
s regentes; 
 

Atendimen
to 

individual 
com os 
professore

s; 
Participaçã

o da 
coordenaç
ões 

coletivas; 
  

Participaçã
o em 
conselhos 

de 
Classes. 

Atendimen
tos 
individuais 

e coletivos 
com 

 
Organizaç
ão do 

ambiente 
virtual no 

Google 
Classroom
, 

confecção 
de jogos 

pedagógic
os; 
 

Participaçã
o em lives; 

Cursos na 
área de 
Ensino 

Especial e 
Educação 

Infantil; 
 
Observaçã

o das 
aulas de 

professore
s regentes; 
 

Atendimen
to 

individual 
com os 
professore

s; 
Participaçã

o da 
coordenaç
ões 

coletivas; 
 

Atendimen
tos 
individuais 

e coletivos 
com 

alunos, 
professore
s e 

famílias; 
 

 
Organização 
do ambiente 

virtual no 
Google 

Classroom, 
confecção de 
jogos 

pedagógicos; 
 

Participação 
em lives; 
Cursos na 

área de Ensino 
Especial e 

Educação 
Infantil; 
 

Observação 
das aulas de 

professores 
regentes; 
 

Atendimento 
individual com 

os 
professores; 
Participação 

da 
coordenações 

coletivas; 
 
Atendimentos 

individuais e 
coletivos com 

alunos, 
professores e 
famílias; 

 
Preenchimento 

de 
documentos: 
PIBIS, 

relatórios 
semanais/ 

mensais); 
 
Planejamento 

de aulas 
individuais e 

 
Organização do 
ambiente virtual no 

Google Classroom, 
confecção de jogos 

pedagógicos; 
 
Participação em lives; 

Observação das aulas 
de professores 

regentes; 
 
Atendimento individual 

com os professores e 
famílias;  

Participação em 
Conselhos de 
Classes; 

 
Participação da 

coordenações 
coletivas; 
 

Preenchimento de 
documentos: 

PIBIS, relatórios 
semanais/ mensais); 
 

Preenchimento do 
diário de classe; 

 
Organização com 
equipe diretiva, EEAA 

e OE de 
coordenações 

coletivas de formação; 
 
 

Reuniões da Sala de 
Recursos com a 

UNIEB; 
 
 



 

 

alunos, 
professore

s e 
famílias; 

 
Planejame
nto de 

aulas 
individuais 

e coletivas; 
 
Reuniões 

da Sala de 
Recursos 

com a 
UNIEB. 
*Dia 

Nacional 
de Luta da 

pessoa 
com 
deficiência: 

Vídeos, 
peça 

teatral ( 
organizar 
com a 

equipe, 
sensibiliza

ção dos 
professore
s por meio 

de 
Coletiva), 

interação 
com 
alunos e 

famílias; 
 

Preenchim
ento de 
documento

s ( PIBIS, 
relatórios 

semanais/ 
mensais); 
 

 

Preenchim
ento de 

documento
s: PIBIS, 

relatórios 
semanais/ 
mensais); 

 
Preenchim

ento do 
diário de 
classe; 

 
Organizaç

ão com 
equipe 
diretiva, 

EEAA e 
OE de 

coordenaç
ões 
coletivas 

de 
formação; 

 
Planejame
nto de 

aulas 
individuais 

e coletivas; 
 
Reuniões 

da Sala de 
Recursos 

com a 
coordenad
ora 

intermediár
ia. 

coletivas; 
 

Preenchimento 
do diário de 

classe; 
 
Organização 

com equipe 
diretiva, EEAA 

e OE de 
coordenações 
coletivas de 

formação; 
 

Reuniões da 
Sala de 
Recursos com 

coordenadora 
intermediária. 

  

*Semana Distrital da Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos alunos com necessidades educacionais especiais (Lei Distrital nº 

5.714 /2016 de 08 a 12 de Março) – ações com vídeos sobre a inclusão, dinâmicas, 



 

 

abordagem da “Cinco Linguagens do amor”  historinhas, conscientização dos 

professores e famílias. 

 

ATIVIDADE INCLUSÃO 
 

Serviços de Apoio/2021 

 

“A emoção gera afetividade e carinho, requer uma espécie de 

cumplicidade   tanto no processo de ensinar quanto no processo do aprender. 

Gostar do professor e sentir-se amado por ele, proporciona ao aluno uma 

disposição muito maior em aprender. A aceitação do outro é fundamental para o 

crescimento de ambos. A escola, e em especial a sala de aula, é um dos espaços 

legítimos para a construção da afetividade, uma vez que as atividades ali 

desenvolvidas centram-se na inteligência, e a evolução da inteligência depende da 

evolução da afetividade.” ( IRES FROZZA em Aprendizagem e Afetividade: um 

encontro de sucesso na escola) 

 

As crianças demostram seus pensamentos e sentimentos de maneiras 

diferentes, descobrir como isso acontece em cada uma delas fortalece o vínculo 

entre professor e aluno, favorece o aprendizado e combate à exclusão, pois 

entender e se relacionar baseado na LINGUAGEM DO AMOR é amar a todos 

intencionalmente. 

 

O que são as 5 Linguagens de Amor? 

As linguagens de amor são a forma como as crianças expressam amor e 

sentem-se amadas. Por isso é muito importante identificar a linguagem de amor 

primária de sua criança! 

De acordo com Gary Chapman, as cinco linguagens de amor são as 

seguintes: 

Palavras de Afirmação – a criança sente-se amada através das palavras 

que ouve, por exemplo, quando escuta elogios. Por outro lado, pode ficar 

seriamente magoada ao escutar comentários negativos ou palavras ditas de forma 

mais intensa; 

Qualidade de Tempo – tempo exclusivo, sem ser dividido com mais nada 

ou ninguém, é a forma como a criança se sente mais amada. Não dedicar tempo ao 

seu filho, como passear ou fazer uma atividade em conjunto, faz com que o tanque 

https://educamais.com/palavras-de-afirmacao/
https://educamais.com/qualidade-de-tempo/


 

 

esvazie; 

Receber Presentes – a criança sente-se amada e apreciada com um 

presente significativo e pensado especificamente para ela. Por exemplo, imprimir 

uma fotografia para colocar no quarto; 

Atitudes de Serviço – a criança sente-se amada pelas pequenas atitudes 

práticas feitas a seu favor ou a pensar no seu bem-estar. Por exemplo, trazer do 

supermercado aquelas bolachas que tanto gosta! 

Toque Físico – os mais novos sentem-se mais conectados, seguros e 

amados quando recebem um abraço, sentam no colo ou simplesmente ficam em 

cima dos pais! 

 

Sugestão para trabalhar com os estudantes e as famílias. 

1 – Use o vídeo que conta a história dos animais e suas discussões 

sobre quem amam mais, como uma motivação e introdução do assunto. 

2 - Explique cada linguagem do amor para as crianças, se possível use 

imagens para ilustrar cada uma. 

3 – Pergunte a elas sobre qual linguagem mais se identificam. 

4 -  Enviar nos grupos o vídeo “AS 5 LINGUAGENS AMOR DAS 

CRIANÇAS- GARY CHAPMAN & ROSS CAMPBELL- Principais ideias do livro”, link 

abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Nu5Lee06Yk 

 

5 - Sugira esse teste (link abaixo) para que as crianças façam com o 

auxílio de um adulto e digam qual o resultado. Toda a família pode fazer e discutir 

como amarem e serem amados acertadamente.  

https://educamais.com/teste-linguagens-amor/ 

Observação: As sugestões podem ser desenvolvidas em dias diferentes 

ou de acordo com o planejamento da turma. 
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