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1. APRESENTAÇÃO 

 

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de 

convocar os que vivem em torno da escola, e dentro 

da escola, no sentido de participarem, de tomarem 

um pouco o destino da escola na mão, também. 

Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é 

pouco ainda, considerando o trabalho imenso que 

se põe diante de nós que é o de assumir esse país 

democraticamente”.  Paulo Freire 

 

         O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 512 de Samambaia está 

pautado nas reflexões baseadas na LDB 9.394/96, Art. 12 e na Lei de Gestão 

Democrática 4.751/2012, Art. 4º que abordam a importância da construção 

coletiva da proposta pedagógica da escola, visando promover e consolidar uma 

educação emancipatória junto aos segmentos da mesma.  Todo este processo 

educativo tem a pretensão de refletir, questionar, avaliar, estudar e construir 

ações políticas e pedagógicas, tendo como meta o sucesso escolar dos 

estudantes e, assim, construir coletivamente a identidade da escola com vista 

ao desenvolvimento dos estudantes de forma integral. 

 Tudo começou em 2009 em que foram feitos estudos e formações com 

intuito de situar a comunidade escolar sobre o quê era PPP, para que servia, 

qual era o objetivo, a quem se destinava, dentre outros. Nessa época, a ideia 

de PPP não se concretizou por completo, pois, havia um entrave que era a Lei 

nº 4.036 que normatizava a Gestão Compartilhada. Nela a escolha dos 

gestores era por mérito, indo de encontro com o princípio de Gestão 

Democrática idealizada pelos teóricos do PPP. Mesmo partindo de forma 

isolada (feita só pela gestão) houve palestras e formações onde foram feitas 

ações que tinha como objetivo a valorização e democratização do ensino. 

  Além disso, foram feitas ações que buscavam a construção e a 

elaboração da identidade escolar.  Desde então, a comunidade escolar tem se 

envolvido, coletivamente, na construção do Projeto Político Pedagógico, 

pensando na realidade socioeconômica, cultural, histórica, política e social dos 
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alunos, visando também à diversidade, à sustentabilidade, à pluralidade, e à 

formação continuada dos profissionais educativos.  

 Já no ano de 2012, com a retomada da Gestão Democrática como forma 

operante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 

houve um fortalecimento sobre a construção participativa, envolvendo todos os 

atores educativos: direção, professores, servidores da carreira assistência, 

alunos, pais, mães e ou responsáveis. Desta forma, a Escola Classe 512 de 

Samambaia adotou como prática emancipatória de estudo, de reflexão e a de 

avaliação do Projeto Político Pedagógico. Tal prática se concretiza nas 

coordenações pedagógicas, nas coletivas, em palestras, nas reuniões de pais 

e nos Conselhos de Classe. 

Nos anos de 2014 e 2016, a Proposta Pedagógica da Escola já havia 

ganhado mais relevância, pois foram feitas várias ações que fortaleceram a 

Escola e seus projetos, uma vez que houve ressignificação dos projetos 

escolares; planejamento organizacional das coordenações pedagógicas; 

avaliação institucional; avaliação das aprendizagens, planos de ação por 

segmento; formação continuada/ compartilhamentos de práticas; fortalecimento 

da prática da avaliação formativa; autonomia pedagógica, administrativa e 

financeira. 

Na semana pedagógica do ano letivo de 2017 a Comunidade Escolar 

dessa Instituição de Ensino revisitou o PPP de acordo com o cronograma 

elaborado pela SEEDF/GREB da Coordenação Regional de Ensino de 

Samambaia juntamente com a Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica 

dessa Instituição de Ensino. Tudo isso foi feito com o intuito de que todos 

tivessem acesso à proposta pedagógica, administrativa e financeira da Escola 

Classe 512 de Samambaia.  Para tal finalidade foram criados grupos de 

trabalho (GTs) para a releitura do PPP da escola com representatividade de 

todos os segmentos da mesma. 

          Após leitura, debate e reflexões acerca do Projeto Político-Pedagógico, 

cada grupo expôs sua percepção sobre os apontamentos lidos e abriu-se 

espaço aos demais participantes para contribuírem com a reconstrução do PPP 

resultando na proposta vigente para o ano letivo de 2017. 

 Na semana pedagógica de 2018 houve a retomada e revisitação do PPP 

de 2017, para conhecimento de quem estava chegando à escola, bem como 
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aberto a contribuição dos servidores para avaliação dos projetos existentes na 

Instituição de Ensino e reformulação dos respectivos planos de ação de cada 

segmento. Outro momento de fortalecimento do PPP foi a construção do 

Regimento Escolar da escola que ocorreu no dia 09 de março do ano 2018, em 

Assembleia Escolar. 

 No ano de 2019 houve mudanças tanto estruturais e pedagógicas que 

contribuíram para ressignificação dos projetos e consequentemente para 

aprendizagem dos alunos. 

Durante a Semana Pedagógica de 2020 foram realizadas ações no 

sentido de construir a organização do trabalho pedagógico da escola para o 

ano em curso. Revisitamos alguns tópicos presentes no documento já 

existente: eixos da função social da escola, objetivos de aprendizagem, 

oriundos do Currículo em Movimento e Objetivo Geral do projeto. Além disso, 

discutimos possíveis ações, propostas e projetos para o ano letivo de 2020, tais 

como: Metas definidas por anos; teste da psicogênese; coordenação 

pedagógica (formação continuada, planejamento por anos); avaliações 

bimestrais com base nos descritores; Projeto Interventivo; organização 

Curricular (unidades didáticas). 

Em virtude da pandemia do novo coronavírus - COVID 19, e para manter 

a comunidade escolar preservada de contágio da doença, o governo do Distrito 

Federal suspendeu às aulas mediante decretos, pareceres, medidas 

provisórias, notas técnicas e informativas que fizeram com o que os 

profissionais da educação repensassem sobre a visão de escola. Seguem 

abaixo os documentos que estabelecem a suspensão das aulas, bem como a 

forma de ensino:  

 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.  
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 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. 

Posicione no sentido de que o Parecer nº 33, de 24/03/2020, que 

autorizou o uso de tecnologias de informação e comunicação – TCIs 

para realização de atividades pedagógicas nas redes de ensino pública 

e privada do DF da Educação Básica, enquanto durar a determinação do 

Governo do DF de suspensão de aulas como medida de enfrentamento 

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

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

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

a exigência quanto aos 200 dias letivos, com base na Medida Provisória 

nº 934 da Presidência da República, bem como mantém para todo o 

Sistema de Ensino do Distrito Federal, a exigência do cumprimento de 

800 horas, independentemente, da carga horária estabelecida em cada 

uma das Matrizes Curriculares. 

 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. 

 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 
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presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes 

de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal.  

 PORTARIA Nº 129/SEEDF, de 29 de maio de 2020, publicada no DODF 

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

DF. 

 PORTARIA Nº 133/SEEDF, de 03 de junho de 2020. Dispõe sobre os 

critérios para atuação dos profissionais em exercício nas unidades 

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

educacionais não presenciais, no período de pandemia pelo 

coronavírus. 

 PORTARIA Nº 132/SEEDF, de 3 de junho de 2020, DODF nº 108, de 

9/6/2020, pag. 2, com fundamento no Parecer nº 47/2020 – CEDF, 

homologado em 3/6/2020, DODF N° 107, de 8/6/2020. Valida o Plano de 

Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não 

Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e dá outras 

providências.  

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

Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não 

Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e dá outras 

providências. 

 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 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. 

 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 
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funcionamento da administração pública distrital, em virtude da 

pandemia da COVID-19 e dá outras providências. 

 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. 

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

orientações para emissão dos documentos escolares durante o Ensino 

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

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

orientações para o uso dos Diários de Classe da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal – Ano Letivo 2021. (Processo SEI 00080-

00060709/2021-17).  

 PORTARIA Nº 160, de 09 de abril de 2021, publicado no DODF Nº 68, 

terça-feira, 13 de abril de 2021. Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter 

excepcional e provisório, no âmbito das unidades administrativas da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, das unidades 

escolares, unidades escolares especializadas, escolas de natureza 

especial – UEs/UEEs/ENEs, bibliotecas escolares e bibliotecas 

escolares-comunitárias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e 

unidades parceiras, em virtude da pandemia da COVID-19. 

Esses documentos foram determinantes para que toda a comunidade 

escolar deixasse de pensar que o ensino e aprendizagem acontecem somente 

no espaço físico da escola. Vimos que o ensino e aprendizagem extrapolaram 

os muros da escola e fomos obrigados a descobrir que existem outros lugares 

em que se pode ensinar e aprender.  

Obviamente, esses espaços não estavam e ainda não estão preparados 

para o desenvolvimento integral das aprendizagens. Visto que, os professores  

estudam para aprender a ensinar, diferentemente dos pais e mães que, além 

de não estarem habilitados, ainda tem a questão do trabalho para o sustento 

da família. 
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2. HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

          A Escola Classe 512 de Samambaia, situada na QN 512 conjunto 06, 

área especial, Samambaia Sul, foi inaugurada em 31 de outubro de 1995, pelo 

então Governador do Distrito Federal, Cristovam Buarque e pelo Secretário de 

Educação, Antônio Ibanhez Ruiz.  Tendo como primeira diretora Maria Josirene 

Vieira e Vice-diretora Irene Rute Freitas, assumindo em 16 de outubro de 1995.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A organização escolar neste período retratava fragilidades no Sistema 

do Ensino Público do DF, onde a demanda por vagas era maior que as ofertas 

existentes nas escolas.  Nessa época, para sanar essa dificuldade criou-se o 

turno intermediário. Foi neste contexto histórico que a Escola Classe 512 de 

Samambaia foi construída, com intuito de favorecer o acesso da Escola Pública 

à comunidade local. O Distrito Federal estava em pleno crescimento geográfico 

recebendo imigrantes de outras regiões e entorno e a cidade de Samambaia foi 

uma das novas cidades neste período.   

        Toda esta conjuntura fazia com que as fragilidades pedagógicas 

emergissem em função do período de permanência do aluno na escola, pois no 

turno intermediário a criança ficava somente 2 horas e meia em sala de aula 

revezando os turnos escolares para que todas as crianças tivessem acesso à 

escola. Consequentemente o quadro de evasão, repetência e o distanciamento 

da comunidade no universo interno da escola trazia consequências negativas 

para a qualidade do Ensino Público no DF. 
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  Neste contexto o Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 512 de 

Samambaia atendia de forma limitada as demandas escolares devido ao 

número de alunos, recursos didáticos, carência de professores e ausência de 

formação contínua para os mesmos. Posteriormente, por meio de 

mobilizações, programas de governo, essa situação foi se modificando ao 

longo dos anos fazendo com que a escola chegasse aos moldes atuais com 

ganhos significativos para a Comunidade Escolar. 

      Atualmente, a Escola Classe 512 de Samambaia atende a 566 alunos na 

modalidade do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de 09 anos, nos turnos 

matutino (7h30 às 12h30) e vespertino (13h às 18h), totalizando 26 turmas, A  

clientela é composta por alunos do ensino regular, alunos com transtornos 

funcionais - Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) Distúrbio 

do Processamento Auditivo (DPA), Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais ( ENEE) - Deficiência Intelectual (DI), Deficiência Física 

(DF) e Transtorno Global  do Desenvolvimento (TGD) e por isso, a Escola 

Classe 512 de Samambaia é denominada de Escola Inclusiva.  

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA 

 

Desde sua inauguração as instalações físicas da escola são consideradas 

provisórias. A escola possui na parte interna: 

● 01 pátio coberto; 

● 01 sala de leitura; 

● 01 sala destinada ao laboratório de informática; 

● 01 sala que atende ao Serviço de Orientação Especializada (SOE), 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) e Atendimento 

Educacional Especializado (AEE); 

● 01 depósito de limpeza; 

● 13 salas de aula; 

● 03 banheiros destinados aos alunos, sendo um com adaptação para 

crianças com deficiência; 

● 01 sala para secretaria escolar; 

● 01 sala para a equipe gestora; 
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● 01 sala dos professores; 

● 02 banheiros para os/as professores/as; 

● 01 cozinha; 

● 01 sala de mecanografia; 

● 01 sala dos auxiliares de educação; 

● 01 cantina; 

● 01 banheiro para os auxiliares de educação; 

● 01 depósito pedagógico; 

● 01 almoxarifado; 

 

Na parte externa a escola possui: 

● 01 estacionamento para servidores e visitantes; 

● 01 quadra poliesportiva; 

● 01 parque infantil. 

 

4. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  
 

 
Entidade mantenedora: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Secretário de Educação: Leandro Cruz Fróes da Silva 

Coordenador Regional de Ensino de Samambaia: Maria Elizabete Ferreira 

Escola: Escola Classe 512 de Samambaia 

Endereço: QN 512/ Conjunto 06/Área Especial 

Localização: Área Urbana 

Data de inauguração: 31 de outubro de 1995 

CNPJ: 01927002/0001-93 

Número do INEP: 53010060 

Telefone: (61) 39017754 

Celular: (61) 99677 7839 

CEP: 72313-700 

E-mails:  ec512.samambaia@edu.se.df.gov.br  

Nível de Ensino/modalidade: Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental de 09 anos/escola inclusiva)  

mailto:ec512.samambaia@edu.se.df.gov.br
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Público atendido: 563 alunos atualmente. 

Número de turmas: 26   

 
 
4.1. GESTÃO ESCOLAR 
 
Diretora: Altimária de Souza Santos  

Vice-diretora: Rogério Sousa Barbosa 

Supervisora Pedagógica: Elaine Amancio Ribeiro 

Chefe de secretaria: Clévia Carvalho da Silva. 

Coordenadores: Luzia Coelho Nunes 

Serviço Especializado de apoio à aprendizagem: Ana Paula da Silva 

Serviço de Orientação Educacional: Caroline Figueiredo da Cunha Mesquita 

Psicóloga: Arianne Moreira Guerreiro 

Atendimento Educacional Especializado: Vacância 

Professoras da Sala de Leitura: Darlene Rodrigues de Lacerda 

                                                      Janete Teixeira Cortez de Morais 

                         Wivian Angélica dos Santos 
 

 
 

PROFESSORES, SERVIDORES E COLABORADORES 
 

Alessandra Ferreira de C. dos Santos 

Altimária de Souza Santos  

Amanda Paiva de Magalhães 

Ana Paula da Silva 

Angela de Jesus Marques 

Antônia Lopes Rodrigues 

Antônio Carlos dos Anjos Lima 

Biná Vieira de Souza  

Carla Adriana Pereira dos Santos 

Caroline Figueiredo da Cunha Mesquita 

Célia Maria dos Santos Silva 

Cleonice de Fatima Dutra Miranda 

Clévia Carvalho da Silva 

Dalvanir Alves Lobo Soares 

Damares de Almeida Souza 

Daniela Domingas Xavier Silva 

Danilo Simões Da Silva 

Darlene Rodrigues de Lacerda 
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Divina Maria Nunes 

Elaine Amancio Ribeiro 

Erika Andrielle da Conceicao 

Estelita Lopes da Luz Oliveira 

Fabiana Neves da Silva 

Francisco Leandro Faustino Mendes 

Geovani Soares de Souza Rodrigues 

Geovanna de Jesus Souza 

Gilcilene Maria Da Silva 

Gláucia Lobo Ribeiro 

Helder Bruno Mak Siqueira de Souza 

Jailton Moura Silva 

Janete Teixeira Cortez de Morais 

Jefferson Beijamim dos Santos 

Jhonatan Gustavo Oliveira 

Luciana Maria de Sousa Gonzaga 

Lucia Christiane de Oliveira Ferreira 

Luciele Couto Correia 

Luiza Regina Vieira Câmara 

Luzia Coelho Nunes 

Manoel da Silva Brito 

Maria Cláudia Ferreira de Moura 

Maria da Conceicao Souza Rodrigues Pires 

Maria Jeruza Marques de Lima 

Marly Stéphane Alves Da Silva 

Marybeth Faria Machado 

Monique da Silva Sousa 

Nilson Alves Oliveira 

Noélia Grizer Lustosa de Alencar 

Patrícia de Oliveira Silva 

Pedro Alvino Rodrigues Neto 

Rita de Cássia de Freitas 

Rogério Sousa Barbosa 

Roseane Cardoso de Oliveira 

Sabrina de Magalhães Lisboa 

Simone Serafim Silva Figueiredo  

Sônia Valle Zinho 

Suelene Dias Alexandre de Vasconcelos 

Tânia Maria Alves Ribeiro 

Vânia Soares Novaes 

Wivian Angélica dos Santos 
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5. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
 

 Em virtude do contexto pandêmico mundial no qual estamos passando 

por causa do Novo Cororavírus, em que o isolamento social é a forma mais 

eficaz de preservação da vida, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal estabeleceu a suspensão das aulas presenciais e implementou o 

Ensino Remoto nas escolas públicas e particulares do Distrito Federal, tendo 

como recursos pedagógicos o uso das ferramentas tecnológicas para dar 

continuidade ao ensino.   

A Secretaria de Estado de Educação adotou a utilização da Plataforma 

do Escola E casa – Google Sala de Aula como meio de participação das aulas 

virtuais, e também materiais impressos para os estudantes que não têm 

nenhuma acesso à internet, para que esses tivessem seus direitos garantidos 

de aprender. 

  Diante disso, considerando que todas as escolas da rede tiveram que 

se adequar, a Escola Classe 512 de Samambaia também assumiu um dever de 

amenizar os impactos educacionais causados pela suspensão das aulas 

presenciais, e buscou compreender qual a melhor ferramenta que atendesse 

as especificidades de seus estudantes e familiares. E, realizou uma pesquisa 

no dia 26 de maio de 2020 para identificar como o ensino e aprendizagem seria 

mais efetivo nesse contexto remoto. Seguem abaixo alguns recortes da 

pesquisa: 
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Cabe fazer uma cronologia referente aos primeiros diagnósticos  
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Analisados os dados da pesquisa, a Equipe Gestora, Equipe Pedagógica 

e Orientação Educacional começaram a busca ativa das famílias dos 

estudantes que não responderam à pesquisa, por meio de ligação telefônica e 

visitação as casas para saber qual meio de participação das aulas seria 
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favorável à criança, constatando que quase todos possuíam um aparelho de 

celular com o aplicativo WhatsApp. Cabe ressaltar que dos 569 estudantes, 7 

não participaram do ensino remoto. Desses, 3 não foram localizados pela 

escola até o final de dezembro de 2020, contudo, desses 3 alunos, 2 foram 

localizados pelo Conselho Tutelar. As famílias desses estudantes 

compareceram à escola em meados do mês de janeiro de 2021. 

A Escola Classe 512 de Samambaia identificou o contexto social de 

seus estudantes e estabeleceu os meios de acesso ao ensino remoto para 

diminuir as desigualdades pedagógicas, tendo como referência, o caderno de 

Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não 

Presenciais no Distrito Federal, e considerou os seguintes meios de acesso: 

Plataforma do Escola Em casa - Google Sala de Aula, atividades enviadas nos 

grupos de  WhatsApp ( todas as turmas têm grupo) e ainda a entrega de 

material impresso ( retirada na escola - para alunos que não têm internet e ou 

mediante justificativa, como: – celular com pouca memória) e atividades para 

entrega Delivery – parceria da Secretaria de Educação – CREs e escola. 

No tocante aos professores, todos têm acesso aos meios tecnológicos 

ao Ensino Remoto. Cumprem o estabelecido no Plano de Ação para atender as 

aulas não presenciais e presenciais da Escola Classe 512 de Samambaia. 

Cabe dizer que o Plano de Ação foi elaborado pelo Comitê Local - com 

representação de membros da gestão - responsável pelos estudantes – 

professores - orientadoras educacionais – professoras readaptadas - monitora -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número do processo no SEI – Comitê Local – Plano de 
Ação 
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6. FUNÇÃO SOCIAL 

 
 

(...). Ser cidadão significa ser partícipe da vida social e da 
política do País, e a escola espaço privilegiado para esse 
aprendizado, e não para ensinar a ler, escrever e a contar, 
habilidades importantes, mas insuficientes para a promoção da 
cidadania. (p. 145) 

 
 
          Partindo desse princípio, a Escola Classe 512 de Samambaia acredita 

que deve ofertar e garantir a aprendizagem de habilidades, conhecimentos e 

valores indissociáveis à socialização do indivíduo vivenciando estes quatros 

eixos: 

●  Democratizador - na medida em que proporciona não apenas o 

acesso, mas a apropriação do conhecimento. Dando espaço para que 

aluno questione, pesquise, formule diferentes hipóteses de respostas, 

sendo o protagonista do seu próprio conhecimento. 

● Transformador - na medida em que fomenta as capacidades 

intelectuais, as atitudes e o comportamento crítico colaborando enfim 

para a transformação social. Entendendo que hoje dado ao pluralismo 

de nosso estudante, faz-se importante à mudança no modo como se 

ensina, como se aprende, torna-se necessária a revisão de nossas 

práticas pedagógicas no redimensionamento de nossas ações.  

● Mediador – na medida do exercício do domínio do código científico e de 

suas linguagens nas diversas áreas do conhecimento fazendo com que 

o indivíduo não apenas interprete a realidade, mas interaja com ela de 

forma consciente, crítica e produtiva. 

● Globalizador - na medida em que proporciona vivências e 

compartilhamento de culturas, ou seja, trabalha o conceito de 

Diversidade, ampliando novos conceitos histórico-geográficos em uma 

dialética com a comunidade e a sociedade atual. 

A escola mais do que nunca precisa estar atenta às identidades e 

processos de aprendizagem dos estudantes para que, coletivamente 

articulada, busque a formação da cidadania, compreendida como o exercício 

pleno de direitos e deveres. 

Afinal, nos alinhamos ao que diz Paulo Freire (1995): 
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“Precisamos contribuir para criar a escola que é aventura, que  
marca, que não tem medo do risco, por isso recusa o imobilismo. A 
escola em que se pensa, em que se atua, em que se fala, em que se 
ama, se adivinha, a escola que apaixonadamente diz sim à vida”. 

 

 

Diante do novo contexto em que estamos inseridos, a UNESCO 2020, citado 

no caderno de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades 

Pedagógicas Não Presenciais no Distrito Federal, acrescenta-se também  

 

“[...] providenciar modos alternativos de aprendizagem e de educação 
para crianças e adolescentes, que estejam a frequentar os níveis 
básico ou secundário de educação e implementar programas de 
equivalência, reconhecidos e credenciados pelos Estados, de modo a 
garantirem aprendizagens flexíveis tanto em ambientes formais como 
não formais, inclusive em situações de emergência. ”  

 

 

7. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

ADMINISTRATIVAS 

 
A Escola Classe 512 de Samambaia acredita no princípio da gestão 

democrática em que a comunidade participa ativamente das ações 

pedagógicas e administrativas, especialmente na construção de um Projeto 

Político Pedagógico como espaço privilegiado para instaurar mecanismos e 

processos permanentes de reflexão e discussão da organização do trabalho 

pedagógico e administrativo da escola. 

O Currículo em Movimento (2014, p.9) apresenta objetivos de 

aprendizagem que são orientadores de nossa prática pedagógica: 

❖ Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, 

em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: 

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

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade; 

❖ Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, 

permitindo vivências de diversos letramentos;  

❖ Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, 
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da economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos 

humanos, e de princípios em que se fundamentam a sociedade 

brasileira, latino-americana e mundial; 

❖ Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar 

diálogos éticos e corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à 

garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes; 

❖ Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, 

capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas 

aprendizagens, na perspectiva do protagonismo infanto-juvenil. 

❖ Cumprir o protocolo estabelecido pelo Governo do Distrito Federal, 

Ministério da Saúde e OMS para o enfrentamento à Covid-19. 

❖ Zelar pelo cumprimento das legislações vigentes e na defesa dos 

direitos inerentes a toda comunidade escolar. 

 

 
8. OBJETIVOS 

         

9. OBJETIVO GERAL: 

 

      Propiciar um ensino de qualidade baseado em uma educação para a 

diversidade respeitando as diferenças e consolidando o saber sistematizado 

através de aprendizagens significativas e intencionais. 

 

 

9. 1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

⮚ Garantir o cumprimento das metas de aprendizagem propostas para 

cada ano escolar estabelecidas com o grupo docente em Conselho de 

Classe biênio 2020/2021; 

⮚ Garantir o cumprimento das metas estabelecidas no plano de ação das 

aulas não presenciais e presenciais; 

⮚ Estabelecer as relações pedagógicas, administrativas e financeiras com 

base no princípio da Gestão Democrática; 
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⮚ Atender às demandas da SEEDF e garantir o bom funcionamento da 

Unidade Escolar. 

⮚ Atender às exigências Ministério da Saúde e OMS para o enfrentamento 

à Covid-19. 

⮚ Criar condições para a implementação do Projeto Político Pedagógico. 

 

 

 

10. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

         O presente documento construiu-se a partir de considerações, 

ponderações e orientações de outros escritos que regem a Educação do 

Distrito Federal e nos trazem as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, as Diretrizes de Avaliação, o Currículo em Movimento e alguns outros, 

que nos permitem seguir uma linha teórica já discutida com toda a rede em 

outros momentos, como o próprio Currículo em Movimento (2014, p. 17) cita: 

O processo de elaboração coletiva da proposta curricular, 
vivenciado nos últimos anos, explicita o projeto político-
pedagógico de escola que almejamos para o Distrito Federal. 
Numa visão dinâmica, admitindo o Currículo como um 
instrumento que se realiza em diferentes âmbitos de decisões e 
realizações, ganha vida no processo de implantação e se 
materializa no processo de concepção, desenvolvimento e 
expressão de práticas pedagógicas e em sua avaliação(...)  
 

          A Teoria Crítica trazida como pressuposto teórico do Currículo em 

Movimento vem ao encontro das reflexões realizadas pelos atores da Escola 

Classe 512, uma vez que esses estão sempre buscando mudar a realidade tão 

impregnada e mantida há anos, de geração em geração. Esta teoria questiona 

o que pode parecer natural na sociedade, como: a hegemonia do 

conhecimento científico em relação a outras formas de conhecimento, as 

desigualdades sociais, a neutralidade do currículo e dos conhecimentos. Ainda 

tem como “defesa a busca por uma racionalidade emancipatória para fugir da 

racionalidade instrumental e a procura de um compromisso ético que liga 

valores universais aos processos de transformação social” (PUCCI, 1995; 

SILVA, 2003). 

Nesse sentido, é necessário um trabalho de reconhecimento das 

desigualdades para democratizar as oportunidades, tendo os estudantes como 
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protagonistas e os professores como mediadores do processo, onde exista a 

possibilidade da emancipação pelo conhecimento. Observa-se também a 

importância de alguns pressupostos da Teoria Pós-Crítica, pois essa abre 

espaço, também, para a provocação de análises “(...) dos processos pelos 

quais as diferenças são produzidas através de relações de assimetria e 

desigualdade” (SILVA, 2003, p.89), onde se questiona constantemente todas 

essas diferenças.  

 

 

11. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

A Escola Classe 512 atende atualmente 563 alunos e 26 turmas, 

distribuídas igualmente nos turnos matutino e vespertino. Há turmas regulares 

e turmas inclusivas, conforme distribuição a seguir: 

 

Nº da 
sala 

Turno matutino Turno vespertino 

04 3º A - 22 alunos - CCI 
Professor Jefferson 

1º A - 22 alunos – CCI 
Professora  Damares 

05 3º B - 28 alunos - CC 
Professora Luciana da Vitória 

1º B - 26 alunos – CC 
Professor  Danilo 

06 3º C - 28 alunos - CC 
Professora Marybeth 

1º C - 26 alunos – CC 
Professora Noélia 

07 4º A - 15 alunos - II 
Professora Rita 

2º C - 22 alunos – CC 
Professora Suelene 

08 3º C - 28 alunos - CC 
Professora Marybeth 

3º C - 28 alunos – CC 
Professora Marybeth 

09 3º C - 28 alunos - CC 
Professora Marybeth 

3º C - 28 alunos – CC 
Professora Marybeth 

10 4º C - 18 alunos - II 
Professora Vânia 

1º D - 26 alunos – CC 
Professora Gláucia 

11 5º C - 24 alunos - CCI 
Professora Luciele 

4º H - 30 alunos – CCI 
Professora Daniela 

12 4º F - 30 alunos - CC 
Professora Simone 

4º I - 30 alunos CC 
Professora Sabrina 

13 5º A - 30 alunos - CC 
Professora Luciana Gonzaga 

4º J - 30  alunos – CC 
Professora Lúcia 

14 5º D - 30 alunos - CC 
Professora Patrícia 

5º G - 30 alunos – CC 
Professora Célia 

15 5º B - 22 alunos - CCI 
Professora Tânia 

5º E - 18 alunos – II 
Professora Fabiana 
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16 4ºD - 22 alunos - CCII 
Professor Helder 

4º G - 18 alunos – II 
Professora Jeruza 

DI ( Deficiência Intelectual); DF (Deficiência Física); DPAC  (Distúrbio do 
Processamento Auditivo Central);  TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade); TGD (Transtorno Global do Desenvolvimento);  DMU 
(Deficiência Múltipla);   BV (Baixa Visão). 

 
        

Conforme a quantidade de alunos, a escola tem direito a dois profissionais 

exercendo a função de coordenadores pedagógicos. Por ser uma escola 

Inclusiva, a escola também tem o direito de ter uma professora para a Sala de 

Recursos com o serviço de Atendimento Educacional Especializado, no 

entanto, estamos sem esse profissional. Há uma monitora educacional. Conta-

se ainda com uma pedagoga destinada ao Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem, uma Orientadora Educacional. Também compõem o grupo 

escolar 26 professores/as regentes, 1 professora readaptada, 1 professora com 

restrição temporária (atuando na Sala de Leitura), 64 servidores/as, 01 

servidores/as readaptados/as. Para a manutenção, organização, limpeza e 

segurança, a escola conta ainda com auxiliares de educação da SEEDF e 

empresas terceirizadas totalizando 11 servidores para os serviços de limpeza e 

cocção. A Gestão Escolar é composta pela diretora, vice-diretora, secretária 

uma supervisora pedagógica.    

Na abordagem pedagógica visamos consolidar a construção coletiva 

favorecendo assim o sucesso escolar dos alunos. O planejamento, as 

concepções de aprendizagem, a avaliação e o currículo são orientados a partir 

do Currículo em Movimento Reorganizado para o biênio 2020-2021, dando 

suporte técnico-didático para subsidiar toda a prática pedagógica da escola.  

 

11.1 HISTÓRICO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE TRANSIÇÃO  

 
O Projeto de Transição foi instituído pela Regional de Ensino de 

Samambaia no ano de 2015, tendo como ponto de partida os relatos dos 

professores das escolas sequenciais, que sentiam a necessidade de conhecer 

os avanços, e, principalmente as necessidades dos estudantes. Evitando 
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assim, a evasão e repetência. Mas foi no ano de 2020 que a UNIEB 

implementou o caderno Projeto de Transição de Samambaia, trazendo nele, 

mais informações e estratégias que favorecem o estudo, o fortalecimento das 

discussões dentro da escola.  

Desde o ano de 2015 que ocorre o projeto de transição entre as escolas, 

EC 512 e EC 510 (alunos vindo do 3º Ano) EC 512 x CEF 312 (alunos indo 

para o 6º ano). As reuniões ocorreriam ao final do ano com o objetivo de 

conhecer a parte física da escola, seus projetos, cabendo cada uma, preencher 

uma ficha com dados dos alunos que necessitavam de um olhar diferenciado.   

No ano de 2020, período de pandemia, ocasionada pela COVID -19, e 

pela suspensão das aulas presenciais, o Projeto de Transição de Samambaia, 

tomou uma extensão maior indo ao encontro com o Replanejamento Curricular 

da Secretaria de Educação que, prevê um olhar sensível ao se trabalhar os 

conteúdos, considerando o biênio 2020/2021 para dar oportunidades 

pedagógicas aos estudantes. 

Dessa forma, a escola Classe 512 estendeu o projeto, também 

internamente, abrindo discussões sobre a transição dos estudantes, do 1º para 

o 2º, do 2º para o 3º; do 3º para o 4º e do 4º para o 5º ano, fortalecendo, 

sobretudo, os espaços de formação continuada, os encontros por pares, os 

conselhos de classe, etc. Seguem abaixo alguns recortes do momento de 

construção coletiva do Projeto de Transição – Biênio 2020-2021 realizado em 

três momentos: Bloco de Alfabetização – 01 de dezembro de 2020; 4º Ano – 02 

de dezembro e 5º Ano – 03 de dezembro. 
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13. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A escola deve ser “um espaço favorável para promover a educação 

formal dos indivíduos”, como estabelecido em nossa Constituição Federal e 

pela Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 que conta com políticas públicas e 

profissionais da educação para garantir a qualidade do ensino.  
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Para realmente buscarmos a efetiva garantia da qualidade do ensino, 

contamos com uma organização curricular que vai ao encontro com as 

propostas da SEEDF. Desde que se ampliou o Ensino Fundamental para nove 

anos houve a necessidade de reorganizarmos o trabalho pedagógico e 

administrativo de nossa instituição escolar. Assim também, quando decidimos 

fazer parte de uma organização curricular em ciclos.  

Tendo o currículo como instrumento norteador para a efetivação da 

prática pedagógica, procuramos desenvolver competências e habilidades para 

que o aluno possa adquirir autonomia e participar do mundo em que está 

inserido, se posicionando de forma criativa, crítica e reflexiva. Para isso, é 

necessário entender e ter consciência que o currículo não se compõe somente 

por conteúdos prontos e acabados como relata Lima (2008): 

(...) a consciência de que os currículos não são conteúdos prontos a 
serem passados aos alunos. São uma construção e seleção de 
conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em 
dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. 
Conhecimentos e práticas expostos às novas dinâmicas e 
reinterpretados em cada contexto histórico ((p.9) 

 

Temos consciência que a escola e a valorização da educação/currículo são 

fatores determinantes para a construção de um mundo mais justo e 

democrático. Nesse sentido, o Currículo em Movimento é reorganizado em 

nossa escola de forma bimestral, por meio de unidades didáticas.  Desde o ano 

letivo de 2016 a escola é organizada em ciclos, conforme diretrizes da SEEDF. 

Observa-se que a escola busca meios para que  essa política educacional seja 

implementada e discutida nos espaços de formação continuada. No primeiro 

Conselho de Classe de 2020 foram definidas, coletivamente, metas para 

aprendizagem dos estudantes ao fim do ano em curso nos campos de 

conhecimento de Língua Portuguesa e Matemática. Destaca-se que essas 

metas estão em construção e análise, inclusive ainda em aberto no que se 

refere à Matemática no Bloco Inicial de Alfabetização. 

As metodologias de ensino utilizadas na escola são direcionadas pelos 

eixos integradores para os Anos Iniciais apresentados no Currículo em 

Movimento (2018): Alfabetização, Letramentos e Ludicidade. 
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13.1 ROTINA PEDAGÓGICA 

Neste âmbito, ganha relevância a organização da rotina pedagógica de 

sala de aula, com vistas a abranger as diferentes áreas do conhecimento e os 

eixos integradores, bem como possibilitar diversificação de espaços, tempos e 

estratégias didáticas para o desenvolvimento dos estudantes. Tem-se como 

proposta em discussão uma organização semanal da rotina, conforme tabela a 

seguir, que utiliza algumas modalidades organizativas do trabalho pedagógico 

apresentadas por Nery (2007): 

Ressaltamos que a organização apresentada acima tem caráter flexível, 

de acordo com a realidade de cada ano/turma, o que fará com que cada 

professor(a) tenha autonomia para organização metodológica em sua sala de 

aula dialogando com as diretrizes desse Projeto Político Pedagógico. 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Atividade 
permanente - 
sala de leitura 

Atividade 
permanente  

Sala de leitura 

Atividade 
permanente 

Leitura musical 

Atividade 
permanente 

Leitura diária 

Atividade 
permanente 
Você sabia? 

Atividade 
permanente 
Reescrita de 

texto 

Atividade 
permanente Hora 

de brincar 

Atividade 
permanente 

Correção 
Atividades 

Atividade 
permanente 

Reagrupamento 
Intraclasse 

Atividade 
permanente 

Correção 
atividades 

Atividade 
sequenciada - 

Português 

Atividade 
permanente 

Correção 
atividades 

Atividade 
permanente – 

Ortografia 

Atividade 
permanente 

Reagrupamento 
Intraclasse 

Atividade 
permanente 

Produção textual 

Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

Atividade de 
sistematização - 
Matemática 

Atividade 
sequenciada - 
História e 
Geografia 

Atividade 
sequenciada – 
Ciências 

Atividade 
sequenciada - 
Matemática 

Atividade de 
sistematização - 
Português 

Atividade 
permanente 

Correção  

Atividade 
sequenciada - 
História e 
Geografia 

Atividade 
sistematização – 
Ciências 

Atividade de 
sistematização - 
Matemática 

Atividade 
permanente Arte 

Atividade 
permanente - 

Jogos 
matemáticos 

Atividade 
permanente 

Correção  

Atividade 
permanente - 
produção curta 

Atividade 
permanente 

Correção  

Atividade 
permanente 
Recreação 

Alternar jogos 
que envolvam 
geometria, 
álgebra, 
números, 
grandezas e 
medidas 

   Atividade 
permanente 

(filme mensal ou 
semanal) 
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 Leitura e escrita 

 Atividade permanente oralidade 

 Atividade produção textual 

 Atividade permanente de correção dever de casa 

 Atividade – Matemática 

 Atividade sequenciada - História, Geografia e Ciências 

 Atividade permanente Arte e recreação 

 

 

13.2 REAGRUPAMENTO 

 

A organização do trabalho pedagógico perpassa também o 

reagrupamento, que, de acordo com as Diretrizes Pedagógicas para a 

organização escolar do 2º ciclo para as aprendizagens (2014) configura-se 

como uma estratégia coletiva do grupo escolar com vistas a atender todos os 

estudantes, permitindo seu avanço nas aprendizagens, contemplando suas 

possibilidades e necessidades. Propicia a mediação entre os diferentes pares, 

tendo os estudantes como auxiliares uns dos outros. 

Este tipo de estratégia didática não busca a homogeneidade, mas a 

diferenciação e individualização das práticas pedagógicas. Neste sentido, a 

avaliação é formativa, diagnosticando as condições de aprendizagem dos 

estudantes e a orientação de ações para seu avanço. Segundo as diretrizes, há 

dois tipos de Reagrupamento: 

O Reagrupamento intraclasse, como o próprio nome indica, consiste 

na formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o 
horário das aulas. Em determinados momentos, as atividades podem 
ser as mesmas para todos os grupos, isto é, todos têm o mesmo 
desafio a desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a mesma para 
todos, porém com comandos distintos, conforme o processo de 
aprendizagem de cada estudante ou grupo. Há ainda situações em que 
cada grupo receberá um desafio diferente. O que determina a opção 
pela forma de organização dos grupos, pela periodicidade de realização 
e ou pelo trabalho que será desenvolvido é o diagnóstico das 
necessidades e possibilidades de aprendizagem, realizado pelo 
professor. 
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O Reagrupamento interclasse é uma dinâmica que enriquece e alarga 

as experiências estudantis e docentes por meio do diálogo entre as 
turmas. Nesses momentos, são formados grupos de estudantes de 
diferentes turmas, do mesmo ano ou não, do mesmo bloco ou não, a 
partir de necessidades e possibilidades diagnosticadas. Os professores 
dessas turmas e outros profissionais da escola se distribuem na 
organização e acompanhamento do trabalho de cada grupo, 
considerando-se as especificidades de cada um deles. Assim como não 
há grupo fixo de estudantes, também o professor não permanece o 
tempo todo com o mesmo grupo. 

Observa-se, portanto, que o Reagrupamento envolve tanto a 

organização da didática do professor na sua rotina em sala de aula, na 

modalidade de Reagrupamento Intraclasse, quanto a organização pedagógica 

do grupo de professores, na modalidade de Reagrupamento Interclasse. Dessa 

maneira, toda a escola está envolvida nessa estratégia, que pode ter distintas 

configurações didáticas e temporais, a fim de promover o atendimento às 

necessidades de aprendizagem específicas dos estudantes. 

Para a organização do Reagrupamento Interclasse a Escola Classe 512, 

no ano de 2021, com início em 24/05 e término em 18/06, planejou-se 3 

encontros de, no máximo 2h, previamente agendados no calendário anual, 

conforme a tabela abaixo, tendo focos diferentes em distintos momentos. 

DATA ÊNFASE ORGANIZAÇÃO TEMAS 
24, 25 e 26 de março Linguagem Agrupamentos feitos a partir dos 

níveis da psicogênese: 
1º e 2º ano – Musicalidade 
3º ano – Parlendas 
4º ano – Contos de 
assombração 
5º ano - Contos 

1º e 2º ano – “O cravo e a rosa” 
3º ano – “Cadê o docinho que 
estava aqui?” 
4º ano – “Sete histórias para 
sacudir o esqueleto” 
5º ano – “O ratinho do violão” 

7, 8 e 9 de abril Linguagem Agrupamentos feitos a partir dos 
níveis da psicogênese: 
1º e 2º ano – Musicalidade 
3º ano – Parlendas 
4º ano – Contos de 
assombração 
5º ano - Contos 

1º e 2º ano – “O cravo e a rosa” 
3º ano – “Cadê o docinho que 
estava aqui?” 
4º ano – “Só um minutinho” 
5º ano – “O ratinho do violão” 

1, 2 e 3 de julho Matemática Agrupamentos feitos a partir de 
níveis de análise de 
conhecimento matemático 
elaborado pelo grupo docente 
da escola. 

Gincana Matemática 

19 e 20 de agosto Linguagem Agrupamentos feitos a partir dos 
níveis da psicogênese. 

 

26 e 27 de agosto Matemática Agrupamentos feitos a partir de 
níveis de análise de 
conhecimento matemático 
elaborado pelo grupo docente 
da escola. 
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Os dados abaixo são comparativos dos testes da Psicogênese da 

Língua Escrita (Emília Ferreiro), realizados no final do1° bimestre e no final do 

2º bimestre, com a intervenção do Reagrupamento entre os bimestres. 
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Com relação ao 4º e 5º Ano, a avaliação foi feita com base nos níveis da 

Psicogênese da Língua Escrita (Emília Ferreiro e Ana Teberosky) e também 

nos níveis Pós –alfabetizados. Uma vez que temos estudantes que ainda não 

concluíram o processo de alfabetização. 
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Apresentamos a seguir, recortes do momento do Reagrupamento Interclasse 

realizado com as turmas do Bloco de Alfabetização. 
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14. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação faz parte de todo o processo pedagógico. Envolve questões 

complexas, mas é de extrema relevância, sendo compreendida em seus 

relações de poder e possibilidades de potencialização das aprendizagens. 

Segundo os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento (2014, p.71), 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) 
compreende que a função formativa da avaliação é mais 
adequada ao projeto de educação pública democrática e 
emancipatória. Compreende também que a função diagnóstica 
compõe a avaliação formativa, devendo ser comum aos demais 
níveis de avaliação. A função formativa, independentemente do 
instrumento ou procedimento utilizado, é realizada com a 
intenção de incluir e manter todos aprendendo. 

 Entendendo essa perspectiva como orientadora das ações de avaliação 

em nossa escola, consideramos também que a avaliação se dá para as 

aprendizagens, isto é, tem o objetivo de garantir as aprendizagens e não 

somente recolher informações. O foco está no processo e não somente no 

resultado. 

14.1  AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS 

 Neste sentido, um dos principais meios de avaliação na escola é a 

Avaliação Diagnóstica, e essa se dá por meio do Teste da Psicogênese. Numa 

perspectiva construtivista do diagnóstico e das possibilidades de intervenção 

na alfabetização, Emília Ferreiro (e colaboradores, 1986), desenvolveu o 

conceito analítico que estratifica e examina as etapas e os níveis da construção 

da escrita, a qual denominou “níveis de psicogênese da escrita”. 

Trata-se de um dispositivo analítico que possibilita ao educador verificar 

o nível de desenvolvimento da escrita em que seu aluno se encontra, em sua 

trajetória de alfabetização, facilitando uma intervenção mais eficiente e eficaz. 

Ferreiro dispôs em cinco os níveis da psicogênese da escrita: pré-

silábico, silábico (com ou sem valor sonoro), silábico-alfabético e alfabético. 

Em nossa escola, todas as turmas são submetidas a essa modalidade 

avaliativa, mesmo estando no ensino remoto. Os planejamentos das 

intervenções se dão com base nos testes realizados pelos alunos. 
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Os números abaixo são reflexos do teste Diagnóstico aplicado no início 

do ano letivo de 2021, com as turmas do BIA – Bloco Inicial de Alfabetização  
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Para que se possa realizar efetivamente uma avaliação formativa, 

utilizamos todos os instrumentos e recursos disponíveis de avaliação que a 

própria SEEDF nos oportuniza, como por exemplo, o Registro de Avaliação 

(RAV). Como instrumentos de avaliação para as aprendizagens, recorremos 

também à observação cotidiana a respeito do desenvolvimento dos estudantes, 

por meio das atividades realizadas na sala de aula pelo(a) professor(a). Outro 

instrumento é o portfólio, um espaço para registro sistemático de atividades e 

materiais dos estudantes, permitindo ao professor e ao aluno acompanhar o 

processo de evolução, bem como as potencialidades e fragilidades dos 

estudantes, sempre retomadas para planejar as intervenções adequadas. 

 Além desses instrumentos, utilizamos também avaliações com base em 

descritores advindos do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Os 

descritores são nada mais que objetivos de aprendizagem e ou habilidades 

descritas de maneira sucinta, referentes aos diferentes campos do 

conhecimento. Até o momento, a construção tem sido no sentido de incluir este 

tipo de avaliação do 1º ao 5º ano, nos campos de Língua Portuguesa e 

Matemática, com diferentes formas de organização decididas coletivamente. A 

busca é por retomar as fragilidades apresentadas para realizar intervenções 

pedagógicas, considerando que tais descritores não se desalinham dos 

objetivos de aprendizagem do Currículo em Movimento. 

 

14. 2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Outro espaço de avaliação é a Avaliação Institucional que faz parte 

do processo avaliativo e se apresenta como uma grande aliada na melhoria da 

qualidade da educação e de (re) organizar o trabalho da instituição escolar, por 

isso, tem a finalidade de avaliar todo o trabalho da escola, principalmente, no 

que se refere à parte pedagógica. A Avaliação Institucional com o apoio do 

Conselho Escolar se constitui como necessidade de verificar o que está indo 

bem e o que é necessário melhorar ou modificar, sendo este instrumento uma 

forma coletiva de tornar as ações administrativas e pedagógicas mais 

eficientes, através de debates intermediados pela equipe gestora que possui a 

responsabilidade de promover tais momentos dentro do ambiente escolar.  
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Nossa escola utiliza de diversos instrumentos para avaliar o agir 

pedagógico, administrativo e financeiro da instituição, tais como questionários, 

dinâmicas, conselhos de classe bimestrais, fóruns, coletivas, atividades 

avaliativas, entre outros com profissionais da escola, pais e alunos. 

Recorte da videoconferência da Avaliação Institucional realizada no dia 

19 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3 AVALIAÇÕES DE LARGA ESCALA 

 

Contamos ainda com as avaliações de larga escala, O Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica – SAEB – que tem como objetivo: 

(...). Conhecer a fundo os problemas e necessidades do sistema 
educacional brasileiro e fornecer subsídios para formulação, 
reformulação e monitoramento de políticas públicas, contribuindo para 
a ampliação da qualidade do ensino. (Oliveira e Lima, 2009, p.4). 

Percebe-se a preocupação do Estado com a qualidade do ensino 

público, e o grupo de nossa escola também avalia de forma positiva as 

avaliações externas, não só SAEB, mas também, a Prova Brasil, ANA, 

Provinha Brasil, o IDEB, pois além de nos oferecer dados importantes para o 

desenvolvimento de nosso trabalho pedagógico oportuniza conhecer e avaliar 

outras práticas educativas de outras regiões. As avaliações externas em larga 

escala estão assumindo, cada vez mais, uma posição de destaque no cenário 

da educação na sociedade.  
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O grande desafio aparente advindo dos resultados destas avaliações é a 

busca para o encontro de soluções e procedimentos para que aconteça uma 

maior qualidade do ensino oferecido para os nossos alunos. Na Escola Classe 

512 é observado com cuidado estas avaliações no sentido de tê-las, também, 

como auxiliadoras da melhoria do processo de ensino e aprendizagem, dada 

sua importância para a educação brasileira em geral. 

No ano de 2020 ainda não foram realizadas avaliações de larga escala, 

fazendo com que as referências mais recentes sejam da Avaliação em 

Destaque de 2019, realizada pela SEEDF. A avaliação do SAEB foi aplicada 

em outubro de 2019, sendo ainda necessária a atualização desses dados pelo 

Ministério da Educação. 

 

Resultado da Avaliação Diagnóstica 2º Ano - 2019. 

 

Resultado da Avaliação Diagnóstica 4º Ano -2019 

 

Língua Portuguesa 
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Matemática 

 

 

 

14. 4  CONSELHO DE CLASSE 

 Conforme o artigo 29 do Regimento da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal (2019), o “Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da 

Gestão Democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de 

educação, de ensino e das aprendizagens”. Neste sentido, cabe à escola a 

reunir o Conselho de Classe bimestralmente e ou de acordo com necessidade 

pedagógica. Com vistas a proporcionar maior celeridade nas intervenções 

pedagógicas, torna-se necessária a organização coletiva da escola por meio do 

Conselho de Classe já no início do ano letivo, após primeira avaliação 

diagnóstica. 
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Na Escola Classe 512 há diferentes possibilidades de organização do 

Conselho de Classe, pensando na potencialização das discussões, análises 

das práticas realizadas, bem como das proposições de intervenções. Assim, 

pode envolver toda a escola (Conselho de Classe Geral) ou apenas um ano 

escolar, contando com a participação de todos os segmentos da comunidade 

escolar. Seguem abaixo alguns recortes do Conselho de Classe de 2020, em 

que foram elencadas as necessidades dos estudantes, bem como a 

reorganização do trabalho pedagógico do Biênio 2020 e 2021. 
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 15. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Nos dias atuais, pensar a formação de professores representa uma 

preocupação para os profissionais diretamente relacionados a ela, não só nos 

cursos de licenciatura, mas também na capacitação continuada daqueles que 

se encontram em pleno exercício. Todavia, essa preocupação não é 

característica apenas da atualidade. Placco e Silva (2002, p. 25) ressaltam o 

quanto essa discussão é, ao mesmo tempo, atual e antiga: 

A discussão sobre a formação docente é antiga 
e, ao mesmo tempo, atual: antiga, pois, em 
toda a nossa história da Educação tem sido 
questionada a maneira como são formados 
nossos professores: atual porque, nos últimos 
anos, a formação do professor tem se 
apresentado como ponto nodal das reflexões 
sobre qualidade do ensino, evasão e 
reprovação, atual, ainda, por seu significado de 
ampliação do universo cultural e científico 
daquele que ensina. 

 

 Acreditamos que a Coordenação Pedagógica tem função essencial no 

que tange à formação dos professores, pois viabiliza o que muitos autores têm 

denominado de formação continuada em serviço, auxiliando-os a refletir sobre 

a própria atuação em sala de aula. É necessário haver adesão, rever 

concepções, desenvolver competências inéditas e a consequente mudança de 

atitude dos envolvidos no processo. Mudar é, portanto, trabalho conjunto dos 

educadores da escola, bem como de toda a comunidade escolar e supõe 

diálogo, troca de diferentes experiências e respeito à diversidade de pontos de 

vista.  

 Nesse sentido, a Coordenação Pedagógica, em consonância com suas 

atribuições legais expressa no Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal tem por finalidade 

planejar, orientar, acompanhar e supervisionar, propor discussões, 

questionamentos relevantes sobre as atividades didático-pedagógicas a fim de 

dar suporte à proposta pedagógica atrelada às diretrizes pedagógicas, ao 

currículo em vigor e, sobretudo, ao projeto político pedagógico. 

 O atendimento dessas questões e o acolhimento de todos na construção 

coletiva do Projeto Político-Pedagógico requer uma liderança pedagógica 

exercida, especialmente pelo coordenador pedagógico, reforçando a ideia de 
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que esse, enquanto elemento articulador da elaboração e execução da 

proposta pedagógica precisa estar em um processo permanente de formação, 

sendo o profissional capaz de preparar e sensibilizar os educadores sobre tais 

mudanças e o que essas exigem da educação contemporânea. 

   Assim, a proposta de uma formação em serviço, integrando situações de 

formação continuada e situações de trabalho, desenvolvida a partir de 

experiências parte do pressuposto de que, ao vivenciar situações que integram 

reflexão, investigação e ação, “o profissional muda, mudando o contexto em 

que trabalha” (BARROSO, 1997, apud GIOVANI, 2003, p. 213). “trata-se de 

reconhecer o potencial formativo das situações de trabalho”. 

 Reiteramos que a práxis da coordenação pedagógica está em contribuir 

na organização e gestão do trabalho pedagógico, tanto no que tange 

especificamente ao processo ensino aprendizagem, como aos diferentes 

segmentos da comunidade escolar, procurando dar ênfase a todas as 

dimensões da ação coordenadora que envolve o administrativo, o político, o 

pedagógico, entre outras, caracterizando-o como articulador do trabalho 

pedagógico coletivo e não como mero executor de tarefas burocráticas da 

função (fichas, relatórios, agendas) ou tarefeiro (voltado apenas para a 

confecção de materiais). 

      O espaço de coordenação pedagógica e as coletivas são utilizados pelos 

profissionais da escola para planejamento, estudos e preparação de materiais 

didáticos seguindo a legislação e carga horária vigente pela SEEDF e proposta 

pedagógica da escola. Todos os profissionais da educação são responsáveis 

pela avaliação e reflexão do seu fazer pedagógico, sendo o responsável pela 

organização desse trabalho coletivo o coordenador pedagógico. 

 

16.1 O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

  

 No processo de formação em serviço o coordenador pedagógico deve, 

intencionalmente, instigar mudanças na postura do professor para que esse 

repense a sua formação continuada, bem como a reflexão sobre o seu fazer 

pedagógico.  Além de promover um ensino – aprendizagem de qualidade. Para 

desenvolver um trabalho de tamanha de dimensão requer-se a figura de um 



55 

 

articulador que tenha liderança e respeitabilidade junto ao grupo.   E de acordo 

com o Regimento Escolar (2015) caberá ainda: Art. 120.  

I. elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação 

Pedagógica na unidade escolar;  

II.  participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e 

da avaliação do Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade 

escolar;  

III. orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, 

de execução, de implementação e de avaliação da Organização 

Curricular;  

IV. articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade 

escolar e a Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo 

de informações e o exercício da gestão democrática;  

V.  divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as 

ações pedagógicas promovidas pela SEEDF;  

VI. estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na 

implementação do Currículo da Educação Básica e das Orientações 

Pedagógicas da SEEDF, por meio de pesquisas, de estudos 

individuais e em equipe, e de oficinas pedagógicas locais, 

assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de formação 

continuada;  

VII. divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito 

da unidade escolar;  

VIII. colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os 

três níveis de avaliação, com vistas à melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem e recuperação dos rendimentos/ 

desempenho escolar.  

 No interior das escolas, outras funções são definidas, com vista a essa 

articulação pedagógica local. Essas funções são verificadas a partir da 

investigação da realidade.  

Sendo assim, seguem os objetivos elencados para a Coordenação 

Pedagógica do corrente ano: 
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▪ Articular o espaço/tempo da organização pedagógica da Instituição, 

tendo em vista o trabalho pedagógico coletivo. 

▪ Refletir acerca do processo avaliativo da escola identificando 

fragilidades e potencialidades. 

▪ Articular e mobilizar junto à equipe gestora a elaboração, 

desenvolvimento e avaliação da PP. 

▪ Fomentar/ promover a formação contínua - in lócus - a participação 

docente em ações de formação, estudo (cursos/ fóruns,etc.) e aplicação 

dos conhecimentos adquiridos referentes às práticas pedagógicas. 

▪ Estimular o compartilhamento de estratégias com vistas à otimização do 

trabalho pedagógico. 

▪ Promover estratégias para o desenvolvimento e execução de atividades 

lúdicas voltadas ao aprendizado significativo. 

▪ Sistematizar o trabalho junto aos alunos do reagrupamento e 

interventivo no intuito de atender as fragilidades pontuais de 

aprendizagem de maior relevância. 

▪ Acompanhar e disponibilizar recursos humanos, técnicos e pedagógicos 

no desenvolvimento de projetos. 

▪ Propiciar condições para que façamos de nossa prática objeto de 

reflexão habituando-nos a problematizar nosso cotidiano, a interrogá-lo e 

a transformá-lo, transformando a escola e nós mesmos. 

▪ Transformar dados em informação pedagógica - Prova Brasil, ANA, 

Avaliação Diagnóstica, entre outras. 

▪ Fomentar a interação entre os pares, possibilitando o planejamento 

colaborativo e o acompanhamento pedagógico dos professores. 
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▪ Propiciar relevantes momentos de reflexão crítica, enriquecidos pela 

diversidade de experiências profissionais de todos os envolvidos no 

cotidiano escolar. 

▪ Buscar a inovação, com ênfase na organização do trabalho pedagógica, 

nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. 

▪ Impulsionar no sentido de fortalecer o compromisso de todos com o 

projeto construído coletivamente pela escola. 

Elaborar o plano de ação da coordenação com vista a articular o trabalho 

pedagógico com qualidade. 

 

 

 

PLANO BIMESTRAL DE FORMAÇÃO 

MÊS 1 

1ª etapa: Formação em Coordenação Coletiva de estudo e aprofundamento 
teórico de um determinado tema. 

2º etapa: Formação em Oficina prática com metodologias, técnicas e 
montagem de materiais no âmbito do tema estudado no encontro anterior. 

3ª etapa: Realização de ações pelo(a) professor(a) em sala de aula a partir 
do tema da formação e das possibilidades apresentadas na oficina. 

MÊS 2 

1ª etapa: Formação em Coordenação Coletiva de estudo e aprofundamento 
teórico de um determinado tema. 

2º etapa: Formação em Oficina prática com metodologias, técnicas e 
montagem de materiais no âmbito do tema estudado no encontro anterior. 

3ª etapa: Realização de ações pelo (a) professor(a) em sala de aula a partir 
do tema da formação e das possibilidades apresentadas na oficina. 

FIM DO BIMESTRE 

Espaço no Conselho de Classe bimestral dedicado ao compartilhamento das 
experiências derivadas das formações, com montagem de portfólio coletivo 
junto à coordenação pedagógica. 
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 Segue o cronograma de formações a serem ofertadas, com 

possibilidade de alterações devido ao contexto bastante incerto do momento 

atual na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

CICLO DE OFICINAS: produção online em educação 

Oficina 1 - Ferramentas do Google: como armazenar na nuvem e colaborar 
em uma mesma atividade? 

Oficina 2 - Canva: Como produzir materiais esteticamente atrativos? 

Oficina 3 - Edição de vídeo: como criar vídeos usando um aplicativo no 
celular? 

Oficina 4 - PowToon: como criar vídeos animados online? 

Oficina 5 - Wordpress: como criar um blog? 

 

 

 

 

17. GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

● Implementar uma gestão que resulte na participação efetiva de todos os 

profissionais educativos envolvidos com o processo escolar dos 

estudantes, a fim de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem.  

● Possibilitar o acesso aos meios tecnológicos para utilização da 

plataforma digital, grupos de WhatsApp e ferramentas que contenham   

jogos  e atividades lúdicas e interativas..  

● Propiciar formação continuada para o uso das ferramentas tecnológicas.  

● Promover  no ambiente escolar , virtualmente e ou presenciais ( quando 

puder) encontro pedagógico de formação com profissionais de outras 

escolas, regionais e ou EAPE.  

● Incentivar  e escolher os conteúdos e comprometer a elaborar as 

unidades didáticas bimestralmente. Favorecendo a troca de 

experiências/compartilhamento de prática com enfoque a 

contextualização da teoria e prática.  

● Organizar em gráficos os resultados obtidos pelos estudantes nos testes 

da Psicogênese e na prova diagnóstica, bimestralmente.  
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17.1  GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

● Informar a comunidade escolar sobre os indicadores de rendimento de 

sua escola produzidos por avaliações internas e externas, como a Prova 

Diagnóstica, PROVA BRASIL, PROVINHA BRASIL, IDEB, discutindo o 

significado desses indicadores, de modo a identificar áreas para a 

melhoria da qualidade educacional. Bem como a Avaliação Institucional . 

● Intervir pedagogicamente, a fim de resolver os problemas de 

aprendizagem desses estudantes. Depois de diagnosticada a situação 

de alunos que ainda não avançaram na consolidação das capacidades 

de leitura, escrita e cálculo; assim faz-se necessário.  

 

17. 2 GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

● Incentivar a participação efetiva de todos os atores educativos no 

processo de ensino e aprendizagem como ponto principal da Gestão 

Democrática. 

 

17.3  GESTÃO DE PESSOAS 

Os profissionais estão envolvidos e comprometidos com o Projeto 

Político-Pedagógico da escola, sendo o desenvolvimento profissional contínuo 

um ponto basilar. 

● Avaliação Institucional 

● Conselho de Classe 

● Reunião Bimestral 

● Coletivas 

● Coordenação Individuais. 

● Cursos de formação 

● Participação em Congressos e Fóruns 
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18. 4  GESTÃO FINANCEIRA 

Otimizar a utilização dos recursos financeiros com a participação da 

comunidade escolar 

 

• Utilizar os recursos financeiros de acordo com as necessidades 

pedagógicas,  administrativas previstas pela legislação. 

• Planejar o uso adequado do PDAF/PDDE e PDDE ACESSIBILIDADE 

junto com o corpo docente e Conselho Escolar. 

• Cumprir com prazo legal nas prestações de contas; 

 

 

18. 5 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

• Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos servidores da 

unidade escolar para o bom desempenho de suas funções. 

• Zelar pela segurança, conservação e manutenção do prédio escolar e 

seus recursos mobiliários e tecnológicos. 

• Zelar pelo patrimônio escolar 

• Manter a escola dentro das normas do sistema educacional da SEDF 

• Estimular e apoiar a participação efetiva do Conselho Escolar. 

 

 

19. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO: 

 

Em razão de a Escola Classe 512 acreditar em uma escola pública 

democrática, laica e de qualidade as avaliações ocorrerão em todo espaço-tempo da 

escola sendo refletida, sentida e modificada quando for necessário. Os espaços 

institucionais usados para este fim são: 

● Conselhos de Classe Bimestrais. 

● Coordenações Pedagógicas por anos. 

● Coletivas temáticas e de compartilhamento de práticas. 

● Avaliações Institucionais. 
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19.1  - ACOMPANHAMENTO DO ENSINO REMOTO POR MEIO DO 

WEBFÓLIO 

 

Neste período do Ensino Remoto, a escola Classe 512 acompanha a 

participação das aulas, tanto no Google Sala de Aula, como também no 

Webfólio do professor.  

No Webfólio do professor é possível acompanhar todas as avaliações 

feitas durante o ensino remoto, que vai desde os testes realizados pelos 

estudantes, pela busca ativa, realizada pela Gestão, Coordenação e 

Orientação, até o avanço e progresso dos estudantes. Seguem abaixo alguns 

recortes do Webfólio. 
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18. PLANOS DE AÇÃO 

18. 1 PLANO DE AÇÃO – EQUIPE GESTORA 

PLANO DE AÇÃO – EQUIPE GESTORA 
BJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

o Aspectos 

Pedagógicos 

 
 

● Garantir o 
cumprimento das 
metas estabelecidas 
para o BIA, 4º e 5º 
ano levando-se em 
consideração as 
especificidades do 
currículo para estes 
níveis de 
escolarização; 

● Cumprir o 
determinado no 
plano de metas das 
atividades Não 
Presenciais e 
Presenciais da 
Secretaria de Estado 
de Educação do 
Distrito, bem como 
monitorar as ações 
do efetivo das metas 
estabelecidas, bem 
como a comunicação 
por meio de: 
telefone/SEI-GDF/e- 
mails/WhatsApp/Pla
taformas Virtuais/, 
acompanhamento e 
retorno às 
solicitações 
processuais via SEI e 
demais atribuições 
da função conforme 
Plano de Trabalho e 
relatório semanal de 
atividades 

● Envolver toda a 
Comunidade 
Escolar na 
releitura do PPP 
da escola.  

● Incentivar o 
trabalho 
colaborativo de 
toda a equipe; 

 
● Promover 

formação 
continuada. 

 
 

● Incentivar a 
participação 
ativa na 
elaboração, 
reestruturação 
implementação 
de projetos. 

 
 
 
 
 

● Buscar melhorias 
para tornar o 
espaço físico e 
relacional mais 
agradável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Reuniões com os 
segmentos da 
escola para análise 
e releitura do PPP. 

●  Estabelecer a 
agenda 
pedagógica/adminis
trativa semanal. 
(videoconferência 

● Otimizar e organizar 
o espaço das 
coletivas e 
coordenações 
pedagógicas. 
(Compartilhando 
práticas e diário de 
bordo para cada 
ano). 

● Usar referenciais 
teóricos e práticos 
nas oficinas 
pedagógicas; 

● Abrir a biblioteca 
virtual e ampliar o 
atendimento na sala 
de leitura. 

● Reuniões 
pedagógicas para 
elaboração de 
projetos 
significativos e com 
participação dos 
segmentos 
escolares.  

● Implementação 
REAGRUPAMENTO, 
PI). 

● Implementação da 
escola de pais.  

● Organizar e otimizar 
os murais internos 

● Através das 
reuniões 
bimestrais, 
pedagógicas e 
administrativas 
observando a 
presença, 
participação e 
envolvimento 
nas ações 
desenvolvidas. 

● Avaliação 

institucional 

realizada 

semestralment

e. 
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desenvolvidas. 
● Cumprir e fazer 

cumprir as 
determinações da 
Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. 

● Seguir as diretrizes 
da Secretaria de 
Educação do Distrito 
Federal para a 
organização do 2º 
ciclo. 

● Otimizar o 
planejamento e 
acompanhamento 
nos reagrupamentos 
e PI. 

● Estar atento ao 
disposto no Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente. 

● Estimular a 
formação contínua 
in lócus usando o 
espaço das coletivas. 

● Incentivar o trabalho 
colaborativo de toda 
a Comunidade 
Escolar. 

● Fortalecer vínculos 

entre os segmentos 

da escola com 

intuito de melhorar 

a comunicação 

interna na escola. 

● Ressaltar a 

importância do 

Conselho Escolar na 

busca de soluções 

para os desafios do 

cotidiano escolar. 

● Promover a reflexão 

e   o respeito pela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da escola de acordo 
com o fundo 
financeiro.    (Pátios, 
sala dos 
professores, 
servidores, 
secretaria, cantina 
escolar). 

 
● Oficinas de 

autoestima, 
valorização dos 
servidores 
dinâmicas (criar o 
fundo social para 
comemoração dos 
aniversariantes e 
datas significativas).  

● Enviar projetos a 
órgãos públicos e 
privados com 
objetivo de envolvê-
los em parcerias na 
aquisição de brindes 
e outros recursos 
para a melhoria da 
escola. 

● Promover eventos 
culturais, festivos, 
passeios 
pedagógicos e 
recreativos. 
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diversidade. 

● Acompanhar e 

subsidiar os índices 

de desempenho 

escolar (Provinha  

Brasil, ANA  e 

outros). 

● Promover debate, 

estudo e reflexão 

sobre Avaliação nos 

enfoques de 

avaliações 

pluridisciplinares e 

interdisciplinares. 

● Desenvolver 

projetos voltados 

aos valores, saúde 

escolar, ao meio 

ambiente, 

sustentabilidade, 

leitura, escrita, 

letramento 

matemático e 

alimentação 

saudável. 

● Buscar parcerias 

para implementar o 

Projeto Educação 

por Movimento e 

constar no PPP da 

escola. 

● Revitalizar o espaço 

do recreio e 

recreação escolar, 

● Otimizar e organizar 

o espaço de 

coordenação 

 
 
 
 
========= 
 

 
 

• Atender a todos 

os servidores em 

suas 

necessidades e 

observar critérios 

legais 

pertinentes a 

cada segmento 

• Proporcionar um 
ambiente limpo, 
propiciando a 
higiene e limpeza 
de toda a escola, 
com o material 
recebido ou 
adquirido para 
esta finalidade. 

• Otimizar a 
comunicação 
interna. 

•  
 
 
 
====== 
 
 
 

• Utilizar os 

recursos 

financeiros de 

acordo com as 

necessidades 

pedagógicas, 

administrativas 

previstas pela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
============= 
 
 
 

● Receber, informar, 
despachar 
documentos e 
encaminha-los aos 
órgãos 
competentes; 

● Planejar ações para 
melhorar a 
qualidade física da 
Escola; 

● Organizar quadros 
informativos de 
rotinas e avisos nos 
espaços 
institucionais da 
escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========== 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========== 
 
 
 

• Análise de 

Resultados por 

meio da 

avaliação 

institucional 

Semestral 
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pedagógica, 

● Otimizar e organizar 

o espaço da 

coletivas usando o 

compartilhamento 

de ideias. 

● Promover estudo, 

debate e reflexão 

quanto ao Projeto 

de transição e 

intervenção nos 

anos iniciais e 

constar no PPP da 

escola. 

● Implementar após 

debate e assembleia 

junto à Comunidade 

Escolar a APM. 

● Comprometimento, 

planejamento, 

transparência nos 

mecanismos 

administrativos e 

financeiros. 

Valorização dos servidores 
da escola promovendo roda 
de conversas bimestrais. 
 
====================== 

 
 
Aspectos 
Administrati
vos 

 
• Garantir o 

atendimento 

adequado e 

satisfatório aos 

legislação. 

• Planejar o uso 
adequado do 
PDAF/PDDE e 
PDDE 
ACESSIBILIDADE 
junto com o 
corpo docente e 
Conselho Escolar. 

• Cumprir com   
prazo legal nas 
prestações de 
contas; 

 
 

• Levantamento das 

necessidades por 

setor. 

• Convocar a 

comunidade escolar 

para definir o plano 

de aplicação junto 

ao Conselho 

Escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Acompanhame

nto e 

supervisão da 

comunidade 

escolar por 

meio da 

análise da 

prestação de 

contas.  
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servidores da 

unidade escolar para 

o bom desempenho 

de suas funções. 

• Zelar pela 
segurança, 
conservação e 
manutenção do 
prédio escolar e seus 
recursos mobiliários 
e tecnológicos. 

• Zelar pelo 
patrimônio escolar 

• Manter a escola 
dentro das normas 
do sistema 
educacional da SEDF 

• Estimular e apoiar a 
participação efetiva 
do Conselho Escolar. 

 
=============== 
 
 

Aspectos 
Financeiros 

 
• Otimizar a utilização 

dos recursos 

financeiros com a 

participação da 

comunidade escolar 

• Implementar após 
debate, assembleia a 
APM junto à 
Comunidade Escolar. 
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18. 2 PLANO DE AÇÃO – EQUIPE PEDAGÓGICA 
 

PLANO DE AÇÃO – EQUIPE PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

 
Otimizar o 
espaço/tempo da 
organização 
pedagógica da 
Instituição. 
 
Refletir acerca do 
processo avaliativo da 
escola identificando 
fragilidades e 
potencialidades. 
 
Articular e mobilizar 
junto a equipe 
gestora a elaboração, 
desenvolvimento e 
avaliação do PPP. 
 
Fomentar, promover  
formação contínua - 
em lócus - a 
participação docente 
em ações de 
formação, estudo 
(cursos/ fóruns,etc.) e 
aplicação dos 
conhecimentos 
adquiridos referentes 
às práticas 
pedagógicas. 
 
Estimular o 
compartilhamento de 
estratégias com vistas 
à otimização do 
trabalho pedagógico. 
 
Promover estratégias 
para o 
desenvolvimento e 
execução de 

 
Consolidar o trabalho 
coletivo na escola em 
todos os níveis 
pedagógicos ( Gestão, 
Planejamento,  Reuniões 
Pedagógicas, Avaliações, 
Atendimentos 
Especializados : AEE E 
EEAA, Conselhos de 
Classe, Reuniões de Pais 
e outros). 
 
Retomada de ações para 
viabilizar intervenções 
pedagógicas pontuais. 
 
 
 
 
Apresentação de 
gráficos 
correspondentes ao 
desempenho escolar de 
cada ano, promovendo 
intervenções 
pedagógicas 
qualitativas. 

 
Realização de encontros 
por meio de cronograma 
definido com os 
segmentos/anos, para 
planejamento semanal 
ou quinzenal, oferecendo 
suporte e 
acompanhamento de 
acordo com a demanda; 
 
Levantamento junto ao 
grupo de profissionais de 
temáticas e questões que 
desejam inserir nas 
coordenações 
pedagógicas; 
 
Realizar estudos sobre 
currículo em movimento 
suas diretrizes e 
orientações pedagógicas 
por meio de oficinas, 
leituras, palestras e 
vídeos; 
 
Participação na 
elaboração e execução na 
aplicação das estratégias 
de intervenção 
(reagrupamento e 
projeto interventivo), 
assim como em projetos 
específicos de cada 
professor; 
 
Apreciação e 
acompanhamento de 
atividades que 
contemplem as 
necessidades específicas 
dos discentes do 

 
Análise das 
ações/estratégias, 
apreciação dos resultados 
parciais e finais 
confrontando 
concomitantemente com 
seus objetivos, analisando as 
causas do sucesso ou 
insucesso do trabalho 
pedagógico que implica em 
sua reorganização. 
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atividades lúdicas 
voltadas ao 
aprendizado 
significativo. 
 
Sistematizar o 
trabalho junto aos 
alunos do 
reagrupamento e 
interventivo no 
intuito de atender as 
fragilidades pontuais 
de aprendizagem de 
maior relevância. 
 
Acompanhar e 
disponibilizar 
recursos humanos, 
técnicos e 
pedagógicos no 
desenvolvimento de 
projetos. 
 
Fortalecer a 
responsabilidade 
ambiental e a defesa 
de uma vida saudável 
para todos - 
Informação 
ambiental, promoção 
humana, 
contribuindo para a 
paz social e o 
desenvolvimento 
sustentável-. 
 
Transformar dados 
em informação 
pedagógica - Prova 
Brasil, ANA, Avaliação 
Diagnóstica, entre 
outras-. 

reagrupamento e 
interventivo; 
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18. 3 PLANO DE AÇÃO - EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À 

APRENDIZAGEM 

Plano de Ação -  Equipe Especializada de Apoio À Aprendizagem 

EEAA:    Pedagoga: Ana Paula da Silva               
Psicóloga: Arianne Moreira Guerreiro 

Eixo: Coordenação Coletiva 

Ações/Projetos/Demand
as 

Objetivo Cronograma Avaliação 

 Formação 
continuada: Auxílio e 
participação, de 
forma colaborativa 
com os demais 
serviços de apoio e 
equipe gestora e 
pedagógica, na 
elaboração e 
execução de 
momentos que 
promovam a 
formação continuada 
dos professores; 

 Promover 
momentos 
que fomentem 
a formação 
continuada 
dos 
professores e 
demais 
envolvidos no 
processo de 
ensino formal; 

Semanalment
e, às quartas -
feiras, durante 
a 
coordenação 
coletiva; 

Avaliações a 
cada bimestre a 
fim de 
estabelecer os 
temas de maior 
necessidade; 

 Participação no 
planejamento 
pedagógico.  

 

 Contribuição 
com o 
planejamento 
pedagógico de 
modo a 
desenvolver 
estratégias de 
intervenção 
pedagógica no 
contexto da 
sala de 
aula,  sobretud
o neste 
contexto de 
aulas virtuais. 

Durante todo 
o ano letivo. 

Avaliação  durant
e todo o 
processo. 

 

Eixo: Observação do contexto escolar 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 Mapeamento dos  Identificar os Durante o Durante 
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estudantes 
encaminhados para o 
SEAA em anos 
anteriores, situação dos 
atendimentos; 

estudantes que 
estão em 
acompanhamento 
pelo SEAA, quais 
os 
encaminhamento
s que já foram 
realizados e traçar 
estratégias de 
atendimento; 

primeiro 
bimestre; 

todo o 
processo. 

 Mapeamento dos 
estudantes 
encaminhados para o 
SEAA no conselho de 
classe 4º 
bimestre  2020; 

 Identificar os 
estudantes que 
foram citados em 
conselho de 
classe, quais suas 
necessidades de 
aprendizagem e 
quais as 
estratégias de 
ensino; 

Durante o 
primeiro 
bimestre; 

Durante 
todo o 
processo; 

 Mapeamento dos 
estudantes oriundos de 
outras unidades 
escolares 
informados  no projeto 
de transição 2020 como 
estudantes que 
apresentam dificuldades 
de escolarização; 

  Identificar os 
estudantes que já 
vieram de outras 
unidades 
escolares com 
indicação de 
acompanhamento 
pela EEAA e quais 
as intervenções já 
realizadas; 

Durante o 
primeiro 
bimestre; 

Durante 
todo o 
processo; 

 Escuta com os 
professores acerca das 
dificuldades e 
potencialidades de suas 
turmas/estudantes;  

 Conhecer as 
demandas de 
dificuldades de 
aprendizagem 
que o professor 
encontrou em sua 
turma e quais as 
intervenções que 
o mesmo já 
realizou a fim de 
juntos 
encontrarmos 
outras estratégias 
de 
acompanhamento 
e intervenção; 

Durante o 
primeiro 
bimestre e 
sempre que 
for 
necessário;  
 

Durante 
todo o 
processo; 
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 Escuta à gestão e 
equipe pedagógica;  

 

 Compreender 
quais as 
necessidades de 
atuação que a 
equipe gestora 
reconhece 
necessária para 
realizar junto à 
EEAA de forma 
colaborativa; 

No Início de 
cada bimestre 
ou sempre 
que julgar 
necessário; 

Durante 
todo o 
processo; 

 Realizar, de forma 
colaborativa com os 
demais serviços de 
apoio e equipe gestora 
e pedagógica, a escuta 
institucional, sensível e 
qualificada, no 
momento de 
coordenação 
pedagógica.  

 Conhecer e 
refletir junto com 
o professor, 
serviços de apoio 
e equipe gestora e 
pedagógica, a 
realidade 
educacional de 
cada turma, suas 
especificidades e 
necessidades 
pedagógicas. 

Durante o 
primeiro 
bimestre e 
sempre que 
for 
necessário;  

Durante 
todo o 
processo; 

 

Eixo: Observação em sala de aula 

Ações/Projetos/Demand
as 

Objetivo Cronogram
a 

Avaliação 

 Observações nas salas 
de aula virtuais dos 
estudantes a serem 
acompanhados; 

 

 Acompanhar 
como os 
estudantes  inter
agem e 
respondem 
pedagogicament
e neste contexto 
de aulas 
mediadas por 
tecnologias; 

Durante todo 
o período 
letivo; 

Se dará por 
meio da 
relação 
dialógica   entr
e docentes e 
EEAA, nos 
momentos de 
devolutivas e 
de 
planejamento. 

 Em hipótese de 
retorno das aulas 
presenciais, 
observação dos 
estudantes em seu 
contexto de sala de 
aula, realizando a 
observação e 

 Promover 
reflexão junto 
com o docente, a 
partir da 
observação 
sistematizada, 
realizada no 
contexto da sala 

Durante todo 
o período 
letivo; 

Se dará por 
meio da 
relação 
dialógica 
e  entre 
docentes e 
EEAA, nos 
momentos de 
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avaliação de como a 
criança interage 
pedagógica e sócio 
emocionalmente em 
contexto escolar; 

de aula, seja 
presencial ou 
virtual, e propor 
alterações na 
organização do 
trabalho 
pedagógico, com 
estratégias de 
intervenções ou 
mediações que 
melhor se 
adequem às 
necessidades de 
ensino e 
aprendizagem 
apresentadas 
pela turma ou 
por 
determinados 
estudantes que 
tenham sido 
encaminhados à 
EEAA com algum 
tipo de queixa 
escolar. 

devolutivas e 
de 
planejamento. 

 

Eixo: Ações voltadas à relação família-escola 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 Escuta às famílias dos 
estudantes bem como 
elaboração de 
estratégias  de 
atendimento 
direcionadas para cada 
estudante; 

 Compreender 
através da 
narrativa dos 
responsáveis 
como se dão os 
processos de 
aprendizagem de 
atividades de vida 
autônoma, bem 
como 
desenvolvimento 
sócio emocional 
dos estudantes a 
fim de elaborar 
processo de 
avaliação dos 
mesmos, além de 

Durante todo 
o ano letivo, 
sempre que 
se fizer 
necessário;  

Por meio 
das 
devolutivas 
dos 
docentes e 
das 
famílias, 
em 
encontros 
virtuais, 
mensagens 
por 
whatsapp 
ou ligações 
telefônicas, 
quando no 
ensino 
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organizar 
estratégias em 
parceria família-
escola; 

remoto. E 
de forma 
presencial, 
quando o 
ensino 
presencial 
for 
retomado; 

 Orientação às famílias 
de estudantes que 
precisem realizar 
acompanhamentos e 
avaliações em outras 
instituições que não a 
escolar. 

 Orientar as 
famílias para que 
os estudantes 
possam ser 
atendidos por 
profissionais e 
serviços que 
contribuam com 
seu 
desenvolvimento 
global, 
favorecendo sua 
aprendizagem 
escolar. 

  

 

Eixo: Formação continuadas de professores 

Ações/Projetos/Demand
as 

Objetivo Cronograma Avaliação 

 Desenvolver oficinas, 
rodas de conversa e 
encontros 
pedagógicos com a 
equipe docente e 
demais atores do 
processo educacional; 

 

 

 Escuta individualizada 
com os professores a 
fim de estabelecer 
estratégias específicas 
para as  necessidades 
dos estudantes e 
também do corpo 
docente.  

 Desenvolver, de 
forma 
colaborativa, 
estratégias 
interventivas 
para que os 
estudantes 
avancem em 
suas 
aprendizagens;  

 Compreender 
as necessidades 
trazidas pelos 
profissionais em 
sua rotina 
pedagógica 
para traçar 
estratégias. 

Durante todo o 
ano letivo, 
sempre que se 
fizer necessário, 
preferencialment
e às quartas-
feiras.  

Ao fim de 
cada 
encontro 
formativo; 
 

Através das 
devolutivas 
dos 
participante
s destes 
momentos. 
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Eixo: Reunião EEAA 

Ações/Projetos/Demand
as 

Objetivo Cronograma Avaliaçã
o 

 Participação nos 
encontros formativos 
do EEAA; 

 

 traçar 
estratégias 
comuns de 
atuação nas 
unidades 
escolares, 
elucidar 
colaborativame
nte com os 
profissionais da 
EEAA possíveis 
dúvidas acerca 
de 
procedimentos 
de 
atendimento; 

 compartilhar 
experiências 
exitosas a fim 
de fortalecer a 
prática e 
agregar 
qualidade ao 
atendimento 
desenvolvido 
na unidade 
escolar; 

Semanalmente, às 
sextas-feiras ou 
extraordinariament
e quando 
convocados pela 
coordenação 
intermediária; 

Logo após 
os 
encontros 
de 
formação 

 

Eixo: Planejamento EEAA 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 Planejamento entre 
pedagoga e psicóloga 
da E.C. 512 de 
Samambaia  

 Planejar 
ações a 
serem 
desenvolvida
s ao longo da 
semana, tais 
como: 
participação 
e auxílio na 
coordenação 
pedagógica 

Semanalmente 
às segunda-
feiras  

ao longo da 
semana, por 
meio da 
verificação 
dos objetivos 
e 
planejamento 
propostos 
para o 
período. 
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coletiva da 
instituição de 
ensino, 
atendimento
s individuais 
ou coletivos 
com 
estudantes e 
famílias, 
devolutivas 
desses 
atendimento
s aos 
professores e 
sugestões de 
intervenções 
pedagógicas 
como 
orientações 
aos 
docentes.  

 Elaboração de materiais 
para atendimento aos 
estudantes tanto de 
forma direta quanto 
através da mediação do 
professor. 

 Através de 
jogos e 
outros 
materiais 
pedagógicos, 
contribuir 
para que os 
estudantes 
tenham as 
intervenções 
pedagógicas 
necessárias 
para alcançar 
os objetivos 
de 
aprendizage
m propostos. 

 

Semanalmente 
às segundas-
feiras.  

Ao longo da 
semana, por 
meio da 
verificação 
dos objetivos 
e 
planejamento 
propostos 
para o 
período. 

Eixo: Reunião com Serviços de Apoio 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 Reunião quinzenal, ou 
sempre que houver 
necessidade, com os 
serviços de apoio da 

 Planejar 
ações de 
prevenção e 
intervenções 

Quinzenalmente 
ou sempre que 
houver 
necessidade. 

Ao fim de 
cada 

encontro.  
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instituição: EEAA, AEE e 
SOE.  

nas queixas 
escolares; 

  Analisar 
situações que 
exijam a ação 
colaborativa 
entre os 
serviços de 
apoio 
estudar 
possíveis 
intervenções 
para essas 
situações; 

  Planejar os 
momentos 
de 
contribuição 
com a 
formação 
continuada 
dos docentes 
e demais 
envolvidos 
no processo 
de ensino 
formal. 

 

Eixo: Eventos 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 Participação, em 
conjunto com os demais 
profissionais da 
instituição educacional, 
em: reuniões de pais e 
mestres, reuniões de 
funcionários, projetos 
pedagógicos, festas 
comemorativas  e 
semanas temáticas 
como: semana de 
educação para a vida, 
semana de prevenção à 
violência e abuso sexual, 

 Contribuir, em 
parceria com 
os demais 
profissionais, 
para a 
promoção da 
análise crítica 
acerca da 
identidade 
profissional 
dos afetivos 
da 
comunidade 
escolar ao 

Por tratar-se de 
período em que 
enfrentamos um 
contexto de 
Pandemia 
devido ao Covid 
19, não será 
possível a 
organização de 
eventos 
presenciais; 

Ao fim de 
cada 
evento ou 
sempre que 
necessário;  
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semana da inclusão, 
semana do brincar, e 
demais ações de 
reflexões propostas pela 
SEDF no calendário 
escolar.  

 

qual a 
instituição 
encontra-se 
inserida. 

 

 

   

Eixo: Reunião com a Gestão Escolar 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 Reuniões periódicas com 
a equipe gestora a fim de 
informar acerca do 
encaminhamento das 
ações desenvolvidas pelo 
EEAA. 

 Reuniões periódicas com 
a equipe gestora e 
demais serviços de 
apoio; 

 Manter a 
gestão e 
equipe 
pedagógica 
informadas 
acerca das 
intervenções 
realizadas 
junto aos 
professores e 
estudantes;  

 

 

 Planejar ações 
conjuntas para 
o atendimento 
aos 
estudantes, às 
famílias e 
equipe 
docente, 
através de 
projetos 
interventivos, 
encontros 
formativos e 
outras ações; 

 

Quinzenalmente 
ou sempre que 
se fizer 
necessário; 

Ao fim de 
cada 
encontro. 

 

Eixo: Estudos de caso 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 
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 Realizar estudos de caso 
junto à Comunidade 
escolar e outros atores 
envolvidos no processo 
educacional ou 
acompanhamento 
familiar ou terapêutico 
do estudante ( Pais, 
professores, Equipe 
Gestora, Equipe 
pedagógica, Sala de 
Recursos, SOE e outros)  

 

 Traçar as 
estratégias 
de 
aprendizage
m e 
adequação 
educacional 
que o 
estudante 
precisar;   

Quando a 
necessidade do 
estudante 
demandar.  

Ao fim de 
cada estudo; 

Eixo: Conselhos de Classe 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

 Participação, de forma 
colaborativa com os 
demais serviços de apoio 
e equipe gestora e 
pedagógica, nos 
momentos de pré 
conselho, por anos afins, 
durante a coordenação 
pedagógica. 

 

 Refletir, 
junto com o 
professor, 
demais 
serviços de 
apoio e 
equipe 
gestora e 
pedagógica, 
sobre as 
estratégias 
pedagógicas 
realizadas 
durante o 
bimestre que 
promoveram 
o avanço 
pedagógico e 
da turma 
como um 
todo e de 
cada 
estudante 
que ainda 
não alcançou 
os objetivos 
de 
aprendizage
m propostos 
ou que 

Bimestralmente, 
de acordo com o 
calendário 
interno do 
Conselho de 
Classe. 

Ao término 
de cada 
encontro, 
por meio da 
participação 
e 
devolutivas 
de todos os 
envolvidos 
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apresentam 
atraso no 
processo de 
alfabetização 
e letramento, 
elaborando 
em conjunto 
novas 
estratégias 
de ensino e 
de 
intervenções 
pedagógicas, 
com vistas a 
cultura do 
sucesso 
escolar. 

 

 

   

 

Eixo: Projetos e ações institucionais 

Ações/Projetos/Demandas Objetivo Cronograma Avaliação 

Oferecer suporte aos projetos: 
 Sala de leitura 
 Projeto Interventivo em 

parceria com a 
coordenação 
pedagógica 

 Assembléias escolares. 
 

Apoiar os projetos que 
facilitem e fomentem: 

 o acolhimento 
e 
desenvolvimen
to 
socioemociona
l da 
comunidade 
escolar 
(exemplo: sala 
de leitura) 

 A atenuação 
dos impactos 
do contexto 
não 
presencial  no 
processo de 
escolarização 
(exemplo: 
Projeto 
Interventivo 

Durante todo 
o ano letivo. 

Durante as 
coordenações 
pedagógicas 
e  conselhos 
de classe. 
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em parceria 
com a 
coordenação 
pedagógica) 

 Contribuir de 
forma 
institucional 
com o avanço 
das 
aprendizagens 
dos 
estudantes. 
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18. 4 PLANO DE AÇÃO – ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 
PLANO DE AÇÃO – ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
Pedagoga Orientadora Educacional: Caroline Figueiredo da Cunha Mesquita          Matrícula:_243972-7. 

TEMÁTICAS 

(o que?) 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

(como?) 

EIXO DE AÇÃO DA 
ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL 
DESENVOLVIDA 

Ed. 
Cidadania 
DH  

Ed. 
Diversid
. 

Ed. 
Sustent. 

 
Implantação do 
SOE 

    Abertura da sala da 
Orientação Educacional na 
plataforma Escola em Casa DF 
de acordo com a Circular nº 
173; 

Educacional na plataforma, 
inclusão nas 26 turmas e na 
sala da biblioteca; 

 Inserção nos grupos de 
whatsapp, além de registros de 
arquivos para atendimento via 
google drive; 

ativa e atualizada com a 
comunidade escolar a respeito 
das ações da Orientação 
Educacional; 

 Organização e utilização dos 
instrumentos de registro da 
Orientação Educacional 
(planilhas, formulários, arquivo 
no drive, livro ata, fichas, termo 
de compromisso, registro de 
conselho de classe e webfólios; 

 Realização do mapeamento 
institucional com análise da 
realidade; 

 Levantamento das ações do 
SOE na escola e registro dos 
alunos atendidos para dar 
seguimento ao 
acompanhamento, arquivo ou 
outras providências. 

Ações junto às famílias, 
alunos, professores, 
coordenadores, supervisão 
e gestão da escola. 

 
Acolhimento 

   
mensagens e vídeos de 
acolhimento e motivação aos 
professores e alunos na 
plataforma; 

mensagens via whatsapp, para 
o cadastro e acesso dos alunos 
no google sala de aula. 

Ações junto às famílias, 
alunos, professores, 
coordenadores, supervisão 
e gestão da escola. 

Mapear Família 
em situação de 

   
plataforma. Entrega e retorno 

Ação junto as 
famílias 
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vulnerabilidade  
e ações sociais 

dos materiais impressos; 

comunicação com os alunos: 
Contato telefônico, informações 
na escola com a gestão. 

dos alunos junto aos 
professores; 

dos responsáveis em relação às 
faltas dos alunos; 

Social. 

Ação junto a Rede 

Saúde    

cuidados, precaução e higiene 
em tempo de pandemia; 

médicos (pedagoga); 

serviços de atendimento 
especializado médico 
(levantamento de demandas e 
recebimento de solicitações 
junto a pedagoga da escola); 

ação do Boletim de 
Saúde dos Estudantes - GSE. 

Ação junto aos 
alunos, famílias e 
professores 
Ação junto a Rede 

Família    

Conscientização da 
responsabilização dos 
responsáveis em relação aos 
estudos dos alunos. No que se 
refere ao acesso e utilização da 
plataforma 
e email para o estudo e/ou 
retirada de material impresso e 
devolução em data agendada; 

equipe via meet, conversa via 
whatsapp, ligações telefônicas; 

aos direitos e deveres em 
relação à saúde física e mental 
do aluno; 

família, as causas que 
interferem no avanço do aluno; 

especial e os 
serviços de apoio social; 

relação aos desafios diários 
nesse momento de pandemia; 

 
 direitos e 

deveres da família. 

Ação junto as 
famílias 
Ação junto a Rede 

Corpo Docente    

ividades 
pedagógicas coletivas; 

onversa via Meet, 
whatsapp, etc; 

 

Ação junto aos 
alunos, famílias e 
professores, gestão e 
equipe EEAA. 
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com o corpo docente no 
desenvolvimento de projetos; 

coletivas semanais com o corpo 
docente; 

articipar do conselho de 
classe; 

 Participação na construção 
coletiva do PPP; 
Construção do Projeto da 
Orientação Educacional para o 
ano letivo de 2021; 

dos alunos em situação de 
dificuldades, quando 
necessário; 

no 
encaminhamento e 
acompanhamento de aluno que 
apresente dificuldade e/ou 
problemas psicossociais; 

 Reuniões via meet de 
planejamento coletivo EEAA e 
OE para reunião de pais, 
elaboração de material, troca de 
ideias e atendimento aos 
professores; 

 Acompanhamento de 
frequência escolar de acordo 
com o fluxo da Portaria nº 33; 

 Devolutiva individual das 
ações realizadas pelo 
orientador sobre 
acompanhamento de frequência 
escolar e outros assuntos, como 
negligência escolar, conflitos, 
etc. Contato via meet, whatsapp 
e webfólio; 

ão 
Emocional – Sentimentos, 
Motivação, Luto,  Separação, 
etc. 

Corpo Discente    

qualificada; 
reitos e 

deveres dos estudantes; 

whatsapp, etc. 

Emocional – Sentimetos, 
Motivação, Luto, Separação, 
etc; 

(Organização de Rotina, Dicas 
de Estudo, etc); 

- ações 
de promoção ao respeito e da 
cultura de paz (cyberbullying, 
textos, vídeos, conferência com 
as partes, caso necessário, 

Ação junto aos 
alunos, famílias e 
professores, gestão, equipe 
EEAA e redes de apoio 
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presencial ou via Meet ou 
contato telefônico); 

balho da 
legislação pertinente à garantia 
e proteção dos direitos das 
crianças e adolescentes; 

 Contribuição na promoção da 
garantia e defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes, 
adultos e idosos; 

 Execução do projeto: Valores, 
da Orientação Educacional. 
Postagem de materiais na sala 
da Orientação Educacional no 
Google Classroom  e nas 
turmas do whatsapp, com os 
seguintes temas, entre outros 
que irão surgindo durante o ano 
letivo: 
1 – Solidariedade; 
2 - Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes -18 de 
Maio; 
3 - Semana do Brincar 
(amizade, união, cooperação, 
respeito, regras de convivência, 
entre outras); 
4 - Como comunicar e enfrentar 
o luto; 
5 - Preparação para as férias (o 
que fazer nas férias - atividades 
e brincadeiras); 
6 – Acolhimento aos estudantes 
após o recesso; 
7 - Dia do Estudante – Gincana; 
8 - Valores: empatia, lealdade e 
honestidade e justiça. 
9 - Dia do Professor; 
10 - Dia da Família na Escola; 
11 - Respeito à diversidade / 
Consciência Negra; 
12 - Maria da Penha / Igualdade 
de Gêneros; 
13 - Projeto de Transição, 
reflexão sobre o ano letivo e 
novas Perspectivas, valor: 
gratidão. 

Estudo e 
Aperfeiçoamento 
do SOE 

   

 Estudo dos documentos 
oficiais, cartilhas, manuais, 
portarias, etc; 

Coordenação coletiva 
semanal com os orientadores 
educacionais; 

; 
s temáticas 

e temas mensais, conforme 
orientações da SEEDF e 
necessidades da comunidade 
escolar; 

Ação junto aos 
Orientadores 
Educacionais de 
Samambaia e comunidade 
escolar 
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SEEDF, GOE e regionais e 
perceiros da Educação; 

 Curso Aprender sem Parar – 
Orientação Educacional EAPE; 

 Realização de avaliação do 
trabalho da Orientação 
Educacional. 

Rede Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Conselho Tutelar; 
 Reunião com algumas redes 

de apoio durante os encontros 
de articulação pedagógica da 
orientação educacional; 

 Reunião com o SINPRO, para 
estabelecimento de prioridades, 
metas e reivindicações; 

 demandas 
necessárias com o 
consentimento do gestor; 

a 
desenvolver ações preventivas; 

com a rede social de 
samambaia. 

Ação junto a Rede 
Social, gestão escolar e 
EEAA. 
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