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“A gente tem que lutar para tornar possível o que ainda não é possível. 

Isto faz parte da tarefa histórica de redesenhar e construir o mundo.” 

 
 

Paulo Freire 
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“De modo paradoxal, o tempo presente, 

também, pode representar uma oportunidade 

para nos reencontrarmos.” 

Cardeal José Tolentino Mendonça, 2020 
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, LEI Nº 9.394/96. 
Dispõe no artigo 32 § 4º que o ensino a distância pode ser utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino 
fundamental. E, o § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, alcança o ensino 
médio. 

 

DECRETO Nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta a LDB e autoriza a 
realização de atividades a distância no ensino fundamental, médio, na educação 
profissional, de jovens e adultos e especial, desde que autorizada pelas 
autoridades educacionais dos estados e municípios (Art. 8º); 

 

PARECER Nº 5/97 - CNE, de 16 de maio de 1997. Dispõe sobre reorganização 
dos calendários escolares, e considera as condições particulares de cada rede 
de ensino. Além da garantia das aprendizagens dos estudantes com o uso de 
atividades pedagógicas com (ou sem) mediação online. 

 

ANO 2020 

DECRETO Nº 40.520, de 14 de março de 2020. Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências. 

 

PARECER Nº 33/2020 - CEDF, de 26 de março de 2020. Determina às 
instituições educacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema de 
Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar suas organizações pedagógica, 
administrativa e calendário escolar, optando por atividades indiretas, inclusive. 

 
DECRETO Nº 40.583, de 1º de abril de 2020. Suspende as atividades 
educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de 
ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 
2020. 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, de 1º de abril de 2020. Estabelece normas 
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, bem como 
dispensa todos os sistemas de ensino do país, em caráter excepcional, da 
obrigatoriedade de observância ao cumprimento dos 200 dias de efetivo trabalho 
escolar no ano letivo de 2020. 

 
NOTA TÉCNICA Nº 001/2020 - PROEDUC, de 2 de abril de 2020. Posiciona se 
no sentido de que o Parecer nº 33, de 24/03/2020, que autorizou o uso de 
tecnologias de informação e comunicação – TCIs para realização de atividades 
pedagógicas nas redes de ensino pública e privada do DF da Educação Básica, 
enquanto durar a determinação do Governo do DF de suspensão de aulas como 
medida de enfrentamento do covid-19, está em consonância com ordenamento 
jurídico posto. 



8 
 

PARECER Nº 37/2020 - CEDF, de 13 de abril de 2020. Ratifica as orientações 
constantes no Parecer nº 33/2020 – CEDF, porém, flexibiliza a exigência quanto 
aos 200 dias letivos, com base na Medida Provisória nº 934 da Presidência da 
República, bem como mantém para todo o Sistema de Ensino do Distrito Federal, 
a exigência do cumprimento de 800 horas, independentemente, da carga horária 
estabelecida em cada uma das Matrizes Curriculares. 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 3/2020 - PROEDUC, 24 de abril de 2020. Recomenda a 
adoção de providências, orientação e divulgação de medidas preventivas em 
ambiente escolar. Plano de segurança sanitária para o retorno das aulas 
presenciais nas escolas do DF. Implementação de medidas de proteção da 
comunidade escolar. Fornecimento de materiais necessários à higienização e 
proteção. Distanciamento mínimo necessário. Educação sanitária. 
Transparência. 

Contenção da propagação do covid-19. 

 
PARECER Nº 5/2020 - CNE/CP, de 28 de abril de 2020. Dispõe sobre a 
reorganização do Calendário Escolar e realização e da possibilidade de cômputo 
de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 

 

PARECER Nº 6/2020 - CNE/CP, de 19 de maio de 2020. Dispõe sobre a 
guarda religiosa do sábado na pandemia da COVID-19. 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 1/2020 - CEDF, de 21 de maio de 2020. Dispõe sobre a 
reorganização do Calendário Escolar, os planejamentos pedagógico e 
administrativo e o cômputo de atividades não presenciais, para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, com o intuito de minimizar o impacto 
decorrente da Pandemia COVID-19, nas aprendizagens. 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 4/2020 - PROEDUC, 21 de maio de 2020. Dispõe sobre 
a Continuidade do serviço público educacional de natureza essencial. Regime de 
teletrabalho dos servidores públicos no DF. Decreto nº 40.546, de 20/03/2020. 

 
DECRETO Nº 40.817, de 22 de maio de 2020. Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus e dá outras providências, e mantém, segundo o 
Art.º 2º a suspensão das atividades educacionais presenciais em todas as 
escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no 
âmbito do Distrito Federal. 

 

PORTARIA Nº 129/SEEDF, de 29 de maio de 2020, publicada no DODF Extra 
nº 87, de 1º de junho de 2020. Institui o Programa Escola em Casa DF. 

 

PORTARIA Nº 133/SEEDF, de 03 de junho de 2020. Dispõe sobre os critérios 
para atuação dos profissionais em exercício nas unidades escolares da rede 
pública de ensino do Distrito Federal, nas unidades educacionais não 
presenciais, no período de pandemia pelo coronavírus. 
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PORTARIA Nº 132/SEEDF, de 3 de junho de 2020, DODF nº 108, de 9/6/2020, 
pag. 2, com fundamento no Parecer nº 47/2020 – CEDF, homologado em 
3/6/2020, DODF N° 107, de 8/6/2020. Valida o Plano de Gestão Estratégica para 
a Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de 
Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal; e dá outras providências. 

 

PARECER Nº 47/2020-CEDF, de 3 de junho de 2020. Valida o Plano de Gestão 
Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais na 
Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal; e dá outras providências. 

 

PARECER Nº 11/2020 - CNE/CP, de 7 de julho de 2020. Aprova orientações 
educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais 
e Não Presenciais no contexto da Pandemia. 

 

PARECER Nº 9/2020 - CNE/CP, de 8 de junho de 2020. Reexame do Parecer 
CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da 
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID- 
19. 

 

RECOMENDAÇÃO Nº 2/2020 – CEDF, de 11 de agosto de 2020. Dispõe sobre 
o planejamento pedagógico e administrativo para a retomada das atividades 
presenciais e continuidade das práticas pedagógicas remotas que se fizerem 
necessárias, com o intuito de minimizar o impacto decorrente da Pandemia 
COVID-19, em complementação à Recomendação Nº 1/2020- CEDF. 

 

LEI Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020. Estabelece normas educacionais 
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 

 

PARECER Nº 15/2020 - CNE/CP, de 6 de outubro de 2020. Aprova Diretrizes 
Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de 
agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

PARECER Nº 16/2020 - CNE/CP, de 9 de outubro de 2020. Reexame do item 
8 (orientações para o atendimento ao público da educação especial) do Parecer 
CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020, que trata de Orientações Educacionais 
para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não 
Presenciais no contexto da pandemia. 

 

PARECER N° 102/2020-CEDF, de 10 de novembro de 2020. Dispensa, em 
caráter excepcional, da obrigatoriedade do cumprimento da carga horária mínima 
anual prevista no inciso II do art. 31 da Lei nº 9.394/1996, da Educação Infantil; 
e dá outras providências. 
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PARECER Nº 105/2020-CEDF, de 17 de novembro de 2020. Orienta o Sistema 
de Ensino do Distrito Federal, nos termos do presente parecer; e dá outra 
providência. 

 

PARECER Nº: 19/2020 - CNE/CP, de 8 de dezembro de 2020. Reexame do 
Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes 
Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de 
agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020. Institui Diretrizes 
Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, 
de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a 
serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, 
públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de 
calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

 
ANO 2021 

DECRETO nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre o 
teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da 
administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito 
Federal, como medida necessária à continuidade do funcionamento da 
administração pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19 e dá 
outras providências. 

 
DECRETO nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), e dá outras providências, 
regulamentando em seu Art. 2º, in verbis: 

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

Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos 
comerciais, 

inclusive: ........................ 

III – atividades educacionais presenciais em todas as creches, 

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

privada; 

 
CIRCULAR Nº 2/2021 – SEE/GAB (Processo SEI 00080-00032397/2021-43). 
Apresenta orientações quanto ao DECRETO Nº 41.841, de 26 de fevereiro de 
2021. 

 

CIRCULAR Nº 22/2021 - SEE/SUBEB (Processo SEI 00080-00036735/2021- 
16). Apresenta orientações para utilização das ferramentas Google. 
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DECRETO Nº 41.874, de 08 de março de 2021. Prorroga a vigência do Decreto 
Nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 de março de 2021, entre 
outras providências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

Plano de Gestão Estratégica para a realização das atividades pedagógicas não 

presenciais no DF 

GESTÃO PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

ESCOLA CLASSE 50 DE TAGUATINGA 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 

Para a elaboração deste Plano de Trabalho da equipe da Escola Classe 

50 de Taguatinga, foi necessário a formação de uma rede que “constitui a nova 

morfologia social de nossa sociedade, e a difusão da lógica de redes modifica de 

forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de 

experiência, poder e cultura.” (Castell, 1999) que contou com a participação da 

diretora, vice-diretora, supervisora administrativa, secretária, apoio 

administrativo da secretaria e demais servidores. Para que o processo de 

construção desse Plano de Trabalho se consolidasse, foram feitas diversas 

reflexões acerca do momento de quarentena que estamos vivendo e das atuais 

necessidades e exigências da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal- SEEDF. Reflexões que foram importantes para nortear o caminhar da 

escola e ressignificar o trabalho de todos os envolvidos nesse processo. Diante 

das informações colhidas, foi necessário pensar em planejamento de objetivos, 

metas e ações que se traduz em um “processo de reflexão, de tomada de 

decisão sobre a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização 
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de emprego de meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando à 

concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas definidas...” 

(Padilha, 2001). 

Com o intuito de alcançar, conjuntamente com a SEEDF no seu 

Planejamento Estratégico- 2019/2022, os “Valores de: 

. Qualidade: Excelência na oferta dos serviços educacionais e nos 

resultados do ensino. 

. Democratização: Transparência, parceria e descentralização nos atos da 

gestão. 

. Equidade: Garantia da oferta de educação pública, gratuita e de 

qualidade para todos. 

. Compromisso: Coerência entre as ações e os objetivos da instituição. 

. Ética: Compromisso com a educação e com os direitos humanos.” este 

Plano de Trabalho foi elaborado tendo em foco a necessidade em atender a 

demanda PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA desta Instituição 

Educacional/Unidade Escolar- IE/UE além daquelas decorrentes do cargo, bem 

como as atribuições a serem definidas pela SEEDF com o intuito de 

minimamente garantir, no retorno das atividades normais, o que cita a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), dos Princípios e Fins da 

Educação Nacional, em seu Art. 2º, estabelece que “a educação, dever da família 

e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.” (Lei nº 9.394/1996) 
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Organograma da organização do trabalho pedagógico 
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INTRODUÇÃO: 
 
 

A pandemia mundial, devido ao surto do COVID-19 trouxe muitas 

mudanças e desafios, inclusive para a educação. Diante das restrições de 

segurança, o Decreto Distrital nº. 40.539, de 19 de março de 2020, inciso III, do 

artigo 2º, que instituiu a paralisação das atividades escolares da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal bem como medidas de isolamento social como 

estratégia para combater a pandemia e a proliferação do novo Coronavírus, 
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causador da mazela designada COVID-19, as Instituições Educacionais se 

depararam com a necessidade de buscar novos ambientes e novas ferramentas 

educacionais. Com isso, a parceria entre família e escola está ainda mais forte 

pois percebeu-se que os responsáveis, no contexto atual, não estão medindo 

esforços para que os estudantes não percam o gosto pela aprendizagem e o 

contato mínimo com a Instituição Educacional. 

Considerando os documentos norteadores, elaborados por órgãos 

responsáveis, que surgiram ao longo do contexto da COVID-19, esta IE/UE- 

Instituição Educacional/Unidade Escolar, Escola Classe 50 de Taguatinga, além 

de depositar muita energia positiva para proporcionar momentos prazerosos e 

bastante ricos nesse novo desafio de educação por meios tecnológicos, 

organizou seu planejamento pedagógico, administrativo e financeiro 

estabelecendo metas e ações com o intuito de alcançar o objetivo geral, 

pontuado a seguir, com foco no respeito, acolhimento, positividade diante do 

momento atual, escuta e busca ativa e afetiva, humanidade, amorosidade e 

organização, sem perder o foco no Projeto Pedagógico e com o olhar voltado 

para os laços afetivos. 

 
 

 
OBJETIVO GERAL: 

 

A Equipe Diretiva, diretora e vice-diretora, supervisora administrativa e 

secretária, se empenhará em manter o funcionamento da IE/UE dentro das 

normas do Sistema Educacional, atendendo com presteza a demanda da 

SEEDF, identificando suas necessidades, mantendo a comunicação com o 

efetivo de funcionários e famílias dos (as) estudantes, esclarecendo dúvidas e 

orientando quanto ao cumprimento de portarias e decretos. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

. Elaborar e avaliar continuamente com a Equipe Gestora, diretora e vice- 

diretora, supervisora administrativa, secretária e demais funcionários, o Projeto 

Pedagógico- PP e o Plano de ação para a implementação do Projeto 

Pedagógico da IE/UE; 
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. Planejar, orientar e acompanhar as atividades didático-pedagógicas, a fim de 

dar suporte ao Projeto Pedagógico-PP; 

. Construir coletivamente momentos de reflexão, de estudo e de planejamento 

pedagógico para a construção efetiva do processo de ensino e de aprendizagem 

não presencial; 

. Possibilitar e garantir aprendizagens significativas e desenvolvimento 

socioemocional; 

. Atender a contento as demandas da comunidade escolar; 

 
. Refletir e assegurar o repasse, com qualidade, das informações educacionais 

conforme diretrizes da SEEDF; 

. Proporcionar momentos prazerosos de interação com e entre os servidores da 

IE/UE; 

. Atender com presteza as demandas dos (as) professores (as) e das famílias 

dos (as) estudantes; 

. Proporcionar momentos de escuta sensível e reflexão acerca do momento 

atual; 

. Ofertar momentos de estudos sobre novas tecnologias. 

 
. Garantir a lisura, a transparência e a regularidade da prestação de contas dos 

recursos repassados à unidade escolar; 

. Assegurar a qualidade das informações educacionais declaradas e atualizá-las, 

continuamente, por meio do sistema informatizado, conforme Diretrizes da 

SEEDF; 

. Garantir a prestação de informações, quando solicitadas de maneira 

tempestiva, pela Coordenação Regional de Ensino, pelos órgãos próprios da 

SEEDF, funcionários da IE/UE e famílias dos (as) estudantes; 

. Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, 

das instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na IE/UE; 

. Atender em tempo hábil às necessidades dos servidores lotados nesta IE/EU e 

terceirizados, e famílias dos (as) estudantes; 
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. Proporcionar momentos de interação com e entre os funcionários onde todos 

possam se sentir apoiados e acolhidos; 

. Instruir processos sobre assuntos pertinentes às atividades da IE/UE; 

 
. Conhecer, cumprir e divulgar a legislação educacional vigente, incorporando- 

as ao cotidiano da IE/UE; 

. Assistir à Direção em serviços técnico-administrativos, especialmente, os 

referentes à vida escolar dos estudantes da IE/UE; 

. Atender aos pedidos de informação sobre processos relativos à Direção e 

Secretaria Escolar e demais documentos, respeitando o sigilo profissional; 

. Atender a comunidade escolar com cordialidade, presteza e eficiência; 

 
. Acompanhar, sistematicamente, o preenchimento dos Diários de Classe; 

 
. Executar serviço presencial quando surgir necessidade. 

 
 
 

METAS/AÇÕES/ESTRATÉGIAS: 
 

· Definir rotina de trabalho com carga horária estabelecida para o teletrabalho; 

 
. Organizar escala de revezamento presencial; 

 
· Trabalhar de forma presencial na escola de acordo com as demandas e 

necessidades; 

. Ler e compartilhar documentos com os diversos grupos da IE/UE por meio dos 

aplicativos; 

. Planejar, coordenar e controlar a execução de AVA e outras ferramentas 

digitais; 

. Participar de reuniões por videoconferência com a Equipe Diretiva e equipes da 

CRET para ajustes nas atividades a serem desenvolvidas; 

. Organizar doações com o grupo de funcionários; 

 
. Produzir vídeos como incentivo aos funcionários, famílias e estudantes; 
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. Ler e organizar documentos sobre verbas e manter contato via whatsApp com 

contador; 

. Orientar quanto a questionamentos, por meio do aplicativo WhatsApp ou 

telefone, o grupo de professores, demais funcionários e famílias; 

. Participar de reuniões ou palestras, por meio de aplicativos, com o objetivo de 

sanar dúvidas; 

· Acompanhar o serviço de vigilância, diariamente, estando em contato com os 

vigias da escola por meio de telefone ou whatsApp; 

· Acompanhar, bem como fiscalizar, o serviço de limpeza da empresa contratada, 

diariamente, estando em contato com os servidores da vigilância, por meio das 

ocorrências registradas no livro de registro diário e também por meio de contato 

com o encarregado da referida empresa; 

· Acessar diariamente as plataformas digitais e-mail institucional, SEI, SIGEP, 

Ieducar e outros aplicativos, no intuito de atender com agilidade as demandas; 

· Manter contato direto com todos os servidores da escola a fim de proporcionar 

o devido apoio, em caso de dúvidas, auxílio em plataformas digitais, geração e 

acompanhamento de processos via SEI; 

· Organizar e efetuar o devido controle quanto aos documentos que deverão ser 

entregues de forma física ao término da suspensão das aulas; 

· Manter sob guarda as folhas de ponto para serem devidamente assinadas e 

entregues na Regional de Ensino após o retorno das aulas; 

. Atender a comunidade escolar orientando, informando e atendendo as 

solicitações por e-mail, whatsApp ou via processo SEI, conforme as normas do 

teletrabalho; 

. Monitorar o Sistema Ieducar quanto a atualização de dados de professores e 

estudantes, a fim de prestar um serviço eficiente ao público-alvo; 

. Supervisionar a criação dos Diários de Classe pelos docentes, sanando as 

dúvidas, auxiliando no acesso a senhas do Sistema I-educar e atendendo, 

diariamente, as demais solicitações; 
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. Alocar professores de contrato temporário, assim que disponíveis no Sistema 

I-educar; 

. Acompanhar e orientar os professores quanto ao preenchimento dos Diários de 

Classe; 

. Prestar as informações referentes ao Censo Escolar solicitadas pela SEEDF e 

as informações referentes ao Educacenso – MEC por meio digital, e-mail e 

plataforma própria; 

. Garantir o registro, pela direção, das aulas lecionadas pelos professores de 

Contrato Temporário que não tiverem acesso ao Diário Web até a data de sua 

devolução; 

. Atualizar os livros de escrituração escolar; 

 
. Organizar pastas/capas para arquivo dos Diários de Classe; 

 
. Executar serviços de forma presencial quando da necessidade de envio de 

documentos que exijam a assinatura da direção da escola ou que seja 

necessário pesquisa no dossiê dos estudantes e/ou dos docentes; 

. Apresentar relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas para a chefia 

imediata; 

. Reunir com grupo de trabalho composto por equipe diretiva, coordenadores 

(as), profissionais da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem- EEAA, 

Sala de Recursos e Orientador (a) Educacional para organização do trabalho 

não perdendo de vista os princípios de articulação, formação e transformação; 

. Reunir com Comitê Local para execução das ações para o regresso dos 

estudantes às aulas não presenciais; 

. Revisar o Projeto Pedagógico da IE/UE para devidos ajustes ao contexto atual; 

 
. Mapear canais de comunicação possíveis para utilização junto aos profissionais 

da IE/UE e aos estudantes preservando os dados pessoais de todos os 

envolvidos; 

. Identificar famílias com dificuldade de acesso à internet ou a aparelhos 

tecnológicos; 
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. Implantar ao cotidiano escolar e esclarecer dúvidas acerca do Relatório de 

Atividades Semanal e orientar a necessidade em alinhar tal documento ao diário 

web e plataforma; 

. Implementar momentos, junto à comunidade escolar, de ampliação de relações 

sociais por meio digital, aquisição ou manutenção de laços afetivos com seus 

pares, na transformação da realidade atual e no desenvolvimento da imaginação 

e da criatividade; 

. Disponibilizar informações e sugerir estratégias a toda comunidade escolar 

como se dará o processo de retomada das atividades escolares não presenciais, 

dicas de organização de trabalho e de estudo e orientações quanto aos aspectos 

socioemocionais que podem interferir na vida dos estudantes; 

. Criar espaços de diálogo com toda comunidade escolar, quando se fizer 

necessário, para escuta da situação atual e dificuldades enfrentadas; 

. Registrar toda e qualquer informação pertinente ao cotidiano escolar como 

forma de segurança; 

.Levantar e esclarecer as competências atribuídas a cada profissional envolvido 

no processo, pontuando as ações de cada um; 

. Escutar e compartilhar significados e sentidos relacionados ao momento atual 

e o papel da educação; 

. Promover momentos de acolhimento e escuta sensível junto à comunidade 

escolar, com vistas à aprendizagem e desenvolvimento socioemocional; 

. Refletir com o grupo pedagógico, sobre adequação curricular na educação 

mediada pelas tecnologias; 

. Orientar e assessorar, pedagogicamente, adequações didáticas e 

metodológicas necessárias no uso da mediação tecnológica e no fazer 

pedagógico a ser seguido; 

. Disponibilizar espaço da IE/UE e ferramentas tecnológicas para os funcionários 

com dificuldade de internet ou aparelho tecnológico; 
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. Disponibilizar variadas ferramentas para comunicação e acolhimento à toda 

comunidade escolar, tais como: e-mail, grupos de whatsApp, whatsApp 

business, plataforma Google Sala de aula, reuniões virtuais, videoconferências, 

telefone da instituição e particular, sempre resguardando a privacidade e 

horários de trabalho; 

. Reunir semanalmente em Coordenação Coletiva para estudo de documentos, 

discussão e construção de planejamento pedagógico e orientações acerca do 

ensino remoto; 

. Planejar formato das aulas remotas: dias, horários, conteúdos, uso dos meios 

tecnológicos; 

. Organizar as Salas de aula na plataforma Google Sala de Aula e grupos de 

whatsApp; 

. Participar de cursos para formação continuada; 

 
. Planejar acolhimento dos profissionais e estudantes para o retorno das 

atividades não presencias; 

. Realizar diagnóstico sobre acesso dos estudantes à escola e planejar a busca 

ativa a esses estudantes; 

. Planejar semanalmente em Coordenação Setorizada, sequências didáticas 

para serem executadas nas aulas por ensino remoto; 

. Promover, junto ao grupo pedagógico, reuniões para estudo e aprimoramento 

do fazer pedagógico contando com profissionais da CRET, professores (as) de 

outras CREs, profissionais da SEEDF entre outros; 

. Planejar atividades a serem postadas nos meios tecnológicos e impressas; 

 
. Elaborar material didático; 

 
. Formar grupo de WhatsApp e na plataforma para dar suporte aos professores 

(as) regentes no que diz respeito a recursos tecnológicos e sugestões para o 

fazer pedagógico; 

. Incluir professores (as) readaptados ao planejamento do retorno das atividades 

não presenciais; 
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. Implementar o aplicativo WhatsApp Business a partir do telefone fixo da EC50 

para atender a demanda das famílias dos estudantes; 

. Reunir com o grupo bimestralmente e sempre que necessário, para Conselho 

de Classe; 

. Reunir com a comunidade escolar, bimestralmente e sempre que necessário, 

para conversa com professores (as) e famílias dos estudantes; 

. Participar de lives, videoconferências e demais situações propostas pela 

SEEDF por meio da Coordenação Regional de Taguatinga- CRET; 

. Implementar o Projeto Interventivo; 

 
. Implementar os Projetos: Sacola Literária e Hora da história; 

 
. Oferecer reforço escolar, em turno contrário, para os estudantes com 

defasagem de conteúdo e dificuldade de aprendizagem; 

. Planejamento e execução de Dia Letivo Temático; 

 
. Levantar necessidades e organizar entrega de cestas básicas para famílias 

carentes; 

. Organizar momento de comemoração ao Dia das Crianças com formato de 

drive-thru, respeitando as orientações para preservação da saúde; 

. Organizar momento de comemoração ao Dia do Secretário, Dia dos 

Professores, Dia do Servidor Público, Dia do (a) Diretor (a), Dia do (a) Orientador 

(a) com formato de drive-thru, respeitando as orientações para preservação da 

saúde; 

. Executar planejamento que vise refletir, avaliar e traçar novos objetivos, ações 

e reorganização de tempos e espaços para o bom desenvolvimento pedagógico 

sempre que se fizer necessário; 

. Estudar documentos e lives em relação ao RAV e RDIA para sanar dúvidas; 

 
. Participar da Semana Temática Letiva. 

 
. Implantar e implementar o Projeto de Contação de Histórias; Projeto 

Alfabetização matemática; Projeto Autocuidado. 
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RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A UNIDADE: 
 

. Que possa ser garantida uma comunicação entre os servidores e direção 

fluente, eficiente e amigável no período de suspensão das atividades na própria 

IE/EU; 

. Que as solicitações/orientações da CRET e das famílias sejam atendidas e 

prestadas de forma eficiente; 

. Que as estratégias viabilizadas possam contribuir para que os funcionários da 

IE/EU e as famílias tenham o mínimo de prejuízo em razão da suspensão das 

aulas e se sintam seguros e amparados por esta equipe diretiva. 
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA CLASSE 50 

DE TAGUATINGA 

 
 
 
 

 

Para a elaboração desta Proposta Pedagógica (PP), a equipe da Escola 

Classe 50 de Taguatinga contou com a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar: equipe diretiva, professores, Técnicos em Gestão Escolar 

(TGE), Agentes em Gestão Escolar (AGE), Especialistas em Educação, pais ou 

responsáveis de estudantes. 

Para que o processo de construção da Proposta Pedagógica se 

consolidasse, foram feitas diversas reflexões acerca da prática pedagógica em 

momentos de reunião pedagógica e de avaliação. Durante a Semana 

Pedagógica de 2021 foram analisados os resultados desta Instituição 

Educacional IE: avaliações externas e conselhos de classe. Todos esses 

momentos e situações foram importantes para nortear o caminhar da escola e 

ressignificar o fazer pedagógico de cada segmento. 

Diante das informações colhidas, foi necessário pensar em planejamento 

de objetivos e estratégias, metas que se traduzem em: 

 
 
 

 
[...] processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação; 

processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego 

de meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, visando à 

concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas 

definidas, a partir dos resultados das avaliações (PADILHA, 2001, p. 

30). 

 
 
 
 

O ato de planejar faz parte da história do ser humano, pois o desejo de 

transformar sonhos em realidade objetiva é uma preocupação marcante de toda 

pessoa. Em nosso dia a dia, sempre estamos enfrentando situações que 
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necessitam de planejamento, mas nem sempre as nossas atividades diárias são 

delineadas em etapas concretas da ação, uma vez que já pertencem ao contexto 

de nossa rotina. Entretanto, para a realização de atividades que não estão 

inseridas em nosso cotidiano, usamos os processos racionais para alcançar o 

que desejamos. 

Com base nisso, ficou constatado que, para ser construída, a Proposta 

Pedagógica necessita de um planejamento educacional que se preocupe tanto 

com o ponto de partida quanto com os objetivos almejados. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), dos Princípios 

e Fins da Educação Nacional, em seu Art. 2º, estabelece que “a educação, dever 

da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (Lei nº 

9.394/1996, pág. 8). Assim, considerando que a aprendizagem ocorre por meio 

da utilização de recursos e do auxílio na resolução de problemas, professor, 

estudante e família devem caminhar juntos na busca do aprendizado em todos 

os níveis. Sendo assim, o trabalho coletivo torna-se uma necessidade ligada à 

evolução do processo de ensino e de aprendizagem como um todo, pressupondo 

e afirmando que a cooperação é um valor profissional de fundamental 

importância. 

Nessa mesma direção, a Proposta Pedagógica que ora se apresenta foi 

elaborada com o intuito de construir trajetórias pedagógicas alicerçadas em 

experiências sociais e culturais, que acompanham os sujeitos em suas histórias 

de vida. Assim, buscou-se, com este documento, inspirar metodologias que 

promovam, didaticamente, o diálogo e a interação entre os componentes 

curriculares, bem como as etapas e as modalidades de ensino referentes à 

educação básica (Ensino Fundamental e Educação Especial), devidamente 

adaptados ao ensino remoto no contexto da pandemia do novo corona vírus 

SARS – COVID 19. 

A construção coletiva da Proposta Pedagógica tem mostrado o quanto os 

envolvidos têm a oferecer para o alcance de resultados que favoreçam a todos 
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e, de modo especial, aos estudantes, que são o motivo de nossa ação-reflexão- 

ação diária. 

Para a elaboração desta Proposta Pedagógica foram utilizados os 

seguintes documentos norteadores e observadas suas orientações: 

       Constituição Federal (CF) 

 
       Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

      Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

       Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Motta 

      Currículo em Movimento da Educação Básica 

       Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar em Ciclos 

 
       Diretrizes de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal. 

       Circular 66 - Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE)/ 

Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV) 

       Orientações à Rede Pública de Ensino para registro das atividades 

pedagógicas não presenciais 2021 

       Resultados do Sistema de avaliação da educação básica (SAEB) e do 

Índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB)/ 2019 

       Circular 22/2021 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEE) 

       Replanejamento Curricular 2021 da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal 
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CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA COMUNIDADE E DA ESCOLA 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 
 
 
 
 
 

Segundo a pesquisa distrital por amostra de domicílios (PDAD 

2015/2016), 

 
 
 

 
“A renda familiar, embora apresente limitações por não considerar a 

ocupação domiciliar e a faixa etária dos moradores, constitui indicador 

amplamente utilizado para análise da situação socioeconômica de uma 

população. Quando apurado o rendimento gerado, ignoram-se as 

desigualdades de condições de cada domicílio. Ao analisar a renda de 

uma localidade, deve-se, também, atentar para o fato de que a renda 

domiciliar é resultado do momento em que o dado é coletado, do 

desempenho global da economia, da política salarial, assim como da 

situação do mercado de trabalho.” 

 
 
 
 

De acordo com a mesma fonte, esse indicador permite que se elabore o 

perfil socioeconômico dos moradores de Taguatinga por meio do levantamento 

da renda bruta mensal do trabalho e dos demais rendimentos, como 

aposentadorias, pensões, aluguéis, entre outros, auferidos pelos membros dos 

domicílios pesquisados. Essa pesquisa apurou os seguintes dados: 

 

 
• A renda domiciliar média apurada foi da ordem de R$ 6.072,92, o que 

corresponde a 6,90 Salários Mínimos (SM); 

• A renda per capita foi de R$ 1.998,14 (2,27 SM). 
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A pesquisa mostrou, portanto, que as classes mais expressivas em 

Taguatinga se situam na renda de dois a cinco salários mínimos, o que 

corresponde a 34,93% da população. 

No que tange à escolarização da população que reside em Taguatinga, o 

gráfico abaixo mostra que ela se concentra na categoria dos que têm nível médio 

completo, 26,74%, seguida pelo superior completo, incluindo especialização, 

mestrado e doutorado, 22,11%. Os que possuem fundamental incompleto são 

20,58%. Analfabetos na região representam 1,48%. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Com relação ao acesso à internet, verificou-se a seguinte situação descrita na 

tabela a seguir: 
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Os dados coletados na pesquisa sobre a região de Taguatinga foram 

essenciais para a compreensão das necessidades apresentadas por nossa 

comunidade, principalmente no que concerne ao acesso à internet, uma vez que 

o ensino remoto é uma realidade desde junho de 2020. Por outro lado, entender 

o nível de escolaridade das famílias de nossa clientela, nos deu subsídios para 

traçarmos estratégias que envolvem o ensino remoto, pois, além das aulas 

ministradas estarem chegando aos lares, compreender que as famílias não 

podem e não devem assumir o papel do professor foi crucial para trilhar um 

diálogo transparente com nossa comunidade. 

 
 
 

 
CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

 
 
 
 
 
 

A ESCOLA CLASSE 50 DE TAGUATINGA é situada na EQNL2/4- área 

especial, Taguatinga Norte, e-mail ec50.taguatinga@edu.se.df.gov.br, telefones: 

39016665 / 39016666, localiza-se em um bairro predominantemente de moradia 

de classe média. Próximo à escola existe um bloco de comércio com padaria, 

farmácia, mercados, restaurante, Pontos de Encontro Comunitários-(PECs) - 

academia pública ao ar livre - e pequenas lojas que vendem produtos variados, 

mailto:ec50.taguatinga@edu.se.df.gov.br
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além de Posto de Saúde e o CED 6- Centro Educacional 6, Instituição 

Educacional que atende a estudantes do ensino médio. 

A Escola Classe 50 de Taguatinga foi fundada em 11 de agosto de 1987, 

recebendo 486 alunos e 28 professores, todos remanejados do Centro de Ensino 

Fundamental 06 de Taguatinga, atualmente Centro Educacional 06 de 

Taguatinga. A inauguração oficial deu-se em 30 de outubro do mesmo ano, com 

a presença de várias autoridades, diretores de escolas, líderes comunitários, 

professores, estudantes e comunidade local. Sua criação se deu por meio da 

resolução nº 2240, de 27 de dezembro de 1987, do Conselho Diretor da 

Fundação Educacional do Distrito Federal. 

O objetivo da criação da Escola Classe 50 de Taguatinga foi atender aos 

alunos da comunidade que estivessem na faixa etária de 06 a 14 anos e 

cursassem desde a Educação Infantil até a 4ª série do Ensino Fundamental. 

No decorrer deste período, até a presente data, várias equipes diretivas 

puderam conduzir os trabalhos e, juntamente com a comunidade escolar, 

procuraram aplicar de forma responsável os recursos financeiros recebidos. 

A equipe que assumiu a direção em 2011, a convite do responsável pela 

Diretoria Regional de Ensino de Taguatinga (DRETAG) da época, e eleita no ano 

de 2016, por meio do voto, conforme a Lei 4.751 da Gestão Democrática para 

2017/2019, passou por um momento de transição onde a diretora pediu 

exoneração do cargo, a vice-diretora assumiu o cargo de diretora e a 

coordenadora Mônica a vice - direção. Com novas eleições em novembro de 

2019, foram eleitas para direção e vice-direção, respectivamente, Terezinha 

Daydra Veras Marinho e Débora Maria Souza de Lima. 
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CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 

A Escola Classe 50 de Taguatinga funciona nos turnos matutino e 

vespertino, no horário de 07h30 às 12h30 e de 13:00h às 18:00h (quando 

presencialmente) e de 8:00h às 17:00h (na modalidade de aulas remotas), em 

escala entre os servidores da direção, supervisão, coordenação e secretaria, 

atendendo 433 (quatrocentos e trinta e três) estudantes, distribuídos em 30 

turmas. Alguns estudantes são de classe média baixa e assistidos por programas 

do governo e outros pertencem a famílias de rendas mais altas. Esta IE atende 

Sociedade Espírita de Amparo ao Menor- Casa do Caminho. 

A equipe diretiva é constituída atualmente por professora ocupando o 

cargo de Diretora e por professora ocupando o cargo de Vice-diretora, por 

Técnica em Gestão Escolar ocupando o cargo de Supervisora Administrativa e 

por Técnica em Gestão Escolar ocupando o cargo de Secretária. Possuem 

formação acadêmica em nível superior e especialização. 

A secretaria conta ainda com o suporte de 02 (dois) Técnicos em Gestão 

Escolar que atuam nos dois turnos auxiliando no trabalho de escrituração, 

matrículas de estudantes e demais tarefas de responsabilidade desse local. 

Esta IE conta ainda com 03 (três) coordenadoras pedagógicas que 

possuem formação acadêmica em nível superior e especialização. Essas têm a 

função de mediar o processo de implementação dos projetos, promover 

reflexões acerca dos espaços e tempos da escola, reorganizar o tempo 

destinado à coordenação coletiva, elaborar projetos de maneira coletiva, 

implementar o conselho de classe tornando-o instrumento de análise da prática 

pedagógica em sala de aula, promover momentos de planejamento, estudos e 

reflexões junto aos professores e equipes que se fizerem necessárias para o 

bom andamento das ações. A IE conta ainda com apoio pedagógico 

Coordenadores Intermediários (CIs) que atuam na Unidade Regional de 

Educação Básica de Taguatinga (UNIEB) os quais promovem encontros 

setorizados para formação continuada tanto com o grupo de coordenadores das 
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IEs, quanto com os professores regentes. Esses momentos são destinados a 

estudos, reflexões, troca de experiências e angústias, com o objetivo de buscar 

soluções, aliando teoria e prática. 

Esta IE conta com 01 Orientadora Educacional que possui formação 

acadêmica em nível superior e especialização. Atende à demanda dos 

professores quanto aos estudantes que demonstram algum comportamento 

diferenciado em sala de aula e faz encaminhamentos necessários junto à Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) e aos familiares. Tem como 

objetivo possibilitar o desenvolvimento do aluno, sendo agente facilitador, 

informando e sensibilizando com base em valores éticos e morais, para um 

melhor desempenho nas áreas afetiva, social e cognitiva, objetivando o trabalho 

voltado para o respeito às diferenças evidenciadas no cotidiano escolar, 

contribuindo através de atividades organizadas e sistematizadas a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. Além do atendimento aos estudantes e suas 

famílias, desenvolve também o Projeto Interventivo da Orientação Educacional, 

Projeto Recreio Dirigido, Projeto Transição e Projeto Semana da Família. 

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem desta IE, composta por 

uma pedagoga e uma psicóloga, que possuem formação acadêmica em nível 

superior e especialização, vem inovando sua prática na tentativa de atender às 

necessidades individuais dos estudantes por meio de intervenções avaliativas, 

preventivas e institucionais, favorecendo a ressignificação das concepções de 

ensino e de aprendizagem dos atores envolvidos. 

A professora pedagoga da Sala de Recursos Generalista que tem como 

objetivo dar apoio aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(ANEEs) bem como dar suporte necessário em sala de aula. 

Os professores da equipe desta IE possuem formação acadêmica em 

nível superior e especialização e constantemente participam de cursos e eventos 

que fazem parte das estratégias de formação continuada da Secretaria de 

Educação (SEDF) o que tem contribuído de forma significativa para a realização 

de novas práticas pedagógicas em sala de aula. No que se refere à organização 

do trabalho pedagógico, participam ativamente das coordenações coletivas e 

setorizadas porque valorizam o planejamento coletivo e entendem que a troca 
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de experiências consolida espaços de formação mútua, nos quais cada professor 

é chamado a desempenhar simultaneamente o papel de formando e formador. 

Mostram-se abertos e empolgados na realização dos projetos pedagógicos 

propostos pela rede, bem como os planejados por esta comunidade escolar. Esses 

profissionais são comprometidos com o fazer pedagógico e entendem que o 

primeiro passo a ser dado rumo a uma escola de qualidade é a compreensão de 

que um grupo coeso e com propostas bem definidas tem mais chances de se 

tornar bem-sucedido. 

A Sala de Leitura, espaço importante da IE, conta hoje com 2 professoras 

readaptadas que possuem formação acadêmica de nível superior e 

especialização e fazem o trabalho de encaminhamento do projeto “Sacola 

Literária”, farão empréstimo de livros (no retorno presencial) e controle dos livros 

didáticos. 

A IE possui um espaço multimídia com uma TV e DVD onde se realiza 

projeção de filmes de acordo com o projeto em desenvolvimento ou de acordo 

com o planejamento do professor regente. Atualmente, aguarda retorno 

presencial para a volta ao funcionamento. 

A comunidade é atuante e participativa nos projetos desenvolvidos - 

mesmo de forma remota – e nos eventos realizados; com isso, percebe-se o 

valor que é dado às realizações dos estudantes e ao fazer pedagógico nas 

diversas convocações feitas pela equipe diretiva, pelos professores ou pelos 

profissionais que atuam no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

(SEAA), porém, nas reuniões de pais e responsáveis, apresenta alguma 

resistência. A IE tem pensado em alternativas de melhorar o índice de 

participação dos pais e responsáveis nas reuniões bimestrais que são um 

importante momento de reflexão pedagógica acerca da aprendizagem dos 

estudantes. Por se tratar de uma comunidade esclarecida dos seus direitos e 

deveres, a parceria Família e Escola têm trazido ganhos bastante significativos 

no alcance dos objetivos propostos e na melhoria da aprendizagem dos 

estudantes. 

O Projeto Interventivo (PI) é desenvolvido por 01 professora readaptada 

que possui formação acadêmica de nível superior e especialização. Este projeto 
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é específico que consiste no atendimento aos estudantes que, apesar das 

inúmeras estratégias pedagógicas utilizadas em sala de aula pelo professor 

regente, ainda demonstram dificuldades de aprendizagem. Surgiu da 

necessidade de atendimento sistematizado a estudantes com defasagem 

idade/ano, retidos, com rendimento inferior às metas propostas a cada ano 

escolar. Neste ano, ele seguirá sendo executado de forma remota até o retorno 

presencial. 

O Conselho Escolar é composto por segmento de pais, professores, 

agentes e técnicos em gestão escolar eleito para um período de dois anos. O 

Conselho tem a função de deliberar sobre a aplicação de verbas públicas, 

aprovar calendário escolar e demais assuntos de interesse geral da comunidade 

juntamente com a Direção. 

 

 
SEGMENTOS ATENDIDOS 

 
 
 
 
 
 

       Ensino Fundamental de 09 anos 1º ao 5º ano 

      Ensino Especial DI/DOWN e TGD 
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CONSTITUIÇÃO DAS TURMAS 

 
 
 
 
 

A IE atende um total de 433 estudantes distribuídos em 30 turmas 

ofertadas no turno matutino e vespertino, onde 68 desses estudantes possuem 

algum dos diagnósticos a seguir: Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Deficiências Múltiplas 

(DMU), Síndrome de Down (S.Down), Deficiência Intelectual (DI), Distúrbio do 

Processamento Auditivo Central (DPAC), Deficiência Física (DF), Dislexia, 

Transtorno Opositor Desafiador (TOD), Deficiência Visual (DV). Os estudantes 

portadores de Necessidades Educacionais Especiais estão distribuídos em 

turmas de Integração Inversa (II) ou Classe Comum Inclusiva (CCI) ou Classe 

Especial (CE) de acordo com a Estratégia de Matrícula do Ano de 2020. Vale 

ressaltar que todos os seguimentos listados a seguir, são ofertadas turmas em 

ambos os turnos para melhor atender as demandas familiares. 

       04 turmas de 1º ano- 65 estudantes 

      04 turmas de 2º ano- 86 estudantes 

      06 turmas de 3º ano- 93 estudantes 

      05 turmas de 4º ano- 94 estudantes 

      06 turmas de 5º ano- 83 estudantes 

       01 turma de Classe Especial DI- 5 estudantes       

04 turmas de Classe Especial TGD- 7 estudantes 

 
 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
 
 
 
 

Segunda a Sexta-feira (modalidade presencial) - 7:30h às 18:00h. 
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Segunda a sexta-feira (modalidade remota) – Em escala de revezamento entre 

servidores das 8:00h às 17:00h. 

 

 
HORÁRIOS DE AULA 

 
 
 

Modalidade remota: 

 
 
 

MATUTINO: 07:30h ÀS 12:30h (1:30h de aula por meio do Google Meet e 1:30h 

de atividades na plataforma Google Sala de Aula, respeitando o tempo máximo 

de tela para Ensino Fundamental 1; o tempo restante é destinado ao atendimento 

dos estudantes e responsáveis por meio de variadas tecnologias que promovam 

a interação entre família e docente, tais como: WhatsApp, Telegram, e-mail, 

ligações telefônicas etc.) 

 

 
VESPERTINO: 13:00h ÀS 18:00h (1:30h de aula por meio do Google Meet e 

1:30h de atividades na plataforma Google Sala de Aula, respeitando o tempo 

máximo de tela para Ensino Fundamental 1; o tempo restante é destinado ao 

atendimento dos estudantes e responsáveis por meio de variadas tecnologias 

que promovam a interação entre família e docente, tais como: WhatsApp, 

Telegram, e-mail, ligações telefônicas etc.) 

 

 
MODALIDADE PRESENCIAL: 

 
 
 

Matutino: 07:30h às 12:30h 

Vespertino: 13:00h às 17:00h 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
 
 

Modalidades remota e presencial: 

 
Terça-feira, quarta-feira e quinta-feira 

      Matutino: 8:00h às 11:00h 

       Vespertino: 14:00h às 17:00h 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL ANO 2021 
 
 

 

Dados da Instituição 

 
Instituição Educacional Escola Classe 50 de Taguatinga 

Telefone: 39016666 

Endereço: EQNL 02/04 – A/E Sem nº 

 
Turno de Funcionamento Matutino e Vespertino 

 
Nível de Ensino Ofertado Ensino Especial e Ensino Fundamental I 

 
 
 
 
 

Histórico 
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A Escola Classe 50 foi fundada em 27 de dezembro de 1987, para atender 

os alunos da comunidade que estivessem na faixa etária de 04 a 14 anos e 

cursassem desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. 

 
 
 

 
Dados da Direção 

 
 
 
 
 

Diretora: Terezinha Daydra Veras Marinho 

Vice Diretora: Débora Maria Souza de Lima 

Supervisor Pedagógico: Não há 

Supervisor Administrativo: Simone Sepúlveda Pereira 

 
Secretário Escolar: Regina Ramos Lopes 

 
 
 

Recursos Humanos 
 
 
 
 

  

Descrição Quantidade 

Corpo docente 30 

Coordenadores 03 

Docentes readaptados 10 

EEAA 02 

Sala de Recursos 01 

Orientação Educacional 01 

Educador Social --- ----- 

Agente G.E. Copa e Cozinha 01 

Auxiliares em Educação (limpeza) 02 
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Auxiliares em Educação (limpeza) 

readaptados 

03 

Agente G.E. Vigilância (sendo que 1 não 

está exercendo a função) 

03 

Agente G.E. Portaria 01 

Secretaria 03 

Supervisor Administrativo 01 

Terceirizados (limpeza) 08 

Cozinheiras terceirizadas 02 

 

 

OBS.: Esta I.E. não dispõe da quantidade necessária de cozinheiras e porteiros 

e a falta desses profissionais sobrecarrega os poucos que aqui prestam estes 

serviços. 

 

Corpo 

Discente 

Matutino Matutino Vespertino 

Alunos 233 200 

ANEE 28 21 

T.FE’s 13 6 

Outras Necessidades 0 0 

Turmas Reduzidas 13 13 

 

 
Turmas/Anos Matutino 

Vespertino 

Matutino Vespertino 

Classe Especial/ TGD 02 02 

Classe Especial/DI 01 0 

1º ano 01 03 

2º ano 02 02 

3º ano 03 03 

4º ano 03 02 

5º ano 03 03 
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Espaço físico 

Descrição Quantidade 

Salas de Aula 14 

Sala da Direção 01 

Sala da Supervisão administrativa 01 

Coordenação Pedagógica 01 

Secretaria 01 

Sala dos Professores 01 

Sala Multimídia 01 

Sala de Leitura 01 

Sala de Recursos 01 

Sala de Reforço escolar 01 

Sala de Orientação Educacional 01 

Sala da EEAA 01 

Depósitos (01/pedag.,/01/limp.,/01/lanche) 03 

Sala para Auxiliares em Educação 01 

Cantina 01 

Banheiros 09 

Quadra de Esportes 02 

Parque 01 

Estacionamento 01 

Guarita 01 

Porte da Escola PEQUENO 

 
 
 
 

Espaço Físico Geral 

 
 
 

A escola foi feita em placas pré-moldadas para funcionar em caráter 

provisório e atender à demanda de alunos; pretendia-se receber novo prédio e 

uma estrutura que oferecesse condições necessárias para o trabalho ali 

desenvolvido. 
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Neste ano, a escola foi contemplada com reformas importantes em sua 

estrutura, já detalhadas na contextualização histórica. 

 
 
 

 
ANÁLISE DOCUMENTAL 

 
 
 

A proposta pedagógica da escola é construída coletivamente no início do 

ano letivo, contando com o envolvimento de todos os segmentos, que tem como 

prioridade o desenvolvimento do estudante a partir de uma formação 

humanística, ressaltando a importância da promoção das aprendizagens, 

considerando os eixos transversais e integradores de forma interdisciplinar e 

contextualizada. 

RETIDOS POR ANO 

 
Ano letivo de 2015 

1º ANO 2ºANO 3ºANO 4ºANO 5ºANO 

01 00 13 00 09 

Ano letivo de 2016 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

00 00 13 00 11 

Ano letivo de 2017 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

01 00 12 00 07 

Ano letivo de 2018 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

00 00 10 00 04 

Ano letivo de 2019 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

00 00 08 02 04 

Ano letivo de 2020 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 
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00 00 06 00 01 

 
 
 
 

MATRÍCULAS E TRANSFERÊNCIAS 

 
ANO LETIVO 2015 

MATRÍCULA INICIAL 489 

MATRÍCULA FINAL 446 

TRANSFERIDOS 43 

 

 
ANO LETIVO 2016 

MATRÍCULA INICIAL 489 

MATRÍCULA FINAL 435 

TRANSFERIDOS 54 

ANO LETIVO 2017 

MATRÍCULA INICIAL 540 

MATRÍCULA FINAL 481 

TRANSFERIDOS 59 

 
 
 

ANO LETIVO 2018 

MATRÍCULA INICAL 514 

MATRÍCULA FINAL 485 

TRANSFERIDOS 29 

 
 
 

ANO LETIVO 2019 

MATRÍCULA INICIAL 496 

MATRÍCULA FINAL 490 

TRANSFERIDOS 41 

 
 
 

ANO LETIVO 2020 

MATRÍCULA INICIAL 466 
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MATRÍCULA FINAL 468 

TRANSFERIDOS 5 

 
 
 
 

QUANTITATIVO DE ESTUDANTES ANEE POR ANO 
 
 
 
 

2015 67 

2016 67 

2017 59 

2018 49 

2019 61 

2020 57 

2021 49 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO 

 
 
 
 
 

A Escola Classe 50 de Taguatinga, apesar de ter sido construída para ser 

provisória, aparentava estar em bom estado de conservação devido ao 

investimento feito pelos gestores que por ela passaram. No entanto, apesar de 

todos os esforços empreendidos, fez-se necessária uma reforma de maior 

amplitude, pois os problemas técnicos de grande porte encontrados nas 

instalações não poderiam ser resolvidos apenas com pintura e conservação das 

áreas comuns. 

Esta IE conta com 01 pátio coberto, 02 quadras esportivas cobertas, 01 

estacionamento interno, 01 parque infantil e 39 ambientes fechados. 



47 
 

INSTALAÇÕES FÍSICAS: 

 
 
 
 
 

Quanto ao aspecto físico, pode-se relatar que esta instituição educacional 

foi construída em placas pré-moldadas de concreto usinado com o objetivo de 

funcionar provisoriamente para atender a uma demanda específica de 

estudantes na época. Em março deste ano, foram autorizadas pela Coordenação 

Regional de Ensino de Taguatinga (CRETAG) obras de infraestrutura, as quais 

estão sendo custeadas com verbas parlamentares direcionadas à referida 

Regional de Ensino. As obras mencionadas anteriormente e em andamento são: 

Troca do piso de toda a escola (eram feitos de placas de concreto e estão sendo 

substituídos por granitina), construção de paredes de alvenaria em lugar das 

antigas feitas de placas, reforma total da cantina e depósito desta 

(revestimentos, bancadas, troca de janelas etc.) e construção de lavatórios na 

entrada da escola a fim de possibilitar a lavagem das mãos aos alunos, quando 

retornarem presencialmente. 

Além das obras citadas, outras estão ocorrendo; porém, estas estão 

sendo executadas com o uso de verbas do PDAF (Programa de descentralização 

administrativa e financeira), que são: Troca dos bebedouros, reforma do 

parquinho, reforma da copa, reforma da cozinha/banheiro dos funcionários da 

limpeza e cantina e reforma do pátio/área de convivência (troca da grama e 

pintura). 

Espera-se, com o término dessas obras, uma melhora no deslocamento 

de estudantes e funcionários, prevenindo acidentes; melhora da acústica das 

salas de aula, promovendo bem-estar emocional, social e conforto vocal aos 

docentes e estudantes; resolução de problemas técnicos encontrados na 

cantina, referentes à hidráulica, elétrica, iluminação, acondicionamento dos 

alimentos; mais conforto e higiene aos usuários dos bebedouros; segurança, 

conforto e bem-estar visual aos usuários do parquinho e, por fim, espera-se que 

a melhoria geral das instalações possa contribuir, não apenas para resolver as 

questões relativas à segurança e funcionalidade, mas também ofertar um 

ambiente agradável e prazeroso àqueles que o frequentam. 
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No ano de 2013, as duas quadras de esporte foram cobertas devido à 

necessidade de dar qualidade às aulas de psicomotricidade e educação física 

destinadas aos estudantes. No ano de 2016 foi feita a troca da instalação elétrica 

do bloco onde funciona o setor administrativo, que apresentavam problemas. No 

ano de 2018 foi feita essa mesma troca no bloco onde funcionam as salas de 

aula, pois foram identificados vários problemas elétricos que estavam colocando 

em risco os estudantes e funcionários. 

No ano de 2017 foi construída, de forma emergencial, devido ao 

racionamento de água, caixa d’água e reservatório, pois, desde a construção 

desse prédio, a água que abastecia banheiros, bebedouros e cozinhas vinham 

somente de 4 (quatro) caixas d’água com capacidade de 1000 litros cada, 

afixadas em estrutura de barras de canos de ferro que já se apresentavam em 

péssimas condições e colocava estudantes e funcionários em risco de acidentes. 

A estrutura da escola está assim distribuída: 
 
 
 
 
 
 

       14 salas de aula: com mobiliário adequado aos estudantes e professor, 

quadro em fórmica branca, aparelho para tocar CD e pen drive, ventilador de teto 

e de parede, expositor para livros e armário em aço; 

       01 sala de leitura: com acervo de livros didáticos e paradidáticos, jogos e 

brinquedos pedagógicos, mobiliário adequado para atendimento e estantes em 

aço para livros; 

       01 sala destinada à Secretaria: com mobiliário adequado, armários e 

arquivos em aço, 02 computadores e 02 impressoras; 

       01 sala destinada à Direção e Vice-direção: com mobiliário adequado, 

armários em madeira e aço, 02 computadores e 01 aparelho telefônico; 

       01 sala destinada à Orientação Educacional: com mobiliário adequado, 

acervo apropriado ao atendimento aos pais ou responsáveis e estudantes, 

arquivos e armário em aço; 
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       01 sala destinada à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem: com 

mobiliário adequado, materiais pedagógicos destinados ao atendimento ao 

estudante, armários em aço e 01 computador; 

       01 sala destinada à Sala de Recursos: com mobiliário adequado, acervo 

para atender aos estudantes diagnosticados com Necessidades Educacionais 

Especiais; 

       01 sala destinada à Mecanografia: com mobiliário adequado, armários em 

aço, 02 computadores, 02 impressoras, 02 máquinas para tirar xerox e 02 

duplicadores; 

       01 sala destinada à Supervisão Administrativa: com mobiliário adequado, 

armários e arquivos em aço, 02 computadores, 02 impressoras e 01 aparelho 

telefônico; 

       01 sala destinada à coordenação pedagógica dos professores: com 

mobiliário adequado, armários tipo escaninho em madeira, arquivo em aço, 02 

computadores, 01 tela para projeção e 01 máquina de xerox; 

       01 espaço destinado à projeção de mídias: com 18 computadores (sem 

funcionamento), 01 caixa de som, mobiliário adequado, 01 aparelho de televisão, 

01 aparelho de DVD, 02 aparelhos de ar condicionado. 

       01 espaço destinado ao desenvolvimento do Projeto Interventivo: com 

mobiliário adequado, jogos e materiais diversos para o atendimento; 

       01 cantina com depósito para merenda escolar: com 01 fogão industrial, 

balança eletrônica, utensílios para cozinha, vasilhames, 01 geladeira, 02 

frízeres, balcões com pias e armários embutidos, armário tipo escaninho; 

       01 sala de auxiliares com banheiro: com geladeira, fogão, cadeiras e 

armários; 

       01 copa para Professores: com mobiliário adequado, geladeira, fogão, 

forno de micro-ondas e balcões com pia e armários embutidos; 

       01 sala destinada à materiais para psicomotricidade e futsal: com materiais 

disponíveis para psicomotricidade, bolas e coletes para aulas de futsal; 
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       01 Depósito de material de limpeza: com prateleiras; 
 

       09 banheiros:01 desativado, 03 que atendem aos funcionários, 01 

adaptado para deficiente físico, 02 banheiros adaptados para os estudantes da 

educação infantil e 02 para estudantes do ensino fundamental; 

       01 depósito para guardar material pedagógico: com prateleiras para 

organização dos materiais diversos ao atendimento ao professor. 

 
 
 

 
RECURSOS MATERIAIS 

 
 
 
 
 
 

       Materiais pedagógicos e de expediente em geral 

      Materiais para limpeza 

       Livros técnicos, didáticos, literários e infantis 

      Jogos pedagógicos e recreativos 

       Brinquedos variados 

      Aparelhos de TV 

      Aparelhos de DVD 

      Aparelhos de som 

      CDs e DVDs 

       Duplicador 

 
       Máquinas para tirar xerox 

      Computadores 

       Impressoras 

 
       Mesas, cadeiras, carteiras 
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       Armários, arquivos e estantes em aço 

      Projetor para transparência 

       Aparelho para projeção (Data show) e tela 

      Caixas de som 

       Microfones 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
 

 

       01 Professor de Educação Básica: Diretora 

 
       01 Professor de Educação Básica: Vice-Diretora 

 
       01 Técnico em Gestão Escolar: Supervisora Administrativa 

      01 Técnico em Gestão Escolar: Secretária Escolar 

       03 Técnicos em Gestão Escolar: Apoio na secretaria 

      01 Pedagogo: Orientador Educacional 

       01 Professor de Educação Básica: Psicóloga da Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem 

       01 professor de Educação Básica: Pedagoga da Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem 

       01 Pedagoga da Sala de Recursos 

 
       14 Professores de Educação Básica (efetivo) 

 
       16 Professores de Educação Básica (contrato temporário) 

 
       03 Professores de Educação Básica: Coordenador Pedagógico 

      01 Professor de Educação Física (educação com movimento) 

      10 Professores de Educação Básica (readaptado) 



52 
 

       04 Agentes em Gestão Escolar: Conservação e Limpeza 

 
       02 Agentes em Gestão Escolar- Conservação e Limpeza (readaptado) 

 

       01 Agente em Gestão Escolar- Conservação e Limpeza (readaptado)- 

Portaria 

       01 Agente em Gestão Escolar- Portaria 

      04 Agentes em Gestão Escolar- Vigilância 

       02 Agentes de Copa e Cozinha (terceirizada)- Empresa G&E 

      08 Agentes de Limpeza (terceirizado)- Empresa Real 

       01 Monitor de gestão educacional 

 
 
 
 
 
 

MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E VALORES DA ESCOLA 
 
 
 
 
 
 

A missão da equipe diretiva e demais funcionários desta IE consiste em 

proporcionar educação de qualidade: 

       promovendo as aprendizagens, considerando os eixos integradores e 

transversais do currículo, reconhecendo a importância da articulação dos 

componentes curriculares de forma interdisciplinar e contextualizada; 

       realizando a busca ativa de estudantes que não se inserem na plataforma 

ou deixam, em dado momento, de realizar as tarefas e participar das aulas pelo 

Google Meet; 

       possibilitando aos estudantes a construção do conhecimento e da 

aprendizagem de forma ativa, significativa e prazerosa, desenvolvendo atitudes 

de solidariedade, respeito e ajuda a todos, conhecendo e discutindo os 

problemas que afligem o mundo e refletindo sobre o seu papel enquanto cidadão; 
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       desenvolvendo conteúdos curriculares de acordo com princípios 

orientadores do Currículo em Movimento: unicidade da teoria e prática, 

interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização; 

       promovendo formação integral na perspectiva dos eixos transversais: da 

cidadania, diversidade e sustentabilidade humana e dos eixos integradores: 

Alfabetização, Letramento e Ludicidade; 

       estimulando a prática dialógica entre os diversos segmentos da 

comunidade escolar; 

       viabilizando o acesso a novas tecnologias como instrumento na construção 

da aprendizagem; 

       promovendo a integração, bem como a adequação curricular de forma a 

atender aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 

 
 
 

 
OBJETIVOS DE TRABALHO 

 
 
 
 
 
 

Este trabalho está pautado no Currículo de Educação Básica e na Base 

Nacional Comum Curricular, valendo-se do seu conceito de “competência”, o 

qual se define como “a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 

da cidadania e do mundo do trabalho.” (BRASIL, 2018, p. 6) 

Com o auxílio do Replanejamento curricular 2021, pretende-se, neste 

Plano de Ação , possibilitar ao estudante a participação em projetos que 

colaborem para sua interação e socialização ao meio em que está inserido, 

acolhê-lo em suas necessidades, bem como colaborar para a construção de sua 

identidade e autonomia, ampliando progressivamente seu conhecimento de 

mundo e auxiliando-o a superar as possíveis lacunas herdadas pelo ano 
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anterior, em função da flexibilização desse calendário e do distanciamento social 

imposto pela pandemia. 

Nesse sentido, pretende-se que o fazer pedagógico esteja ancorado no 

planejamento curricular, pois, 

 
 
 

 
“O ser humano age em função de construir resultados. Para tanto, 

pode agir aleatoriamente ou de modo planejado. Agir aleatoriamente 

significa “ir fazendo as coisas”, sem ter clareza de onde se quer chegar; 

agir de modo planejado significa estabelecer fins e construí-los por 

meio de uma ação intencional.” (LUCKESI,1998, p. 102) 

 
 
 
 

 
Pretende-se, ainda, aumentar o percentual de estudantes no nível 

“adequado” tanto na área de matemática, quanto na área de Língua portuguesa. 

Ao observar uma queda no IDEB em 2019, quando comparado ao de 

2017, bem como a análise qualitativa e o estudo desse indicador junto à Unidade 

Regional de Educação Básica (UNIEB) e à Unidade Regional de Planejamento 

Educacional e de Tecnologia na Educação (UNIPLAT), esta instituição de ensino 

vislumbrou a necessidade de investimento na formação da equipe de 

professores com foco na garantia das aprendizagens dos estudantes, ofertando 

oficinas de matemática, de educação matemática, estudo do currículo e dos 

níveis psicogenéticos. 
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS E BASES LEGAIS 
 
 
 
 
 
 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 
 

 

“O dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes 

dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de 

libertação.” 

 
Demerval Saviani 

 
 
 
 
 

Pensar sobre o papel que a educação cumpre na atualidade, requer 

pensar sua função, sua organização e o envolvimento dos sujeitos. Ou seja, 

 
 
 

 
Requer, sobretudo, pensar nas realidades que vivem e convivem no 

espaço escolar, considerando o momento em que as desigualdades e 

injustiças sociais expõem os equívocos de um modelo de 

desenvolvimento econômico e social que visa apenas ao lucro imediato 

de uma minoria) e transforma as relações humanas em relações de 

mercado. (GADOTTI, 2000) 

 
 
 
 

A escola é uma instituição social que pode ocasionar mudanças diante 

das lutas ali travadas, por meio de sua prática no campo do conhecimento, das 

atitudes e dos valores, de articular e desarticular interesses (FRIGOTTO, 1999). 

Por essa razão, não se deve perder de vista a ideia de que as ações pedagógicas 

refletem as concepções, estejam elas explícitas ou não, pois todos estão 
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orientados para uma ideologia, não existe neutralidade, ainda que não seja 

consciente. 

A Proposta Pedagógica é uma proposta que deve ser adequada às 

necessidades dos profissionais da educação, dos estudantes da instituição de 

ensino, bem como de todos aqueles que fazem parte da comunidade escolar. 

Por esse motivo, temos como prioridade o desenvolvimento do estudante a partir 

de uma formação humanística e com uma visão crítica do papel político-social. 

Além disso, ressaltamos a importância de promover as aprendizagens, 

considerando os eixos transversais e os eixos integradores apresentados no 

Currículo e a articulação dos componentes curriculares de forma interdisciplinar 

e contextualizada. 

O presente projeto terá como base teórica norteadora a Psicologia 

histórico-cultural, em que a assimilação dos saberes construídos socialmente é 

condição para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, da 

humanização; isto é, 

 
 
 

 
[...] a correta organização do processo de ensino pelo professor por 

meio de conhecimentos científicos, ocorridos no espaço escolar, 

favorece o desenvolvimento psíquico. Ao se criarem condições 

favoráveis, por meio do currículo escolar, para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores dos indivíduos, esses passam a 

promover a compreensão articulada da realidade objetiva da qual 

fazem parte. (MALACHEN,2016, P.183) 

 
 
 
 

 
Aliada à Psicologia histórico-cultural, este trabalho se apoiará na 

Pedagogia histórico-crítica, cuja responsabilidade e compromisso com a 

transformação social estão em seu cerne. 
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A Pedagogia histórico-crítica, enquanto comprometida com a 

transformação social, busca compreender a educação em seu desenvolvimento 

histórico-objetivo. 

Diferentemente da Pedagogia Tradicional, centrada no professor, e da 

Pedagogia Nova, centrada no aluno, a Pedagogia histórico-crítica está centrada 

no conhecimento, tendo como agentes tanto professores como alunos. Desse 

modo, 

Professores e alunos são considerados agentes sociais, chamados a 

desenvolver uma prática social, centrada não na iniciativa do professor 

(pedagogia tradicional) ou na atividade do aluno (pedagogia nova), mas no 

encontro de seus diferentes níveis de compreensão da realidade por meio da 

prática social comum a ambos. (BATISTA e LIMA, 2012, p. 7) 

Nessa abordagem teórica, o importante é que a escola compreenda que 

é por meio da apropriação dos saberes historicamente construídos que as 

classes oprimidas adquirirão sua emancipação, uma vez que as classes 

dominantes utilizam o conhecimento como ferramenta de controle e dominação. 

Aos professores caberá reconhecer a importância de se mediar qualitativamente 

esse processo de aquisição do conhecimento, pois é por meio desse saber que 

o indivíduo participa efetivamente da sociedade. Saviani nos alerta que: 

 
 
 

 
Se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos 

culturais, eles não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam 

desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente 

desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar sua dominação. 

(SAVIANI,2008, p.45) 

 
 
 
 

 
Para que, efetivamente a Pedagogia histórico-crítica seja implementada 

no ambiente escolar, o professor deverá adotar uma postura de estudioso e bem- 
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informado, tanto da realidade a sua  volta quanto dos conteúdos a serem 

ministrados. 

 
 
 

 
BASES LEGAIS 

 
 
 
 
 
 

De acordo com as bases legais que sustentam este projeto pedagógico, 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

O ensino será ministrado nos princípios da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

9394/96, em seus artigos 12,13 e 14, que estabelecem: 

 

 
I – igualdade de condições de permanência na escola; 

 
II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber. 

 

 
Segundo o Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Motta “O cidadão 

pleno é aquele que consegue exercer, de forma integral, os direitos inerentes à 

sua condição”. Para tanto, é importante que a escola se apresente como espaço 

indispensável à formação global do indivíduo, possibilitando aos educandos a 

aquisição dos conhecimentos construídos historicamente, bem como a 

apropriação de valores e princípios, que possam levá-los a tornar-se agente 

questionador/transformador da sociedade onde está inserido. 

A educação integral em sua essência e qualidade é aquela que forma o 

ser humano em sua integralidade e para sua emancipação, respeitando suas 
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múltiplas dimensões e atendendo suas necessidades educativas durante o 

processo formativo e em sua interação com a escola e comunidade. 

A prática pedagógica no ambiente escolar é reflexo das concepções que 

conduzem todos os profissionais envolvidos, estejam elas explícitas ou não o 

Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Motta nos diz que: 

 

 
Proporcionar uma educação que possibilite o desenvolvimento do 

pensamento crítico, que problematize a realidade e a comunidade, que 

reconheça o território de influência da escola no desempenho de sua 

função formadora de sujeitos históricos é, a nosso ver, o caminho para 

fazer uma educação transformadora da realidade. (Projeto Político- 

Pedagógico professor Carlos Mota, pág. 18) 

 
 
 
 

 
O Currículo em Movimento da Educação Básica, em seus pressupostos 

teóricos, propõe a superação do que Bernstein (1997) denomina como currículo 

coleção, onde os conteúdos são organizados de forma prescritiva, linear e 

hierarquizada, que defende a implementação de uma proposta de Currículo 

Integrado, onde os conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou 

temas selecionados. 

Para que o Currículo se efetive na perspectiva da integração, alguns 

princípios são imprescindíveis: 

       Princípio da Unicidade entre Teoria e Prática – Na prática pedagógica, 

crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham novos significados. Nessa 

perspectiva o conhecimento é integrado e há uma visão articulada de áreas de 

conhecimento/componentes curriculares, e as metodologias são mais 

dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. 

       Princípio da Interdisciplinaridade e da Contextualização – A 

interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares e ultrapassa a fragmentação do 
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conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentido social e político 

a conceitos próprios dos conhecimentos didático-pedagógicos. 

       Princípio da Flexibilização - Em relação à seleção e organização dos 

conteúdos, o currículo define uma base comum, mas garante certa flexibilidade 

para que as escolas, considerando seus Projetos Político Pedagógicos e as 

especificidades locais e regionais, enriqueçam o trabalho com outros 

conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos 

estudantes. 

 

 
No Brasil, com a reabertura político-democrática, pós Ditadura Militar 

(1964 – 1985), a Constituição Federal de 1988 chegou para definir a “gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei” como um de seus princípios (Art. 

2006, Inciso VI). Alguns anos mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação- LDB de 1996 vem reforçar esse princípio, acrescentando apenas “e 

a legislação do sistema de ensino” (Art. 3º, Inc. VIII). A Gestão Democrática é 

uma forma de gerir uma instituição de maneira que possibilite a participação, 

transparência e democracia. Esse modelo de gestão, segundo Vieira (2005), 

“representa um importante desafio na operacionalização das políticas de 

educação e no cotidiano da escola”. 

A LDB, em seus artigos 14 e 15, apresentam as seguintes determinações, 

no que concerne à gestão democrática: 

Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: 

I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; 

II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica 
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e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito 

financeiro público. 

Os artigos da LDB anteriormente citados dispõem que a “gestão 

democrática do ensino público na educação básica aos sistemas de ensino, 

oferece ampla autonomia às unidades federadas para definirem em sintonia com 

suas especificidades formas de operacionalização da gestão, com a participação 

dos profissionais da educação envolvidos e de toda a comunidade escolar e 

local” (VIEIRA, 2005). 
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AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 
 
 
 
 
 
 

“Um olhar construtivo em avaliação articula-se ao desejo político do educador, 

que se traduz no compromisso de aprofundamento teórico, de uma atualização 

permanente e contextualizada e de uma consciência humanizadora sobre a 

realidade social.” 

Jussara Hoffmann 

 
 
 
 
 

Em relação às estratégias de avaliação, esta deixou de ser quantitativa, 

pois privilegiava apenas a quantificação do aspecto cognitivo, que era verificado 

por meio de provas e testes que aconteciam em momentos estanques; tal 

modelo de verificação da aprendizagem se mostrou obsoleto e ineficiente, pois 

era considerada um fim em si mesma. Sousa (1991) assevera que: 

 
 
 
 
 

 
Pressupostos políticos calcados na meritocracia conseguiram 

conceber um processo avaliativo perverso sem nenhum compromisso 

com o ensino. Para atender a tais propósitos, a avaliação sofreu um 

desvio de sua função básica, uma distorção de suas reais 

possibilidades, indo além de sua capacidade, que passou a ser 

utilizada para aprovar e reprovar alunos. A decisão pedagógica que a 

avaliação poderia subsidiar, quanto ao que a escola poderia e deveria 

fazer para garantir ensino de qualidade, foi decapitada do processo 

escolar. (Sousa, 1991, p. 146). 
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A avaliação como instrumento fundamental para o trabalho passou a ser 

processual e contínua, permitindo ao professor observar, além do aspecto 

cognitivo, os aspectos sociais e afetivos. Segundo Luckesi: 

 
 
 

 
A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que 

ultrapassa a obtenção da configuração do objeto, exigindo decisão do 

que fazer ante ou com ele. A verificação é uma ação que “congela” o 

objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha 

dinâmica de ação. (LUCKESI, 1998, p. 93) 

 
 
 
 

 
A observação e o registro passaram a ser também instrumentos que visam 

a avaliar o desenvolvimento global do estudante. O boletim que continha 

menções e notas foi substituído pelo Relatório Descritivo Individual do Aluno – 

RDIA, que descreve os pontos positivos, as dificuldades e as intervenções 

realizadas pelo professor. Ou seja, vai de encontro ao que postulou a LDB 

9394/96 no que se refere a privilegiar os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. 

A avaliação formativa, modelo adotado por esta IE, será desenvolvida por 

meio de estratégias que contemplem suas duas dimensões: formal e informal, 

sendo que a face informal ocorrerá por meio da observação, sendo o juízo de 

valor favorável tanto ao aluno quanto ao professor, enquanto que a formal 

utilizará os seguintes instrumentos: teste da psicogênese da língua escrita 

aplicados bimestralmente ou quando se fizer necessário, relatórios descritivos, 

exercícios, produções de textos, provas, autoavaliação, participação em feiras, 

apresentação oral, debate e outros instrumentos. Os dados colhidos fornecerão 

informações que serão utilizadas para reorganizar o trabalho pedagógico, 

inclusive de forma individualizada, reafirmando o compromisso com a 

aprendizagem e não com as notas. 
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Compõem as avaliações externas: Prova Brasil, Avaliação Nacional de 

Alfabetização- ANA e Prova Diagnóstica (DF). Tomando como base os 

resultados do IDEB (2019) e na perspectiva de uma avaliação formativa, esta IE 

ampliou as ações que permeiam o fazer pedagógico, alinhadas à BNCC e ao 

Replanejamento curricular, a fim de garantir as aprendizagens essenciais, tendo 

como meta o aumento do quantitativo de estudantes posicionados na etapa 

classificada como “adequada”. 

Para que se efetive essa educação de qualidade, faz-se necessária a 

garantia das conquistas alcançadas com a gestão democrática, mas também a 

reorganização de espaços e tempos escolares, assim como a ressignificação de 

papéis dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 
 
 
 
 

O currículo, essa organização sistematizada dos saberes historicamente 

construídos, não deve ser visto apenas como a padronização do conhecimento 

a ser ensinado, pois envolve: 

 
 
 

 
Questões de poder, tanto nas relações professor/aluno e 

administrador/professor, quanto em todas as relações que permeiam o 

cotidiano da escola e fora dela, ou seja, envolve relações de classes 

sociais (classe dominante/classe dominada) e questões raciais, étnicas 

e de gênero, não se restringindo a uma questão de conteúdos. 

(HORNBURG e SILVA, 2007, p.1) 

 
 
 
 

 
De acordo com a proposta da Pedagogia histórico-crítica, o currículo 

deverá abarcar os conteúdos clássicos da escola, oportunizando, de forma 

sistematizada e intencional, a apreensão dos conhecimentos e do legado cultural 

produzido pela humanidade. Saviani nos diz que, apesar de não ser correto o 

desprezo pela cultura popular, o currículo escolar deverá objetivar o acesso à 

cultura erudita: 

 
 
 

 
Para desenvolver cultura popular, essa cultura assistemática e 

espontânea, o povo não precisa da escola. Ele a desenvolve por obra 

de suas próprias lutas, relações e práticas. (SAVIANI, 2013, p.69) 
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O que a Pedagogia histórico-crítica sustenta não é, de modo algum, que 

se promova o rechaço à cultura popular, mas esclarecer que, por ser uma cultura 

espontânea, já é de domínio da população. O papel da escola, sua 

especificidade, portanto, é justamente oportunizar a aquisição de conhecimentos 

aos quais as classes menos favorecidas não têm acesso “natural”, fruto de seu 

meio social. 

Com a pandemia de SARS-COVID19 que se iniciou no ano de 2020, 

houve uma quebra no fluxo do currículo escolar, obrigando a sua reorganização 

por meio da revisitação, neste ano, dos saberes que seriam estudados no ano 

que se passou. Nesse sentido, esta IE fará uso contínuo do documento 

“Replanejamento curricular”, o qual auxiliará na escolha e organização dos 

conteúdos a serem ministrados, com vistas à superação das defasagens trazidas 

do ano anterior. 

Com efeito, a BNCC, que é de caráter normativo e que agrega as 

aprendizagens indispensáveis que o estudante precisa dominar em cada etapa, 

será o guia que norteará as aulas ministradas nesta IE, assegurando ao 

educando a apreensão das primeiras, dentre as dez, competências que lhe são 

exigidas ao fim da educação básica. Por competência entende-se: 

 
 
 

 
A mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores 

para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2018, p.6) 

 
 
 
 

 
Paralelamente, afirmamos o compromisso com a educação integral, 

visando ao desenvolvimento humano global, reconhecendo o sujeito em sua 

singularidade, complexidade e diversidade, pois “a escola, como espaço de 

aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva 
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da não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades”. 

Brasil (2018). 

Outrossim, em uma perspectiva educacional em e para os direitos 

humanos, que se coaduna com as práticas democráticas descritas no parágrafo 

anterior, as ações pedagógicas aqui adotadas estão engajadas na formação de 

uma cultura de respeito à dignidade humana, a qual se orienta: 

 
 
 
 
 

 
[...] para a mudança no sentido de eliminar tudo aquilo que está 

enraizado nas mentalidades por preconceitos, discriminação, não 

aceitação do direito de todos, não aceitação da diferença. 

(BENEVIDES, 2007, p.1) 

 
 
 
 

 
Em vista disso, por estar a nossa sociedade imbuída de falácias sobre os 

direitos humanos, além de mergulhada em um sistema familiar machista e 

patriarcal, pautada no racismo estrutural e preconceito contra tudo que é 

diferente e nas práticas religiosas que privilegiam a caridade em desfavor da 

justiça social é que a escola se coloca como responsável pela quebra desses 

paradigmas constituídos, por meio da afirmação dos direitos humanos como 

naturais e universais, uma vez que: 

 
 
 

 
A universalidade é uma característica fundamental dos direitos 

humanos, pois o que é um direito humano aqui o será também em outro 

país. São ainda naturais, em função de não existirem por criação de 

uma lei para serem exigidos, reconhecidos, protegidos ou promovidos. 

(DISTRITO FEDERAL, 2ª ed., 2018, p. 51) 
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Para Benevides, 
 
 
 
 
 
 

Os direitos humanos são naturais e universais, pois independem de 

qualquer ato normativo, e valem para todos, além fronteiras; são 

interdependentes e indivisíveis, pois não podemos separá-los, 

aceitando apenas os direitos individuais, ou só os sociais, ou só os de 

defesa ambiental. (BENEVIDES, 2007, p.5) 

 
 
 
 

 
Apesar de suas características universais e naturais podemos dizer que, 

em função das modificações por que passou e até mesmo as rupturas que sofreu 

em muitos países, os direitos humanos são também históricos. 

Há que se evidenciar que a educação comprometida com os direitos 

humanos deve estar ligada aos valores vivenciados na escola, como igualdade, 

equidade, respeito às diferenças, mas também ao senso de responsabilidade 

com a coisa pública. O processo educativo que adotamos neste trabalho visa à 

formação de cidadãos plenos, participantes, críticos e capazes de mudarem a 

realidade a sua volta, ou seja, busca o desenvolvimento do ser humano em sua 

integralidade. 

A fim de que o tema “direitos humanos” não seja apenas uma questão de 

aporte teórico, a escola deverá assumir ações pedagógicas que tragam reflexões 

críticas e mudanças na forma de se relacionar com o outro. Assim, de acordo 

com o Currículo em Movimento, adotaremos um fazer pedagógico que promova: 

 
 
 

 
1) Sensibilização sobre a importância da promoção, defesa e garantia 

dos direitos humanos. 

2) Percepção dos problemas sociais, comunitários e familiares que 

ferem nossos direitos humanos. 
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3) Reflexão crítica acerca desses problemas na tentativa de 

compreender por que eles existem e como solucioná-los. 

4) Ação por meio do estímulo à participação, inclusive das crianças e 

adolescentes. (DISTRITO FEDERAL, 2ª ed., 2018, p. 59) 

 
 
 
 

Como não poderia deixar de ser, a organização curricular também precisa 

trazer para o cotidiano da escola a preocupação com o meio ambiente. O Brasil, 

nos último anos, tem sofrido duras críticas internacionais por conta do 

desmatamento desenfreado, desastres ambientais, como os de Brumadinho e 

Mariana, e da flexibilização de várias regras que beneficiam o agronegócio em 

detrimento do meio ambiente. Além disso, o planeta, que vive sob a égide de um 

sistema globalizado e de capitalismo desenfreado, tem sofrido com a diminuição 

da qualidade de vida de todos que aqui habitam. Questões como aquecimento 

global, poluição das águas e do ar, extinção de animais são apenas alguns, dos 

muitos problemas que devem ser discutidos na escola. 

Reconhecer que os recursos naturais que hoje dispomos são finitos é o 

primeiro passo para trazer à tona a necessidade de uma vida mais sustentável. 

Segundo Boff, “o projeto de crescimento material ilimitado, mundialmente 

integrado, sacrifica 2/3 da humanidade, extenua recursos da Terra e 

compromete o futuro das gerações vindouras” (BOFF, 1999, p. 17). Desse modo, 

é também uma preocupação deste trabalho educar nossos estudantes na 

perspectiva da sustentabilidade. 

Sob uma visão interdisciplinar, que perceba o sujeito como parte de um 

todo, é que propomos ações que possibilitem o debate, reflexões e análises 

críticas, visando sempre à tomada de decisões voltadas à melhoria da qualidade 

de vida na Terra. Pretende-se que o educando, como agente de suas 

aprendizagens, se perceba, também, como responsável pela preservação dos 

recursos naturais disponíveis. 

Por fim, e não menos importante, encerramos a organização curricular 

com o comprometimento de construir continuamente uma escola voltada para o 

acolhimento à diversidade, pois escola pública é, em sua essência, um locus 
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privilegiado de convívio social, onde se inserem indivíduos de todas as etnias, 

classes, credos e culturas. De acordo com o Currículo em movimento: 

 
 
 

 
Etimologicamente, o termo diversidade significa diferença, 

dessemelhança, heterogeneidade, desigualdade. A diversidade está 

relacionada, a um só tempo, à diferença de padrões, saberes e culturas 

hierarquizadas e à desigualdade econômica. Esse atributo nos leva a 

alguns grupos excluídos que, historicamente, têm vivenciado a 

desigualdade em virtude de suas diferenças dos padrões 

preestabelecidos: mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos 

indígenas, população LGBT, quilombolas, pessoas do campo e pobres, 

entre outros. (DISTRITO FEDERAL, 2ª ed., 2018, p. 40) 

 
 
 
 

 
Por sua vocação natural para a diversidade é que o fazer pedagógico da 

escola deve se empenhar no acolhimento, respeito e tolerância com o “diferente”. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
 
 
 
 
 

Conforme as Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar em 

Ciclos: 

 
 
 

 
Ao propor a organização escolar em Ciclos, a Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, reafirma seu compromisso com a 

sociedade brasiliense, de modo especial com os estudantes e 

profissionais da educação que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, de assegurar a todos o direito inalienável de aprender. 

(Diretrizes Pedagógicas para Organização em Ciclos- 3º ciclo, pág. 6) 

 
 
 
 

 
Esta Instituição Educacional, guiada pelas Diretrizes, ampliou os ciclos 

para os quartos e quintos anos desde o ano de 2013. No entanto, lembramos 

que diversas estratégias que faziam parte dos princípios teórico-metodológico do 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) eram estendidas aos 4°e 5 º anos. Ainda de 

acordo com as Diretrizes, 

 
 
 

 
Dentro desta perspectiva, a organização escolar em ciclos apresenta- 

se como alternativa favorável à democratização da escola e da 

educação, permitindo ao estudante o livre trânsito entre os anos 

escolares sem a interrupção abrupta da reprovação ano a ano. Essa 

sistemática de organização garante o respeito à heterogeneidade dos 

tempos e modos de aprender que caracterizam os sujeitos e amplia 

suas chances de sucesso. (Diretrizes Pedagógicas para Organização 

em Ciclos- 3º ciclo, pág. 18) 
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E : 
 
 
 
 
 
 

Organizar a escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em 

função das aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao 

ensino quanto a compreensão sobre o modo como o estudante 

aprende favorece a organização do trabalho pedagógico, no sentido de 

garantir as aprendizagens. (Diretrizes Pedagógicas para Organização 

em Ciclos- 3º ciclo, pág. 19) 

 
 
 
 

 
Para a organização do trabalho pedagógico desta IE, todo o processo de 

planejamento e execução tem como referência os elementos constitutivos 

apresentados pelas Diretrizes Pedagógicas para a Organização do 2º Ciclo: 

gestão democrática, formação continuada, coordenação pedagógica e 

organização curricular. 

Para implantar, implementar e viabilizar os objetivos e finalidades 

traçadas, esta IE propõe as seguintes ações, mais detalhadas no Plano de Ação: 

 
 
 

       Coordenações pedagógicas 

 
       Estudos acerca de temas de interesse do grupo de professores 

      Pré- conselho 

       Conselhos de classe 

 
       Palestras e cursos para formação continuada 
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SUBPROJETOS 
 
 
 
 
 
 

       Recreio (apenas presencialmente) 

      Hora da História 

       Projeto Literário 

 
       Feira dos estados e nações (apenas presencialmente) 

      Semana ANEE 

       PIOE (apenas presencialmente) 

      Projeto Transição 

       Oficinas de educação matemática 

      Oficinas de psicologia 

       Oficinas de cuidado vocal 

 
       Oficinas de estudo dos níveis psicognéticos 

 
 
 
 
 

AÇÕES DE SUPORTE PEDAGÓGICO 
 
 

 

       Reagrupamentos interclasse e intraclasse (na modalidade remota, o 

professor utiliza essa estratégia em pequenos grupos, no horário contrário) 

       Projeto Interventivo (continua, também, na modalidade remota) 

      Projeto Interventivo da Orientação Educacional 

       Atendimento aos estudantes no turno contrário (feito pelo professor, em 

videochamada, na modalidade remota) 

       Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
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       Atendimento na Sala de Recursos 

      Busca ativa 

 
 
 
 

EVENTOS 
 
 

 

       Festa Multicultural (Junho) – apenas presencialmente 

      Feira dos estados (agosto) – apenas presencialmente 

      Feira das Nações (setembro) – apenas presencialmente 

      Semana da Criança (Outubro) 

       Culminância do projeto (Novembro) 

 
 
 
 
 

ATIVIDADES EXTRAS 
 
 
 
 
 
 

       Projeto Educação com movimento 

 
       Passeios diversos monitorados (apenas presencialmente) 

 

As ações pedagógicas a serem desenvolvidas durante o mês são 

planejadas nas coordenações coletivas, às quartas-feiras, quando se define a 

sequência didática a ser desenvolvida pelos blocos durante este período. Nas 

coordenações setorizadas, que acontecem às terças e quintas-feiras, o 

planejamento iniciado no coletivo é desenvolvido de acordo com as 

especificidades dos blocos. Nestes momentos também são planejados os 

reagrupamentos a serem trabalhados durante aquele mês. 
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No decorrer deste processo, refletimos sobre os resultados do trabalho 

realizado, pois sabemos o quanto a avaliação formativa é importante para 

redirecionar o trabalho pedagógico com vistas a alcançar os objetivos propostos. 

A participação efetiva de todos os segmentos escolares no planejamento 

das ações da IE tem contribuído significativamente para uma escola democrática, 

transparente, ética e eficaz. 

Nesse processo de ensino e de aprendizagem o professor coloca-se 

diante dos estudantes como um mediador, que estimula e direciona para que 

estes vivenciem o processo natural de desenvolvimento, dentro de um ambiente 

motivador. Nessa interação entre estudante e professor, há o desenvolvimento 

sem a imposição de conceitos sem sentido. 
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PLANOS DE AÇÃO 

 

 
PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO - ENSINO REMOTO 

 
 

 

Equipe de coordenação: 

 
Profª Andréia Cleide da Silva Lima 

 
Profª Naryane Mesquita Rincon Raimundo 

Profª Natalianne Lemos do Prado 

 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 
 

Considerando-se a atual situação mundial e a necessidade de se evitar 

aglomerações, bem como a necessidade de se manter o ensino de uma forma 

segura, suspenderam-se as aulas e assumiram-se as atividades não presenciais 

para estudantes e trabalho remoto para os profissionais da educação. 

Considerando-se também os decretos publicados, e no intuito de assegurar-se 

o acesso a educação durante o período de suspenção das aulas presenciais 

(medidas tomadas com o intuito de que se evite a contaminação ao COVID19). 

Por meio de objetivos traçados neste plano, busca-se fazer com que a parceria 

professor-coordenador alcance o objetivo principal do nosso sistema de ensino: 

o aprendizado do estudante. 

A ação do coordenador pedagógico predomina-se em um trabalho onde 

a participação e integração da tríade-aluno-professor-coordenador pedagógico, 

aliada a uma dinâmica ativa e coerente constituiu-se num resultado cujas linhas 

norteadoras contribuirão para um desenvolvimento eficaz. 
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A dinâmica do processo didático e do conhecimento que se ensina, 

aprende e (re)constrói na escola, solicita do Coordenador Pedagógico que 

incentive e promova o hábito de estudos, leituras e discussões coletivas de 

textos, tanto os que trazem subsídios aos conteúdos específicos, quanto os que 

ampliam e aprofundam bases, encaminhamentos e concepções do ato educativo 

de ensinar e aprender, que caracteriza a especificidade da escola e do 

conhecimento que deve ser garantido. Sendo assim, a função e/ou a “missão” 

do coordenador, requer dele, então uma ampla e bem apoiada visão dos 

fundamentos, princípios e conceitos do processo didático. 

Propiciando o desenvolvimento do currículo da escola, visando melhor e 

mais eficiente desempenho do trabalho didático-pedagógico e, obviamente, a 

melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, tem o presente 

plano a função de orientar e avaliar todas as atividades do corpo docente, 

dinamizando, facilitando e esclarecendo a atuação da coordenação pedagógica, 

junto ao corpo administrativo, docente e discente da escola. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 
 

Coordenar o trabalho pedagógico, articulando a proposta curricular junto 

aos professores, atendendo-os, orientando-os e auxiliando-os, de acordo com as 

diretrizes pedagógicas e socioculturais da escola, alicerçados na realidade dos 

alunos e da comunidade ao qual estão inseridos, visando a interdisciplinaridade 

e a adaptação de qualquer conteúdo à grade curricular. 

 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 

- Apoiar os professores regentes, quanto ao planejamento, organização e 

acompanhamento quanto à produção de materiais pedagógicos e das aulas 

remotas; 
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- Proporcionar condições para o trabalho em coletivismo; 

 
- Promover a organização de chamadas de vídeos e de orientação para o corpo 

docente, com o principal intuito da manutenção das aprendizagens dos 

estudantes; 

- Articular ações motivacionais que garantam a realização da Coordenação 

Pedagógica; 

- Unir as ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e 

a Coordenação Regional de Ensino. 

- Em parceria com a equipe gestora, considerar-se as atribuições regimentais, 

para a execução do trabalho. 

- Aguçar o engajamento de trabalhos interdisciplinares com projetos coletivos e 

individuais. 

- Orientar quanto ao uso da plataforma e recursos digitais em tempos de ensino 

remoto. 

- Identificar constantemente quais as prioridades das turmas e professores para 

prestar-lhes um melhor atendimento; 

- Orientar e acompanhar o diagnóstico dos alunos, possibilitando melhor 

atendimento ao educando, relatando avanços e dificuldades na aprendizagem. 

 
 
 

 
AÇÕES 

 
 
 
 
 

Nós, coordenadores, estamos responsáveis pelo planejamento, 

organização e acompanhamento dos professores na aplicação do Currículo em 

Movimento, produção de materiais, bem como no auxílio a pesquisa de materiais 

didáticos e suas análises. 
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Estamos constantemente intervindos e interagindo virtualmente a fim de 

orientar, sanar dúvidas e garantir que os planejamentos e ações do corpo 

docente estejam em consonância com o Projeto Pedagógico desta Unidade de 

Ensino. Elaboramos, também, estrutura de planejamentos baseados no 

Currículo em Movimento, por meio de ações individualizadas por segmentos de 

ensino, com o foco e objetivo de que os trabalhos de todos os professores sigam 

a mesma estrutura por ano/série. 

Buscamos também motivar e garantir que os professores e todos os 

estudantes estejam bem orientados quanto ao uso dos recursos tecnológicos 

que se fazem necessários neste momento. Para tanto, temos realizado 

atendimentos individualizados, criação de materiais audiovisuais, criação de 

vídeos tutoriais, a fim de que todos os profissionais e estudantes consigam 

interagir por meio das aulas remotas. Outras ações: 

 Elaboração do planejamento quinzenal; 

 Elaboração do planejamento anual; 

 Implementação da rotina pedagógica; 

 Participação nas reuniões de pais e mestres; 

 Orientação e acompanhamento sobre o preenchimento dos diários de 

classe e relatórios; Orientação aos professores em conjunto ou individual; 

 Acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos por meio de 

registros, orientando os docentes para a criação de atividades 

diferenciadas e direcionadas aos que tiverem desempenho insuficiente; 

 Implementação de Projetos a serem trabalhados na escola; 

 Acompanhamento e avaliação dos projetos; 

  Realização de visitas nas salas de aula virtuais para acompanhar a 

dinâmica pedagógica e a interação professor-aluno, procurando ajudá-los 

nas dificuldades, caso necessitem; 

 Realização de formação continuada em serviço com os profissionais da 

educação; 

 Acompanhamento da execução da rotina pedagógica diária. 
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RECURSOS 

 
 
 

 Telefone celular; 

 Computador; 

 Tablet; 

 Impressora; 

 Material impresso; 

 Redes Sociais; 

 E-mail; 

 Plataforma Google Sala de aula; 

 Formulários Google; 

 Google Meet; 

 Livros diversos etc. 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 

A avaliação consiste num trabalho progressivo e cooperativo entre a 

direção, coordenação pedagógica, orientador pedagógico e o corpo docente, 

integrados na diagnose dos problemas que interferem no processo ensino- 

aprendizagem. Para dar-lhes soluções adequadas, registros e observações 

estão sendo feitos pelos professores, além da participação dos alunos nas 

videoconferências com suas documentações pedagógicas. 

Esta avaliação contínua e progressiva será feita através de diagnósticos, 

análise do plano elaborado para verificar se os objetivos foram alcançados, 

observações diretas e indiretas de todas as atividades desenvolvidas, 

conversas, fichas de acompanhamento, reflexão e conclusão. 
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PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

DA EEAA 

 
 
 
 

 

IE: Escola Classe 50 de Taguatinga Telefone: 39016666 

Diretor(a): Terezinha Daydra Veras Marinho 

Vice-diretor(a): Débora Maria Souza de Lima 

Quantitativo de estudantes: 431 Nº de turmas: 30 

Etapas/modalidades: Ensino Fundamental I – Educação Especial 

Serviços de Apoio: Sala de Recursos ( X ) Orientação Educacional (X ) 

Sala de Apoio à Aprendizagem ( ) Outro: 

EEAA: Pedagoga(o): Fabiani de França Shirosaki 

Psicóloga(o): Alessandra Siqueira Araújo 

 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 

O Plano de Ação é um prospecto do que pretendemos desenvolver no 

decorrer do ano letivo de trabalho, porém diante da nova realidade fez-se 

necessário uma revisão de nossas ações durante esse período de Ensino 

Remoto Mediado por Tecnologias. Considerando o Decreto N.º 40.583, de 1º de 

abril de 2020, que suspende as atividades educacionais em todas as escolas, 

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

Distrito Federal, é fundamental ajustes e adequações no que se refere ao 

trabalho da Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem da Escola Classe 

50 de Taguatinga. A Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020 dispõe sobre os 
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critérios para atuação dos profissionais em exercício nas unidades escolares da 

rede pública de ensino do Distrito Federal, nas atividades educacionais não 

presenciais, no período de pandemia pelo coronavírus, onde os profissionais do 

SEAA realizarão assessoramento e acompanhamento dos processos de ensino 

aprendizagem. De acordo, com o documento de Gestão Estratégica para a 

realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de 

Ensino do Distrito federal, cabe à Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem e às outras Equipes de Apoio da Unidade Escolar apoiar os 

docentes nas orientações aos pais para a condução das atividades em suas 

casas para além de conteúdos e atividades mecânicas. 

No entanto, cabe a EEAA se reunir para rever quais ações estão dando 

certo ou não em seu plano, frente aos possíveis acontecimentos imprevistos, 

fazendo os reajustes necessários. Os principais documentos que orientam o 

trabalho não presencial são: Gestão Estratégica para a Realização das 

Atividades Pedagógicas não presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal; Plano de Gestão de Pessoas da SUGEP; Portaria nº133/2020; Circular 

nº 137/2020 (com normativas específicas de cada etapa); Circular nº 141/2020 

com o Plano de Ação e Guia de Acolhimento à Comunidade Escolar Circular nº 

16/2020 da SINOVA e a Circular nº 22/2021com instruções para organização 

das ações escolares, novamente nesse formato. 

 
 
 

 
OBJETIVO GERAL: 

 
 
 
 
 

Acolher, orientar e promover ações nos diferentes níveis de intervenção 

(professores, família e estudantes), preferencialmente de maneira coletiva, e 

excepcionalmente, de maneira individual, promovendo a melhoria da qualidade 

do processo de ensino e de aprendizagem, numa perspectiva institucional e 

preventiva, diante do quadro de pandemia do COVID-19 e Ensino Remoto 

Mediado por Tecnologias. 
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EIXOS NORTEADORES: 
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PLANO DE AÇÃO AEE - ENSINO REMOTO 2021 
 

SALA DE RECURSOS 
 
 

 

Professora: Márcia Helena Rodrigues 

 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
 
 

De acordo com a Circular n.º 22/2021 - SEE/SUBEB, a evolução da 

pandemia do Novo Coronavírus levou a Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal - SEEDF a organizar-se novamente de forma virtual, com a 

necessidade de utilização exclusiva do ensino mediado por tecnologias e a 

adequação do ensino para o ambiente virtual. A presente circular também vem 

apresentar orientações para as ações dos docentes: 

 
 
 

 
ORIENTAÇÕES 

 
 
 
 
 

1. Durante o período de regência regular da turma (matutino, vespertino ou 

noturno), o professor deverá buscar meios de interação com os estudantes. 

o O professor poderá utilizar o Google Meet, chat, live no YouTube, 

WhatsApp ou qualquer outra forma de contato com os estudantes que permita 

interação; 

o O professor poderá utilizar o Google Meet para apresentações, a fim de 

dinamizar as atividades. 
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O contato com os estudantes, especialmente no momento de 

acolhimento, é essencial para a sua noção de pertencimento como parte 

integrante do ambiente escolar, mesmo que de forma virtual. 

 

 
2. Nos períodos de coordenação, o professor deverá apresentar conteúdo 

para estudo prévio à apresentação do conteúdo e para revisão posterior. 

o O professor poderá usar o Google Forms para dispor de questionários de 

revisão ou como espaço para perguntas; 

o O professor poderá usar o Google Classroom para hospedar materiais 

externos, apostilas, vídeos, e-books etc. 

 

 
Os professores do Atendimento Educacional Especializado, utilizarão as 

atividades pedagógicas previstas no Plano de Gestão Estratégica para a 

Realização das Atividades Pedagógicas não Presenciais no Distrito Federal. 

De acordo com o PLANO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 

DISTRITO FEDERAL as Salas de Recursos Generalistas, referem-se ao 

atendimento educacional especializado a estudantes com deficiências ou 

Transtorno do Espectro Autista inseridos em turmas comuns de unidades 

regulares de ensino. As atividades a serem realizadas por tais estudantes têm o 

objetivo de complementar o conteúdo ministrado pelo professor regente nas 

salas de aula virtuais de modo que apesar do isolamento social, possam ser 

assegurados ao estudante o direito de realizar as atividades adaptadas, tendo 

como base a particularidade de cada um. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 
 

• Apoiar o processo não presencial de ensino aprendizagem dos estudantes 

atendidos na Sala de Recursos. 



88 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 

• Apoiar os professores regentes nas adequações curriculares, interagindo 

virtualmente, a fim de sanar dúvidas e necessidades dos estudantes, 

possibilitando aos professores a escolha de estratégias de ensino e 

aprendizagem que melhor atendam esses estudantes; 

• Produzir material em caráter complementar de acordo com as 

especificidades desses estudantes e demandas de apoio identificadas; 

• Mediar ações no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, e/ou 

estabelecer comunicação com seus estudantes e suas famílias/responsáveis, 

via telefone, WhatsApp, e-mail, chats ou outras formas para orientação e 

esclarecimento de dúvidas e disponibilização de materiais pedagógicos, quando 

necessário. respeitadas as especificidades e condições dos estudantes, durante 

todo o período que perdurarem as atividades não presenciais; 

• Elaborar um plano interventivo individual de orientações às 

famílias/responsáveis, para o compartilhamento de atividades a serem 

realizadas com seus estudantes, e apontar estratégias de monitoramento, com 

elaboração de relatórios semanais, das atividades, considerando a realidade de 

cada estudante, de modo que seja garantida a continuidade do processo de 

aprendizagem. 

• Sob a orientação da equipe pedagógica e supervisão da equipe gestora da 

unidade escolar, realizar e/ou apoiar a realização de palestras, lives, 

videoconferências informativas e de orientações para familiares/responsáveis e 

para os estudantes, de acordo com os objetivos de aprendizagem; 

 

 
Promover formação continuada para os professores regentes das Classes 

Inclusivas no que diz respeito à Adaptação de Atividades e Alfabetização de 

ENEE’S. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
 

Acredita-se numa Educação Inclusiva onde todos os alunos possam ter 

acesso a escola, sendo oferecido a eles alternativas que explorem suas 

potencialidades por meio de uma participação interativa entre todos que estão 

envolvidos no processo educativo do aluno. 

O sucesso escolar do aluno com necessidades específicas e sua 

integração na escola gira em torno da participação efetiva da família, do 

envolvimento de profissionais qualificados para realizar um atendimento 

especializado (quando necessário) e da escola. 

Essa parceria é muito importante para que o estudante possa participar 

das aulas online de forma efetiva, garantindo a igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola. 

 
 
 

 
METODOLOGIA 

 
 
 
 
 

Para desenvolver o trabalho remotamente, serão explorados os recursos 

digitais e tecnológicos existentes, valorizando as potencialidades de cada um, 

pois tal estratégia mostra-se um ótimo caminho para que os objetivos sejam 

alcançados. 

Os atendimentos aos professores, pais e estudantes acontecerão em dias 

pré-determinados respeitando as individualidades de cada um e buscando 

atender as metas traçadas. Este atendimento será individual, quando necessário, 

ou em pequenos grupos, conforme a necessidade. Esta parceria com os 

professores das turmas é fundamental para o sucesso do ensino remoto, assim 

como a comunicação com a família e a participação desta, que deve estar 
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sempre presente, para que juntos possamos traçar as melhores estratégias para 

que a aprendizagem dos estudantes seja facilitada. 

Para tanto, utilizaremos as estratégias a seguir: 

 
1. Entrar em contato via telefone com todas as famílias dos estudantes 

atendidos pela Sala de recursos afim de mapear os mesmos; 

2. Participar dos cursos de formação ofertados pela EAPE e/ou outras 

Instituições; 

3. Ofertar formação aos professores acerca de adaptação de atividades 

pedagógicas, da adequação curricular e relatório bimestral; 

4. Orientar e informar os pais e responsáveis dos estudantes atendidos 

acerca de como auxiliar e facilitar o ensino em casa, por meio de matérias, 

reportagens, lives, vídeo aulas e material de apoio; 

É importante, neste momento, procurar superar as dificuldades da 

distância, diminuindo as barreiras que forem surgindo no percurso, valorizando 

as potencialidades de cada estudante, de cada família, sem deixar de observar 

os limites de cada um, para que cada estudante, cada família, sinta-se acolhida 

e auxiliada. 

 

 
RECURSOS 

 
• Telefone celular; 

 
• Computador; 

 
• Impressora; 

 
• Material impresso; 

 
• Redes Sociais; 

 
• E-mail; 

 
• Google Classroom; 

 
• Material de apoio. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
 
 
 

Espera-se que os estudantes atendidos pela Sala de Recursos e suas 

famílias possam com as atividades adaptadas, enviadas e realizadas em casa 

com o auxílio dos pais ou responsável, estreitar a parceria escola/família para 

que o processo de ensino aprendizagem do estudante seja efetivo, que a família 

do estudante tenha uma melhor integração com a escola. 

Também se espera, poder construir junto com os professores das turmas, 

que possuem alunos atendidos pela Sala de Recursos a elaboração de um PIE 

(Plano Individual do Estudante), para que se possa acompanhar melhor o 

desenvolvimento destes alunos, vendo seu crescimento individual, respeitando 

suas necessidades e diferenças, bem como realizar adaptações no currículo e 

atividades pedagógicas com o objetivo de mediar da melhor maneira o 

aprendizado dos mesmos. 

O trabalho ao longo desse distanciamento social será acompanhado pela 

equipe pedagógica, procurando parcerias com os professores das turmas e 

familiares, visando o melhor desenvolvimento dos estudantes atendidos. 

 

 
AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 

A avaliação educacional, enquanto um processo dinâmico que considera 

tanto o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto as possibilidades de 

aprendizagem futura, configura-se em uma ação pedagógica processual e 

formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso 

individual, prevalecendo nessa avaliação os aspectos qualitativos que indiquem 

as intervenções pedagógicas do professor da Sala de recursos. 
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A proposta de avaliação será por meio de registros, anotações, fotos e 

vídeos enviados pelos pais, relatório verbal feito pelos pais, em que vão 

relacionando dados, impressões significativas sobre o cotidiano do ensino e da 

aprendizagem no ensino remoto, bem como o comparativo do estudante com ele 

mesmo durante o processo. 
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PROJETO INTERVENTIVO 2021 
 

O LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO DAS APRENDIZAGENS 
 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

ESCOLA /CRE: Escola Classe 50 de Taguatinga 

ETAPA/MODALIDADE: Ensino Fundamental I e Classe Especial 

Anos e Turmas: 3º ao 5º ano 

Responsável pelo atendimento: Fabiola de Moura Corado 

 
 
 

2. APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 
 

O Projeto Interventivo (PI) é um projeto específico que consiste no 

atendimento aos estudantes que, apesar das inúmeras estratégias pedagógicas 

utilizadas em sala de aula pelo professor regente, ainda evidenciam dificuldades 

de aprendizagem. 

Apresenta características próprias: 

 
• Deve fazer parte do PP da Unidade Escolar, 

 
• É continuo por ser desenvolvido ao longo de todo o ano letivo 

 
• É temporário no atendimento aos estudantes, 

 
• É diversificado e atualizável, evitando a padronização e repetição de 

atividades, 

• Considera o processo de desenvolvimento dos estudantes, 

 
• Deve envolver toda a equipe pedagógica da escola em sua realização, 
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• Deve ser elaborado a partir das necessidades educativas apresentadas 

pelo estudante considerado as Orientações Curriculares do Ensino 

Fundamental-Anos Iniciais. 

 

 
3. JUSTIFICATIVA: 

 
 
 
 
 

A elaboração deste projeto surgiu da necessidade de um atendimento 

sistematizado a estudantes com defasagem idade-ano e /ou rendimento inferior 

às metas propostas pela escola. 

A partir do diagnóstico realizado pelos professores regentes, constatou- 

se que alguns estudantes apresentam inúmeras dificuldades no que se refere à 

leitura, escrita, interpretação, produção de textos e raciocínio lógico-matemático. 

O referido projeto visa desenvolver um avanço na aprendizagem da 

alfabetização e do letramento de maneira significativa e lúdica. 

Com os resultados do diagnóstico das turmas e traçado o perfil e o 

desenvolvimento de cada estudante, no que se refere ao seu desenvolvimento 

cognitivo bem como suas necessidades de aprendizagem, o professor regente 

elaborará um plano de trabalho das intervenções a serem realizadas para que 

este estudante sane ou amenize as dificuldades detectadas. Somente após as 

intervenções realizadas pelo professor, sem que haja um avanço considerável 

no processo de aprendizagem, este estudante será encaminhado para o 

atendimento no projeto interventivo. 

Os estudantes a serem atendido no referido projeto, serão definidos pelo 

professor regente, juntamente com a professora responsável pelo projeto 

interventivo. Estes elencarão as principais dificuldades deste estudante e quais 

intervenções deverão ser utilizadas. As estratégias de intervenção, bem como 

um plano de trabalho com as metas gerais a serem desenvolvidas durante as 

próximas etapas serão definidas. Tais ações e atividades terão por base as 



95 
 

competências necessárias e que deveriam ser garantidas no processo inicial de 

alfabetização e letramento. 

Este projeto será mais um passo dado em prol do estudante, evitando 

principalmente, que este perca o estímulo em sala de aula e alcance melhores 

resultados nos estudos, de modo geral, garantindo, portanto, um avanço na 

aprendizagem. 

 

 
4. PÚBLICO ALVO: 

 
 
 
 
 

Estudantes do 3º ao 5º ano da Escola Classe 50 de Taguatinga defasados 

idade/ano e ou que estejam com rendimento inferior as metas propostas pela 

escola. Os estudantes serão encaminhados ao projeto interventivo pelo 

professor regente seguindo os seguintes critérios: defasagem idade/ano, casos 

de retenção escolar, dificuldades na leitura e escrita e dificuldades na 

matemática, após esgotadas as intervenções a serem realizadas pelo professor 

regente. 

Os alunos ANEEs não serão atendidos no projeto interventivo já que estes 

estão incluídos em outras atividades interventivas que contribuem para o seu 

avanço cognitivo, como o atendimento na sala de recursos ou sala de transtornos 

funcionais por exemplo. 

 

 
5. OBJETIVO GERAL 

 
 
 
 
 

Auxiliar no processo de aprendizagem tanto de língua portuguesa quanto 

de matemática dos estudantes defasados idade-ano e ou que estejam com 

rendimento inferior as metas por ano, através de atividades lúdicas, que 

contribuam para o seu desenvolvimento cognitivo, no intuito de superar ou 
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amenizar as dificuldades de aprendizagem detectadas, a partir de um 

atendimento individual e sistematizado. 

O projeto interventivo não substitui as intervenções pedagógicas a serem 

desenvolvidas pelos professores regentes quanto ao atendimento desses 

alunos. Seu objetivo é complementar as estratégias já realizadas em sala de aula 

visando garantir melhor rendimento escolar do estudante, que apresenta 

grandes dificuldades em acompanhar a turma o qual está inserido. 

 

 
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 
 
 
 

• Conscientizar o estudante da importância da leitura percebendo a 

linguagem como forma ou processo de interação; 

• Proporcionar situações em que a criança possa interagir com o texto lido 

de forma construtiva, transformadora e prazerosa; 

• Escrever ortograficamente correto; 

 
• Saber interpretar vários tipos de texto; 

 
• Reconhecer o jogo como ferramenta didática imprescindível no processo 

ensino aprendizagem; 

• Conhecer e compreender gradativamente o funcionamento do sistema de 

escrita alfabética; 

• Ler, escrever e interpretar textos variados, de forma convencional; 

 
• Domínio do sistema alfabético, leitura e produções de textos; 

 
• Desenvolver o raciocínio lógico-matemático; 

 
• Promover a compreensão de conceitos matemáticos de forma concreta, 

fazendo uso do lúdico para a construção de conhecimento significativos; 
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• Estimular a capacidade de os estudantes buscarem soluções práticas 

para transpor os problemas apresentados; 

• Incentivar os estudantes quanto a desmistificação que o 

ensino/aprendizagem da matemática é de difícil compreensão, tornando-o 

prazeroso. 

 

 
7. DESENVOLVIMENTO 

 
 
 
 
 

A metodologia a ser utilizada favorecerá o desenvolvimento da criança 

respeitando suas características individuais e necessidades pessoais. 

As atividades serão diversificadas, priorizando a leitura, a escrita, a 

produção de textos e o raciocínio lógico matemático. 

O P.I será desenvolvido na Escola Classe 50 de Taguatinga pela 

professora readaptada obedecendo suas limitações profissionais, como a 

quantidade de alunos e o tempo de atendimento. 

• Ensino Presencial: 

 
O atendimento dos estudantes será no horário de aula com 60 minutos de 

duração, agrupados de acordo com as necessidades apresentadas pelos 

mesmos, 

• Ensino Remoto: 

 
Para esta modalidade deverá o aluno ter acesso às seguintes condições: 

 
-Acesso à internet; 

 
-Possuir ferramentas tecnológicas que permita o acesso na plataforma google 

sala de aula. 

As aulas no sistema remoto serão adaptadas às práticas pedagógicas e 

estratégias já utilizadas no ensino presencial. Os alunos serão agrupados de 
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acordo com as necessidades apresentadas provavelmente no horário contrário 

às aulas, com 60 minutos de duração. 

 
 
 

 
8. DURAÇÃO DO PROJETO 

 
 
 
 
 

Um bimestre ou até que as dificuldades na aprendizagem sejam sanadas. 

 
 
 
 
 

9. RECURSOS MATERIAIS: 

 
 
 
 
 

Ensino Presencial: livros didáticos e literários, jogos pedagógicos, 

atividades rodadas, jornais e revistas, aparelhos de som e outros. 

Ensino Remoto: atividades na plataforma virtual, sites 

pedagógicos,YouTube tube e utilização de atividades impressas quando 

necessário. 

 
 
 

 
10. RECURSO HUMANOS 

 
 
 
 
 

Equipe Gestora, Professores, estudantes, coordenadores, orientador 

Educacional, Serviços Especializado de Apoio a aprendizagem e demais 

funcionários. 
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11. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO ESTUDANTE: 

 
 
 
 
 

A avaliação será processual, juntamente com o professor regente e 

demais envolvidos. Serão observados os seguintes aspectos: participação, 

interesse, desempenho, engajamento e colaboração dos estudantes nas 

atividades propostas além do avanço ou não na aprendizagem. 

 
 
 

 
12. CRONOGRAMA: 

 
 
 
 
 

Inicio do atendimento previsto para março e/ ou abril após sondagem de 

aprendizagem a ser realizada pelos professores regentes em suas respectivas 

turmas. 

 
 
 

 
13. AVALIAÇÃO DO PROJETO: 

 
 
 
 
 

A avaliação do projeto interventivo acontecerá nas coordenações 

coletivas com o grupo de professores e demais profissionais da educação 

desenvolvidos durante todo o processo e /ou bimestralmente em conselho de 

classe. 
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PROJETO: VACINA DO SABER 
 

SALA DE LEITURA 
 
 
 
 
 
 

Prof.ª GIOVANA MARIA GIUBERTTI 

 
Prof.ª SANDRA MARA ARAÚO DE MOURA 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
 
 
 
 

O ser humano tem características que permitem sua adaptação em 

diversos contextos sociais, isso ocorre por que ele é um ser social, capaz de 

desenvolver e ampliar várias habilidades cognitivas por meio da necessidade de 

comunicação, na troca de experiência (CAVALCANTE, 2020). 

Logo, a leitura torna-se uma das principais ferramentas de comunicação 

e atua como agente facilitador de conhecimento sendo fundamental formação do 

indivíduo. Além disso, a leitura é uma atividade de grande relevância na 

formação cultural e cognitiva das pessoas por ser uma das principais fontes de 

aprendizado e informação (CAVALCANTE, 2020). 

Pensando nisso, as bibliotecas escolares são espaços importantes de 

aprendizagens, capaz de promover informação, leitura, pesquisa, curiosidade, 

criatividade, aspectos estes fundamentais para o desenvolvimento de 

competências e crescimento pessoal, social e cultural dos estudantes e da 

comunidade escolar como um todo (SECRETARIA ESTADO DE EDUCAÇÃO 

DO DISTRITO FEDERAL,2020). 

O contexto de isolamento social e o ensino mediado por tecnologias 

sinaliza que as bibliotecas escolares devem buscar alternativas para garantir que 

o seu papel de propagar informações, prover o conhecimento, incentivar a leitura 

e disseminar recursos pedagógicos de apoio às aprendizagens sejam 
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executadas de maneira eficaz (SECRETARIA ESTADO DE EDUCAÇÃO DO 

DISTRITO FEDERAL,2020). 

Dessa forma, esse projeto tem como objetivo aproximar as pessoas nesse 

momento de crise e distanciamento social por meio da leitura. Além desse 

contato humano (de forma virtual), esse projeto propõe-se, para os alunos da 

Escola Classe 50 e a comunidade escolar, ampliar o vocabulário e proporcionar 

o contato de novos mundos por meio da imaginação. 

 

 
2. OBJETIVOS 

 
 
 
 
 

2.1. OBJETIVO GERAIS: 

 
 
 
 
 

• Esse projeto tem como objetivo aproximar as pessoas nesse momento de 

crise e distanciamento social por meio da leitura. Além desse contato humano 

(de forma virtual), esse projeto propõe-se, para os alunos da Escola Classe 50 e 

a comunidade escolar, ampliar o vocabulário e proporcionar o contato de novos 

mundos por meio da imaginação. 

 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 
 
 
 

• Desenvolver habilidades de interpretação de texto; 

 
• Enriquecer o vocabulário por meio da leitura; 

 
• Desenvolver pensamento crítico, além da capacidade de argumentação; 

 
• Ampliar as visões e perspectivas sobre o mundo; 
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• Oferta uma atividade pedagógica e lúdica, ocupando o tempo das 

crianças de forma produtiva; 

• Promover aproximação entre pais e filhos permitindo que os responsáveis 

acompanhem o progresso das crianças de perto; 

• Mostrar as famílias da comunidade escolar que a escola se preocupa com 

elas, que se mantem presente mesmo nos momentos de dificuldade. 

 

 
3. JUSTIFICATIVA 

 
 
 
 
 

Pensando na qualidade de ensino que nossa instituição busca oferecer e 

levando em conta a importância da leitura para a formação de um indivíduo, 

pensamos em um projeto que proporciona aos nossos educandos momentos 

que possam estimular o gosto pela leitura, amor ao livro, além de desenvolver o 

hábito de ler. 

Diante da nossa realidade atual sabemos o quanto é importante o 

distanciamento social, mas também entendemos que há a necessidade de trazer 

a escola para mais perto dos alunos e da comunidade escolar e uma forma de 

fazer isso é por meio desse projeto de Leitura. Então, para que isso se concretize 

é importante que a instituição escolar seja comprometida para despertar o 

interesse e o prazer da leitura, ou seja, que todos os envolvidos coloquem isso 

em prática no dia-a-dia, estimulando aqueles que não possuem o hábito de 

leitura. 
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4. METODOLOGIA 

 
4.1. METODOLOGIA NÃO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Na primeira fase do projeto teremos que fazer higienização e 

levantamento de quais livros da biblioteca serão disponibilizados para cada 

segmento (1ºano/2ºano/3ºano/4ºano/5º ano). Além disso, desenvolveremos uma 

biblioteca virtual por meio da plataforma “Google Sala de Aula”, e lá pretendemos 

disponibilizar material de leitura para todos os alunos. Ainda nessa primeira fase 

elaboraremos um plano de divulgação da biblioteca virtual e empréstimo de livros 

pelo sistema de drive-thru por meio de mídias socias e cartazes na unidade 

escolar. 

Na segunda fase do projeto faremos o levantamento de quanto alunos têm 

interesse de participar de atividade extra e com isso elaboraremos uma espécie 

de “cartão fidelidade” da biblioteca, com objetivo de incentivar os alunos a 

continuarem no projeto ao longo do ano, de forma que os alunos que 

conseguirem completar o cartão até o final período letivo, ganhará um incentivo 

(em elaboração). 

A forma de avaliação será feita por meio de um registro no caderno, que 

poderá ser através da escrita, de desenhos, montagens, colagem ou alguma 

forma criativa que ele preferia, podendo até utilizar de técnicas mais 

tecnológicas. A intenção do projeto é que as crianças reproduzam a história do 

seu jeito. 

 
 
 

 
4.1.1. DRIVE THRU DE LIVROS 
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O drive-thru será realizado tomando todas as medidas sanitárias 

necessárias, sendo que faremos a entrega de dois livros para cada aluno dando 

um período de 30 dias para a devolução. Nesse mesmo momento será feito o 

preenchimento do cartão fidelidade. 

Para que essa ideia funcione de maneira adequada, será elaborado uma 

agenda de atendimento, definindo um cronograma de retirada e devolução dos 

livros para garantir o distanciamento social e evitar aglomerações 

 
 
 

 
4.2. METOLOGIA PRESENCIAL QUANDO AUTORIZADO 

 
 
 
 
 

As atividades proposta de forma não presencial se manterão, mas além 

de haver a higienização e desinfecção dos livros, haverá a desinfecção dos 

espaços físicos, a fim de garantir a segurança dos educandos. 

Outro aspecto que mudará será a entrega e recebimento de livros, pois 

não será feita por meio do drive-thru. Os alunos irão até a biblioteca para poder 

realizar essa troca seguindo um cronograma previamente elaborado e divulgado. 

Além disso, faremos o controle de acesso garantindo o distanciamento social e 

evitando aglomerações. 

Caso o retorno das aulas de forma presencial se mantiver até o término 

do ano letivo, faremos uma exposição dos materiais elaborado pelos alunos. 
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PROJETO APRENDENDO E VIVENCIANDO VALORES PARA A VIDA 
 
 
 
 
 
 

“Família e escola precisam atuar em conjunto num só objetivo: formar uma 

pessoa completa, desenvolvendo todas as suas capacidades.” 

Andrea Ramal 

 
 
 

PROJETO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: APRENDENDO E 

VIVENCIANDO VALORES PARA A VIDA 

Professora: Claudia de Paula Lupatini – Tia Cau - Contadora de Histórias - 

matrícula: 2226804 

 
 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 
 
 
 
 

Considerando a Contação de histórias um instrumento extremamente 

importante ao estímulo à leitura, ao desenvolvimento da linguagem, e um 

passaporte para a escrita por despertar o senso crítico e principalmente fazer a 

criança sonhar, tendo como objetivo específico a formação global dos estudantes 

da EC 50 de Taguatinga de maneira a gerar diálogos enriquecedores e reflexões 

em torno dos valores humanos e éticos, este projeto será desenvolvido e 

enriquecido com propostas didático-pedagógicas interdisciplinares, que 

promoverão o avanço cognitivo dos estudantes . 

Conscientes quanto à relação entre os valores/virtudes e a vida, na 

Matemática em especial, uma vez que a mesma é parte intensa de nossas 

vivências e experiências, faremos um trabalho ao longo do ano letivo de 2021 de 

forma contextualizada com propostas e atividades que possibilitarão não só o 
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avanço cognitivo nos estudantes, mas também o resgate e reforço das questões 

de cunho comportamental/formativo, o que certamente vai ao encontro da 

proposta maior da educação : formar cidadãos capazes intelectualmente e 

amparados por valores que norteam a plenitude da humanidade. 

Desenvolvimento: 

 
O projeto Aprendendo e Vivenciando Valores para a Vida se caracteriza 

por momentos prazerosos vividos em torno da Contação de Histórias 

apresentadas pela Profª Cláudia Lupatini, a principio de forma remota, que 

apresentam o Gustavo, o personagem principal que vive situações diversas, 

promovendo reflexões e amadurecimento em torno das virtudes/valores abaixo 

(distribuídas ao longo dos 4 bimestres): 

• VERDADE; 

 
• JUSTIÇA, RESPEITO E SOLIDARIEDADE; 

 
• RESPONSABILIDADE E COMPAIXÃO; 

 
• EU – AUTOESTIMA AUTOCONFIANÇA E AUTOCONHECIMENTO ; 

 
• PERDÃO; 

 
• AMIZADE, TOLERÂNCIA E PACIÊNCIA; 

 
• ORGULHO; 

 
• CORAGEM, ESPERANÇA E FÉ; 

 
• PRUDÊNCIA; 

 
 
 

Após a Contação de cada situação, a Tia Cau promoverá uma refexão 

geral sobre o contexto contado na história e cada professor regente dará 

sequência ao trabalho no que diz respeito ao fortalecimento do(s) valor(es) , bem 

como da parte de conteúdos planejados aplicando , inclusive, atividades 

específicas elaboradas em torno de cada valor trabalhado , explorando ainda 

vídeos diversos disponibilizados à equipe docente através do Google Sala de 

Aula. 
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PÚBLICO ENVOLVIDO: 

 
 
 
 
 

• Equipe diretiva e pedagógica, professores, estudantes e famílias, que 

serão envolvidas no Projeto através do envio do bilhete abaixo (via Plataforma 

virtual e grupos de whatsapp), promovendo reflexão entre alunos e familia sobre 

a virtude do dia. 

 

 
Ensinar valores aos nossos filhos está muito além do que apenas palavras 

e atitudes momentâneas. Deverá se tornar hábitos diários construídos através 

de ações que contam a cada minuto do dia."MiaCR 

• Antes do 1º encontro, que será a apresentação do Gustavo, bem como a 

história referente à VERDADE, serão enviadas às famílias uma apresentação e 

explicaçao da importância deste Projeto, de forma a possibilitar a todos um 

envolvimento crítico, consciente e constante. 

 
 
 

 
CULMINÂNCIA: 

 
 
 
 
 

Após cada encontro/ História contada, os professores aplicarão atividades 

diversos disponibilizadas no google Sala de Aula em tópico específico do Projeto 

e promoverá a realização de uma página do livro citado na apresentação do 

Gustavo, o Livro dos Valores, e que, ao final do Projeto, estará pronto para ser 

lançado por cada autor (estudante). 

Para registrarmos a conclusão deste Projeto, promoveremos um encontro 

envolvendo toda a comuidade escolar para a exposição do material desenvolvido 

ao longo do ano, bem como a apresentação das músicas do Projeto (cada valor 

tem sua música) feita pelos estudantes da EC 50 de Taguatinga. 
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Durante todo o desenvolvimento do Projeto, as crianças receberão 

surpresas enviadas pelo “Gustavo” (fotos reais, mensagens whatsapp, vídeos 

gravados, etc) de forma a tornar as situações contadas ainda mais reais e, no 

encontro final, receberemos a visita do “Gustavo”, que conversará com as 

crianças mostrando a todas que todos nós podemos melhorar o mundo. 

Cabe registrar que o “Gustavo” será, na vida real, o irmão da Tia Cau 

convidado pela mesma para abraçar esse projeto da EC 50 de Taguatinga. Essa 

iniciativa certamente envolverá e motivará ainda mais a reflexão e vivenciamento 

dos valores éticos e humanos. 
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PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 
 
 
 
 

Observação: O plano de ação da Orientação Educacional não consta neste PP 

por motivo de licença médica da orientadora educacional. 
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AVALIAÇÕES EXTERNAS – EC 50 DE TAGUATINGA 

 
 
 
 
 
 

“A avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos 

para melhorar a aprendizagem” 

 

 
Jussara Hoffmann 

 
 
 
 
 

Em 2018 foi realizada Avaliação Diagnóstica em Língua Portuguesa e 

Matemática no Distrito Federal e a Escola Classe 50 participou com as turmas 

de 2º e 4º anos em que, a partir do relatório, o docente pode planejar 

intervenções pedagógicas tendo como referência os índices de erros e acertos, 

podendo, assim, identificar as dificuldades e potencialidades dos estudantes. 

O resultado das avaliações externas a seguir possibilitou a criação de um 

painel representativo da Escola Classe 50 de Taguatinga, levando à discussão 

das fragilidades encontradas e a criação de metas que favoreçam o alcance das 

habilidades e competências ainda não adquiridas. 

Reiterando o que foi dito no tópico “Avaliação das aprendizagens”, 

tomamos como base os resultados do IDEB (2019) e na perspectiva de uma 

avaliação formativa, esta IE ampliou as ações que permeiam o fazer pedagógico, 

alinhadas à BNCC e ao Replanejamento curricular, a fim de garantir as 

aprendizagens essenciais, tendo como meta o aumento do quantitativo de 

estudantes posicionados na etapa classificada como “adequada”. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 
 
 
 
 
 

Como parte do compromisso firmado com a comunidade escolar, o projeto 

pedagógico desta IE estará em constante avaliação, na medida em que as ações 

forem executadas e as fragilidades e potencialidades aparecerem. 

Durante todo o processo haverá espaço para a reflexão e replanejamento 

das ações, tomando como base a organização do trabalho pedagógico, o 

cumprimento das metas e a eficácia dos resultados. 

O momento de reflexão para a avaliação será, principalmente, durante os 

conselhos de classe, podendo haver coordenações pedagógicas destinadas a 

esse fim, se houver necessidade. 

Os registro avaliativos serão feitos em Ata. 
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