
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

1 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SÃO SEBASTIÃO 

ESCOLA CLASSE AGROVILA SÃO SEBASTIÃO 

 

 

 

 

 

 

  

PROPOSTA PEDAGÓGICA 
CRIANDO ASAS PARA A IMAGINAÇÃO NO MUNDO DIGITAL 

2021 

 

 

 

A educação é um processo social, é desenvolvimento. 
 Não é a preparação para a vida... 

é a própria vida. 
 

John Dewey 

 

 

 

 

 

São Sebastião-DF 

AGOSTO/2021 



_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2 

 

Sumário 
1. Apresentação ........................................................................................... 4 

1.1. O Projeto Político Pedagógico ............................................................... 4 

1.2. A Escola Classe Agrovila São Sebastião ................................................ 6 

2. HISTÓRICO ................................................................................................. 7 

2.1. Constituição histórica .............................................................................. 7 

2.2. Característica física ................................................................................. 8 

2.3. Dados de Identificação e Funcionamento da Escola ......................... 9 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ............................................................... 13 

3.1. Rendimento Escolar ............................................................................... 13 

3.2. Aspectos Sociais ..................................................................................... 17 

3.3. Aspectos Econômicos ..........................................................................188 

3.4. Aspectos Culturais da comunidade.......................................................18  

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA ................................................................ 19 

5. PRINCÍPIOS .............................................................................................. 21 

5.1. Princípios da Educação integral ........................................................... 21 

5.1.2.Integralidade ....................................................................................... 21 

5.1.3 Intersetorialização ................................................................................ 22 

5.1.4.Transversalidade .................................................................................. 22 

5.1.5.Diálogo escola comunidade.............................................................. 22 

5.1.6.Territorialidade ..................................................................................... 23 

5.1.7.Trabalho em rede ................................................................................ 23 

5.2. Princípios Epistemológicos .................................................................... 24 

5.2.1. Unicidade teoria e prática ................................................................ 24 

5.2.2. Interdisciplinaridade e contextualização ......................................... 25 

5.2.3. Flexibilidade ......................................................................................... 28 

6. OBJETIVOS ............................................................................................... 30 

6.1. Geral ........................................................................................................ 30 

6.2. Específicos............................................................................................... 30 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS ....................................................................... 31 

7.1. Pedagogia histórico crítica ................................................................... 31 

7.2. Psicologia histórico cultural ................................................................... 33 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO .................................... 34 

8.1. Plano de ação da coordenação ........................................................ 34 

8.2. Cronograma de Atividades Coordenação Pedagógica .................. 39 

8.3. Ciclos series e semestres ........................................................................ 41 

8.4. Plano de Permanência, evasão e repetência........................................ 42   

8.5.Relação Escola Comunidade.... ........................................................... 44 

8.6.Serviço de orientação educacional .....................................................46  

8.7. Educação integral ................................................................................. 47 

9. PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR ......................................... 48 



_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3 

 

10. PLANO DE AÇÃO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ........................ 50 

11. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO .............................................................. 52 

11.1. Avaliação de desempenho do Estudante..........................................46 

11.2. Avaliação institucional ........................................................................ 54 

11.3. Avaliação de  Contexto........................................................................52 

11.4. Conselho de classe .............................................................................. 56 

12.ORGANIZAÇÃO CURRICULAR - BNCC .................................................... 57 

12.1. Educação Infantil ................................................................................. 59 

12.2. Ensino Fundamental 9 Anos - 1º e 2º bloco ....................................... 61 

12.3. Educação de Jovens E Adultos .......................................................... 63 

13. PLANO DE AÇÃO 2021 ......................................................................... 64 

13.1. Objetivos Geral .................................................................................... 60 

13.2. Objetivos Específicos..............................................................................60 

13.3. Justificativa ........................................................................................... 68 

13.4. Ações .................................................................................................... 69 

13.5. Cronograma ........................................................................................ 69 

13.6.  Outras Atividades................................................................................ 70 

13.7.  Indicadores .......................................................................................... 73 

13.8. Responsáveis ........................................................................................ 74 

14. AVALIAÇÃO ............................................................................................ 75 

15. RECURSOS ................................................................................................ 76 

16. REFERÊNCIAS ........................................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4 

 

1. Apresentação 

 

1.1. A PROPOSTA PEDAGÓGICA 2021 

 

a) Uma Proposta Dialogal 

 A Proposta Pedagógica 2021 da Escola Classe Agrovila São 

Sebastião é o resultado de um esforço democrático e participativo. Sob esse 

foco, a construção do Documento espelha a mesma tônica – aberta e dialogal – 

que rege as práticas pedagógicas e administrativas institucionais.  

Na condição de implementar uma ideia, o Documento, tem um 

dimensionamento flexível capaz de comportar a dinâmica da nossa 

comunidade, apresenta o planejamento, os princípios, as ações e as metas 

para que a nossa Escola, possa desempenhar sua função social. Na condição 

de definir uma perspectiva de Proposta Pedagógica, viabiliza o compromisso 

com a democratização da educação, entendendo-se essa democratização 

como um direito irrenunciável da sociedade e como um compromisso com a 

formação profissional, cidadã crítica, política e reflexiva. Na condição de definir 

uma ancoragem pedagógica, o Documento coaduna com as ações educativas, 

explicitando os objetivos, as intenções e os meios de ação – o conjunto de 

propósitos e de práticas necessários ao fazer pedagógico.  

Sob essa focagem, a (re)elaboração da Proposta Pedagógica desta 

instituição simbolizou mais que a sistematização de um documento. Constituiu-

se como um pensar e como um planejar o fazer, tendo, na ponta inicial do 

longo fio da trajetória percorrida, a referência à historicidade institucional, o 

diagnóstico de como a instituição se encontra atualmente, como se compõe as 

suas várias dimensões e concepções em relação aos eixos transversais, aos 

valores humanos, valores de sociedade, de cultura, de ciência, de tecnologia, 

de trabalho. Como pensamos o fazer pedagógico e como pretendemos, a partir 

desta nova perspectiva ampliar nossos horizontes pedagógicos e fortalecer 

nossa identidade como uma escola, que antes de qualquer coisa busca sua 
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autonomia, e sua integração com a comunidade local, em que está inserida e 

para a qual existe como instituição educacional. 

 

b) Atualização da Proposta pedagógica 2021 

Como parte do processo de construção da identidade da nossa 

Instituição de ensino,  iniciamos o ano letivo de 2021, com o objetivo inicial de 

apresentar a Proposta Pedagógica de 2021, e a partir do conhecimento coletivo 

da Proposta, e da realidade da escola. 

Assim, a atualização do presente documento, se deu através de 

estratégias especificas  definidas dentro do Programa de atividade remotas da 

SEEDF e posteriormente de acordo com o retorno presencial de atividade 

pedagógica no formato híbrido.  

Inicialmente com a apresentação da Proposta na Semana 

Pedagógica para acolhimento e recepção de profissionais, seguido de 

orientações iniciais para professores a respeito da Proposta Pedagógica, 

conforme cronograma abaixo. 

 

QUARTA-FEIRA - 03 DE MARÇO DE 2021 

• Apresentação de Professores em nível institucional 

• Escolha de turmas via MEET 

• Criação de turmas de Educação infantil, 1º ano e 2ª ano 

• Envio de convites para professores de Educação infantil, 1º ano e 2ª ano 

assumirem suas turmas 

 

QUINTA-FEIRA 04 DE MARÇO DE 2021 

• Criação de turmas de 3º ano, 4º ano e 5º ano  

• Envio de convites para professores de 3º ano, 4º ano e 5º ano 

assumirem suas turmas 

• Criação de turmas do 1º segmento do EJA. 

• Envio de convites para professores do 1º segmento do EJA. 

assumirem suas turmas 

 

SEXTA-FEIRA - 05 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

• Coleta de sugestões e atualização da Proposta Pedagógica 2021  

• Replanejamento Curricular no Ensino Remoto 
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• Objetivos de aprendizagem e conteúdos – BNCC  

• Matriz de Referência  do SAEB 

 

SEGUNDA-FEIRA - 02 DE AGOSTO DE 2021 
 

• Orientações para Retorno Presencial 

• Orientações Protocolos de Segurança(Notas Técnicas) 

• Organização do trabalho Pedagógico para o retorno 

 

Ao longo do processo de adaptação ao sistema remoto de 

aprendizagem proposto pelo Programa Escola em casa da SEEDF, 

desenvolvemos atividades em contexto remoto que aos poucos foram se 

consolidando como estratégia pedagógica a serem inseridas na Proposta 

pedagógica, entre elas, formações, lives pedagógicas, reuniões, webnários, 

palestras e atividades no contexto remoto. 

Também como estratégia de atualização da Proposta Pedagógica, 

foram realizadas algumas pesquisas através de formulários de pesquisa do 

Google Forms, tanto acerca de aspectos pedagógicos dos alunos, como 

opiniões sobre o ensino remoto e validação da metodologia como também 

acerca de aspectos avaliativos, como autoavaliação realizada pelos diferentes 

atores da comunidade escolar.  

Desta forma, visando estabelecer níveis cada vez maiores de 

participação e consolidação de nosso Proposta Pedagógica, a Escola Classe 

Agrovila, iniciou o ano letivo de 2021 focada na comunicação e interação com a 

família e  entre os membros de cada um dos segmentos como forma de 

ampliar não apenas as discussões em torno do ensino remoto, mas antes de 

tudo do crescimento e melhoria do ensino e da aprendizagem da Escola Classe 

Agrovila São Sebastião. 

 

1.2. A Escola Classe Agrovila São Sebastião 

 

Sob um olhar mais amplo, a construção desta proposta fez emergir 

uma infinidade de novas questões em torno das características e perfil de 

nossa escola particularmente no ensino remoto. Observou-se o  contraste e a 
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integração das diversas dimensões  que se tornaram  imprescindíveis à 

sustentação da seriedade e do compromisso: o conhecimento das políticas da 

educação brasileira e das práticas pedagógicas no contexto virtual e impresso, 

sejam essas últimas institucionais ou não; a capacidade de mediar debates 

demarcados pelo pluralismo ideológico; a vontade de realizar o melhor em prol 

da Instituição; a humildade para aprender e para ouvir; a firmeza e a doçura 

para conduzir o processo; e a defesa de uma educação de qualidade e do 

papel político-social de uma educação libertária capaz de dar plenas condições 

de acesso e conquista à cidadania. E mais do que nunca o respeito aos 

princípios da educação Integral, pilar de nossa forma de pensar e fazer 

educação. 

 

2. HISTÓRICO 

 
2.1. Constituição histórica 

 

Em 1990, o professor Carlos Henrique Leite Pimenta assumiu a 

direção da Escola Classe Agrovila São Sebastião dando início as atividades 

educacionais da comunidade Agrovila. Assim, como aconteceu com muitas 

cidades do Distrito Federal, muitas famílias vieram de outros estados 

trabalharem nas olarias em busca de melhores condições de vida. Seus filhos 

na época foram matriculados na recém criada Escola Classe Agrovila São 

Sebastião que cresceu e se desenvolveu com o intuito de atender essa 

clientela. 

Acompanhando o crescimento da cidade foi necessário ampliar a 

escola, pois com este crescimento a cidade emancipou-se e passou a não mais 

chamar-se Agrovila e tornou-se Região Administrativa de São Sebastião. Com 

o crescimento do bairro Vila Nova, aumentou também a demanda, fazendo 

com que a comunidade exigisse do governo a ampliação da escola em 1998.  

Após uma exaustiva solicitação para que a escola fosse finalmente 

reformada e sucessivas demandas com necessidades de reformas na parte 

física da escola, entre os períodos de 2020/2021, de atividades em sistema 
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remoto , a escola finalmente passou por uma profunda reforma de seu espaço 

físico, com restauração, recuperação e reabilitação de seu espaço físico para 

receber alunos, com a segurança e qualidade que a comunidade merece.  

Apesar desta significativa reforma, é de interesse da atual equipe de gestão 

escolar implementar ainda um conjunto de medidas necessárias para o perfeito 

funcionamento da escola. O que buscamos e ansiamos construir não é 

simplesmente uma escola ou instituição de ensino, mas sim um espaço de 

pleno exercício de cidadania. Um espaço onde pessoas e ideias colaborem 

para a criação de uma identidade coletiva que abranja, além de toda a 

complexidade formal e institucional, um espaço cultural, diversificado e humano 

que realmente seja um referencial de educação plena para toda comunidade. 

 

2.2. Características físicas 

 

O conjunto escolar atual compõe-se de uma área de 900m2 

aproximadamente e está dividido em blocos separados e intercalados por 

corredores de aceso livre. A escola conta com o espaço físico composto 

conforme tabela abaixo 

Ambiente Quantidade 

Salas de Aula 14 

Direção (inclui administrativo, vice direção, supervisão e 

coordenação) 
05 

Secretaria 01 

Sala de EEAA 01 

Sala de Recurso(não utilizada por falta de Profissional) 01 

Banheiro Professores 02 

Sala de Professores 01 

Sala de Reforço 02 

Depósito de Materiais 02 

Cozinha e área de serviço 01 

Central de gás 01 

Caixa d’água 01 

Sala de Leitura(desativada para virar sala de aula) 01 

Banheiros dos alunos 02 

Coordenação EJA 01 

Os recursos financeiros são destinados pelo governo federal e pelo 

GDF, os quais são aplicados visando repercutir no desempenho do aluno. 

Também são utilizados na compra de material pedagógico para uso na 
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confecção de materiais necessários para o bom desenvolvimento do aluno. Em 

relação aos livros são financiados pelo Governo Federal por meio do Programa 

Nacional do Livro Didático desenvolvido pelo MEC, os quais nunca atinge a 

demanda da escola. 

Há uma crescente necessidade de espaços e ambientes que 

possam atender de forma mais eficiente a maior parte das atividades da 

Escola, que não possui área para lazer, esporte e eventos. O pátio em que 

acontecem a maioria dos eventos, possui uma parte coberta e outra 

descoberta. A escola dispõe ainda de uma área externa pequena, que dificulta 

as atividades de recreação. Possui estacionamento interno com capacidade 

apenas para 13 carros e dispõe de pátio muito pequeno para realização do 

momento cívico e guarita na entrada principal. 

Sem dúvida, que entre os problemas relacionados à falta de espaço 

e de  do ambientes adequados, podemos citar a falta de quadra poliesportiva, 

espaço adaptado para educação infantil e de espaço para biblioteca, já que o 

espaço que antes. Denominado para sala de leitura, apesar de pequeno e 

pouco ventilado passou a ser utilizado como sala de aula para a Educação 

infantil. 

 

 

2.3. Dados de Identificação e Funcionamento da Escola 

 

A Escola Classe Agrovila São Sebastião foi criada pela portaria 46-

30/06/1992 com número INEP: 53009754, e é definida como Escola de 

Educação Básica, localizada em zona Urbana, com endereço na Quadra 100, 

Conjunto Q  Área Especial  01 do Bairro  Vila Nova - São Sebastião- DF, CEP: 

714690-000, telefone: 39017710. 

A Escola desenvolve seu cronograma e seu horário de atendimento 

com base no calendário escolar 2021 definido no contexto das atividades do 

ensino remoto e isolamento social impostos pela pandemia global de 

coronavírus(COVID), com base no Regimento Escolar do Distrito Federal e no 
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parecer da SEDF que defini as regras para as atividades não-presenciais do 

programe Escola em Casa. 

Assim sendo, dentro do programa da Escola em Casa, e ainda, 

seguindo a bimestralidade, nossa proposta contempla as diretrizes legais do 

funcionamento das escolas da Secretaria de Estado de Educação. 

A dinâmica das reuniões pedagógicas entre o corpo docente  e com 

pais e responsáveis acontece a partir de um cronograma específico para 

atender as regras do isolamento social: 

 

REUNIÕES PEDAGÓGICAS VIRTUAIS PELO SISTEMA MEET 

1º BIMESTRE LETIVO DE 2021 

ASSUNTO DATA FORMATO PARTICIPANTES 
Planejamento 

Pedagógico da 

coordenação e equipe 

gestora 

MARÇO: 11/17/24/31 

ABRIL 

07/14/21/28 

MAIO: 

05/12/19/26 

JUNHO 

02/09/16/23/30 

Sistema 

Remoto (Meet) 

Professores, Equipe de 

Coordenação, Equipe de 

apoio e Equipe Gestora. 

Planejamento 

Pedagógico para 

Reuniões com pais, 

mães e responsáveis 

MARÇO 

20/03. 

ABRIL:09/04 

ABRIL:10/04 

Sistema 

Remoto (Meet) 

Professores, Equipe de 

Coordenação e Equipe 

Gestora Reuniões com 

pais, mães e responsáveis 

Planejamento 

Pedagógico da 

Comunidade 

Escolar/Sábado Letivo  

13/03, 27/03, 10/04, 

24/04, 08/05, 29/05, 

19/06, 10/07, 23/10, 

06/11 e 18/12 

Sistema 

Remoto (Meet) 

e live you tube 

Professores, Equipe de 

Coordenação, Equipe 

Gestora e comunidade 

escolar 

 

REUNIÃO BIMESTRAL DE PAIS, MÃES E/OU RESPONSAVEIS 

• 1ª Bimestre    15/05/2021 

• 2ª Bimestre    17/07/2021 

• 3ª Bimestre    16/10/2021 

• 4ª Bimestre    23/12/2021 

 

PERÍODOS LETIVOS 

 

1º Bimestre: 08/03 a 11/05 = 50 dias 

 2º Bimestre: 12/05 a 16/07 = 50 dias 
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 3º Bimestre: 02/08 a 13/10 = 50 dias  

 4º Bimestre: 14/10 a 22/12 = 50 dias 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO REMOTO 

•  PROFESSORES MATUTINO             

07:30 às 12:30 (regência) 

13:30 às 16:30 (coordenação) 

• PROFESSORES VESPERTINO             

13:00 às 18:00 (regência) 

09:00 às 12:00 (coordenação)     

• Noturno            
19:00 às 23:00  (regência)   

 
 

SERVIDORES DA ESCOLA CLASSE AGROVILA 

CARREIRA DE  MAGISTÉRIO 

1. PROFª GABRIELA MOREIRA 

2. PROFª ELIENE PEREIRA   

3. PROFª VERÔNICA SOUSA 

4. PROFª JOSEANE NUNES  

5. PROFª ALBÉRICA SILVA 

6. PROFª ANA CRISTINA 

7. PROFª BIBIANA ABREU 

8. PROFª LAURA WELEN 

9. PROFª ELISANGELA TOLEDO 

10. PROFª CRISTIANE DA SILVA 

11. PROFº EDIVÂNIO PEREIRA 

12. PROFº NATÁLIA SANTOS 

13. PROFª ALBANEIDE SILVA 

14. PROFª PAULA DOS SANTOS 

15. PROFª CÁSSIA DE OLIVEIRA 

16. PROFª RITA CÁSSIA 

17. PROFª FABIANA SOUSA 

18. PROFº USLAN JUNIOR 

19. PROFª TATIANE COSTA 

20. PROFª ROSILENE MORENO 

21. PROFª BRUNA MONTIJO 

22. PROFª MARINALVA MARIA 

23. PROFº GUILHERME OLIVEIRA 

24. PROFº ALBERTO ALVES 

25. PROFª VALDIRENE GONÇALVES 

26. PROFª JÉSSICA AQUINO 

27. PROFª TAÍRES SENNA 

28. PROFª LUCIANA GOMES 

29. PROFª ROSANE FERREIRA 

30. PROFª LUSMARINA MARTINS PEREIRA 

31. PROFº GLÊNIO GÁRCIA 
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32. PROFª MARIA APARECIDA 

33. PROFª ADRIANA LEMOS  

34. PROFª  ROSÂNIA SILVA 

35. PROFº DIONÍSIO ANTÔNIO  

36. PROFª ANTÔNIA MARIA 

PROFª MARIA GILDA 

EQUIPE GESTORA 

1. ELIZANGELA NERY DOS SANTOS 

2. MARIZENE FERREIRA DE AZEVEDO 

 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO 

 

1. MARLON RANIERI DE QUEIROZ 

2. NÚBIA RODRIGUES DOS SANTOS 

3. VANDER SOARES DA SILVA 

 

CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

1. CLÁUDIO EDUARDO BELTRÃO DE MELLO 

2. GEREMIAS DE SOUZA MISQUITA 

3. MATILDE FERNANDES ROCHA CAVALCANTE 

4. NARA CRISTINA CAIXETA 

APOIO ESPECIALIZADO 

5. BETINA RODRIGUES LIMA DA CUNHA 

6. ANDRESSA KELLY 

7. NELICE HELENA 

8. REGIKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA 

EDUCADOR SOCIAL 

CARMEM SILVIA VIEIRA SILVA NASCIMENTO 

MARINETE BEZERRA DE SOUSA MOTA 

ROSANA MICHELLE DA SILVA FERREIRA 

CLEITON DOS SANTOS ALVES 

LILIAN GONÇALVES DE DEUS 

ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA FERNANDES 

NEURA BARBOSA DE OLIVEIRA DE MELO 

9. ELMA DE OLIVEIRA BRITO 

AGENTE DE VIGILÂNCIA E PORTARIA 

10. CLAYTON DO CARMO 

11. JAMERSON MARQUES DOS SANTOS 

12. JOELSON AQUINO DOS SANTOS  

13. JOSÉ VALDIR GOMES DE ARAÚJO 

COZINHEIROS 

14. HELENA MARIA NUNES SOUSA 

15. LUCIENE MARRA MENDONÇA 

16. REGIANE SOUZA DOS SANTOS 

AGENTE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

17. ANANDA ALVES BARBOSA 

18. APARECIDO SOARES DOS SANTOS 

19. DAIANE CARVALHO SANTOS 

20. DANIELE CAVALCANTE DE MELO 

21. EDIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

22. FÁBIA PEREIRA  

23. IZAULINA MENDES RÊGO DE SOUZA 

24. MARIA APARECIDA RODRIGUES ALVES 

25. MARIA DE NAZARÉ MARANHÃO 

26. SIMONE ARRUDA DA SILVA 

27. MARIA JANAINA DE SOUZA MELO 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 
3.1. Rendimento Escolar  

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é a "nota" 

do ensino básico no país. Numa escala que vai de 0 a 10, o MEC (Ministério da 

Educação) fixou a média 6, como objetivo para o país a ser alcançado até 

2021. 

O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, 

obtidos no Censo Escolar (ou seja, com informações enviadas pelas escolas e 

redes), e médias de desempenho nas avaliações do Inep (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Saeb – para os Estados 

e o Distrito Federal, e a Prova Brasil – para os municípios. Criado em 2007, o 

Ideb serve tanto como diagnóstico da qualidade do ensino brasileiro, como 

baliza para as políticas de distribuição de recursos (financeiros, tecnológicos e 

pedagógicos) do MEC. Se uma rede municipal, por exemplo, obtiver uma nota 

muito ruim, ela terá prioridade de recursos. 

Este é um índice fundamental para que as escolas da mesma forma 

balizem suas ações e estabeleçam as melhores práticas já que índice é 

divulgado a cada dois anos.  

Nesta perspectiva e consciente das metas a serem alcançadas, 

demarcamos o IDEB – 2017 - DISTRITO FEDERAL, como parâmetro de 

nossos objetivos e metas. 

 

 

 

FONTE1 

É com base nesta meta que a Escola Classe Agrovila, segue confiante 

em seus esforços, para transformar nossa realidade educacional, e 

definitivamente colocar nossa escola entre os melhores resultados para 2021.  

 

 
1 Meta IDEB: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica 



_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

14 

 

IDEB – 2017 – IDEB OBSERVADO 

IDEB OBSERVADO 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

 4.6 5.3 5.0 5.3 5.6 5.6 

 
IDEB – 2017 – METAS PROJETADAS 

 
Como notamos na tabela apesar de nossos esforços não 

conseguimos alcançar a meta projetada para 2017. Estamos conscientes de 

que existem muitas variáveis na solução deste problema.  Cada vez mais 

percebemos a influência de fatores externos em nosso trabalho. Fatores que 

muitas vezes fogem ao nosso controle e que de forma geral afetam nossos 

resultados. De qualquer forma, trabalhamos com o universo de questões que 

podemos controlar. E neste caso, todas as estratégias elencadas no Projeto 

Pedagógico de 2019, refletem esta percepção e direciona para uma mudança 

radical em nossa prática pedagógica. 

O fato de não termos alcançado a meta em 2017, mas também não 

termos regredido ao índice de 2015, nos deixa confiante com relação ao 

caminho a seguir. Alcançar o índice de 2015, foi uma conquista e todas as 

estratégias positivas desse período estão sendo repensadas de acordo com a 

BNCC. 

Além destes índices como referência, no campo dos resultados e rendimento 

dos alunos, ainda desenvolvemos além de avaliações diagnosticas, um projeto 

interventivo voltado especificamente para a identificação de fragilidades 

relacionadas com os descritores e com os objetivos da própria BNCC. 

A análise de nossas avaliações diagnósticas tem nos mostrado, assim 

com o ANA de anos anteriores, que alcançamos índices satisfatórios e até 

superiores à média do Distrito Federal (ANA 2013) até o 2º ciclo bloco 1, ou 

seja 1º ao 3º ano. Enquanto os problemas persistem basicamente no 2º bloco.  

Atualmente nosso índice de dificuldade no 1º bloco é cerca de 5% a 

10%, já no 2º bloco oscila entre 15% a 20% de fragilidade. Tais perspectivas 

METAS PROJETADAS 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 
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nos mostram onde devemos atuar e através de uma mudança na prática 

pedagógica, principalmente no que tange ao modelo de atividade e ao modelo 

de avaliação, que agora, estão alinhadas com os direitos de aprendizagem e 

com as habilidades previstas na BNCC. 

Considerando a importância e a dimensão do uso da Matriz de 

Referência do SAEB, em 2021 iniciamos uma criteriosa implementação do uso 

destas matrizes. Ao interpretarmos os descritores dessa matriz como um 

recorte fundamental dos direitos de aprendizagem percebemos a importância 

que estes possuem no contexto pandêmico, já que representam aqueles 

conhecimentos mínimos que garantem a aprendizagem de nossos alunos. 

Tal estratégia converge de forma assertiva para o desenvolvimento de 

uma proposta objetiva e focada exatamente naquelas aprendizagens 

indispensáveis.  

Neste sentido desenvolvemos como estratégia de avaliação formativa, 

uma tabela de acompanhamento de rendimento em descritores, o que nos 

permitiu identificar e intervir em uma infinidade de fragilidades do 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental. 

 Outros índices e outras estratégias paralelas e avaliação de 

aprendizado estão sendo implementadas e desenvolvidas durante o 1º 

semestre, e já com dados compilados, constarão em nossa atualização e 

avaliação da Proposta no segundo semestre letivo de 2021. 

 

SONHO ALCANÇADO – IDEB 2019 

Já de posse dos resultados do IDEB 2019, nossa escola sabe que 

apostou corretamente nas PROPOSTAS PEDAGÓGICAS anteriores, já que tal 

resultado significa que os objetivos e metas propostas forma além das metas e 

objetivos considerados satisfatórios: 

RELATÓRIO IDEB ESCOLA CLASSE AGROVILA 

ANO  APREDIZAD

O (NOTA) 

FLUXO 

(APROVAÇÃO) 

IDEB PROFICIÊNCIA 

(POR) 

PROFICIÊN

CIA (MAT) 

NÍVEL 

(POR) 

NÍVEL 

(MAT) 

2007 5,50 0,83% 4,6 195,32 209,01 3 4 

2009 5,82 0,91% 5,3 202,78 218,66 4 4 

2011 5,15 0,97% 5,0 186,18 198,93 3 3 

2013 5,55 0,96% 5,3 196,79 210,14 3 4 

2015 5,97 0,93% 5,6 211,47 218,24 4 4 

2017 5,94 0,94% 5,6 211,28 216,43 4 4 
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2019 6,75 0,96% 6,5 230,04 241,36 5 5 

ESCALA SAEB (Língua Portuguesa) 

NÍVEL  PERCENTUAL  

Insuficiente  5% 

Básico  40% 

Proficiente  37% 

Avançado  18% 

ESCALA SAEB (Matemática) 

NÍVEL  PERCENTUAL  
Insuficiente  10% 

Básico  49% 

Proficiente  38% 

Avançado  3% 

 

A partir deste resultado, passamos a acreditar ainda mais no 

trabalho coletivo e no desenvolvimento de uma prática pedagógica focada na 

pedagogia de projetos e aprendizagens significativas. 

 

3.2. Aspectos Sociais 

 

Mais do que uma necessidade, percebemos que conhecer e 

compreender os vários aspectos que compõe nossa comunidade é uma 

estratégia que envolve e permeia todo o trabalho de gestão e toda a nossa 

pratica pedagógica. Assim, diante dos desafios de uma educação de qualidade, 

precisamos contextualizar nossa prática pedagógica na realidade de nossos 

alunos bem como situar e alinhar a escola com os anseios, as necessidades e 

as expectativas da comunidade em que está situada. 

De forma geral, a grande maioria dos alunos regularmente 

matriculados na escola são oriundos da própria Região Administrativa em que 

a escola se situa. Menos de 5% representam alunos de outras regiões. 

Daqueles que moram em São Sebastião a maioria, por sua vez possuem 

residência urbana e uma minoria residência rural. Com base em dados 

recentes os alunos situados nesta Região Administrativa encontram-se em 

situação de vulnerabilidade, ou seja 52,5% segundo o DIEESE/2011. É por 

conta, particularmente dos problemas relacionados à esta vulnerabilidade, que 

a Escola Classe Agrovila, entende que a função social da escola, se estabelece 
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exatamente no sentido de, à medida que conhece e se insere no cotidiano 

desta comunidade, possa modificar a longo prazo estes padrões de 

vulnerabilidade. 

 

3.3. Aspectos Econômicos 

A área da Região Administrativa XIV pertencia às fazendas Taboquinha, 

Papuda e Cachoeirinha. Com o início das obras da construção de Brasília, as 

fazendas foram desapropriadas. No local, instalaram-se olarias para atender à 

construção civil – logo depois desativadas, restando o povoamento ao longo das 

margens dos córregos Mata Grande e Ribeirão Santo Antônio da Papuda. O nome da 

cidade é uma homenagem a “Seu Sebastião”, um dos primeiros comerciantes a 

chegar à região. 

Os tijolos usados para as construções projetadas por Oscar Niemeyer 

foram fornecidos pelas olarias da Agrovila São Sebastião, a 26 km da capital federal. 

No local residiam comerciantes de areia, cerâmica e olaria. Em 1993, a Agrovila São 

Sebastião tornou-se Região Administrativa XIV do Distrito Federal. 

A economia local foi se desenvolvendo à medida que a infraestrutura 

atraía as pessoas. Atualmente há cerca de 1,2 mil empresas espalhadas pela 

cidade, principalmente supermercados, madeireiras e lojas de material de 

construção. A feira permanente da cidade recebe a visita de centenas de 

pessoas durante a semana. Os moradores de São Sebastião, porém, sentem 

falta de investimentos na área de lazer e gastronomia. 

O público consumidor está em formação. A chegada do Setor 

Habitacional Mangueiral, contribuiu significativamente com que a população 

aumentasse significativamente nesta Região administrativa. Também estão 

sendo erguidos na direção da cidade condomínios de padrão elevado, como o 

Alpha Ville e outros. O comércio de São Sebastião atende não só aos 

moradores locais, mas também aos consumidores do Jardim Botânico e do 

Lago Sul e região. Além dos diversos condomínios residenciais, a Região 

Administrativa é formada pelas áreas da Agrovila, do Setor Residencial Oeste, 

da Vila Nova, de São José, de São Francisco, da Bela Vista, do Residencial do 
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Bosque, do João Cândido Tradicional e do Morro Azul. Também está localizada 

na cidade a Penitenciária da Papuda. 

A finalização das obras de infraestrutura da Área de 

Desenvolvimento Econômico (ADE) trouxe melhorias para os negócios. A ADE, 

que fica em um dos principais bairros da cidade, recebeu asfalto e rede de 

captação de águas pluviais. Além disso, um acordo de cooperação técnica 

entre o governo do Distrito Federal e o governo da Itália irá ampliar o uso de 

energia elétrica limpa e melhorar as condições gerais de água e saneamento. 

Dessa forma, por meio do projeto Embaixada Verde, em parceria com a 

Companhia de Saneamento do DF (Caesb), vai viabilizar melhorias na estação 

de tratamento de esgoto de São Sebastião. 

Outra característica importante da Região Administrativa é a 

agricultura forte. O consumo de bens e serviços em São Sebastião é 

influenciado pela proximidade com o Paranoá (sede do Programa de 

Assentamento Dirigido do DF – PAD-DF) e com o município mineiro de Unaí 

(importante polo agrícola do Centro-Oeste). A zona rural dedica-se à produção 

de feijão, milho, café, hortaliças e frutíferas. (Fonte: 

http://www.saosebastiao.df.gov.br/)2 

  

3.4. Aspectos Culturais da Comunidade 

Ao longo dos anos, São Sebastião consolidou-se como polo cultural. 

As vaquejadas, as festas juninas e o Parque de Exposições são atrações 

obrigatórias durantes os festejos pelo aniversário da cidade, no mês de junho, 

mesmo período das festas de São João. A Semana Cultural – de 19 a 25 de 

junho – também está no calendário periódico da cidade. 

São Sebastião conta ainda com a Casa da Cultura e Educação 

Permanente, que atende a comunidade há dez anos, promovendo aulas de 

reforço escolar, rodas de leitura, oficinas de artesanato, escolinhas de futebol, 

horta comunitária com a participação da terceira idade, entre outros. Os 

 
2 Site Institucional da Região Administrativa de São Sebastião: 

http://www.saosebastiao.df.gov.br/) 

http://www.saosebastiao.df.gov.br/
http://www.saosebastiao.df.gov.br/
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trabalhos desenvolvidos visam à promoção na área cultural e educacional para 

a geração de renda via projetos de economia solidária, sustentabilidade e 

socioambiental. 

Durante 17 anos o Centro de Educação Popular de São Sebastião 

(CEPSS) foi responsável pela alfabetização de aproximadamente 2 mil 

pessoas entre 15 e 80 anos. Hoje, o CEPSS tem autonomia para encaminhar 

jovens ao primeiro emprego, além de realizar oficinas gratuitas de artesanato, 

mosaico, bonecas de pano, dentre outras. O plano da entidade é incentivar o 

empreendedorismo solidário e o resgate da cidadania. 

Os pontos de cultura estão presentes por toda parte, um exemplo é 

o Grupo de Mulheres Mosaicistas de São Sebastião, que trabalha com peças 

artesanais, pintura, biscuit, bordado e peças decoradas com o mosaico. As 

mulheres fazem da arte uma fonte econômica. Assim como elas, a Associação 

Ludo Criarte desenvolve projetos educativos infantis para incentivar a 

criatividade nas crianças e impulsionar seu espírito inovador por meio da arte. 

Podemos ainda destacar as bibliotecas comunitárias dos pontos de cultura, 

como a Biblioteca do Bosque e a Biblioteca Comunitária da Associação Ludo 

Criarte, que incentivam a leitura como meio de informação para a cidadania e 

avanço cultural. 

A estrutura cultural e urbana da cidade é composta por cinco pontos 

de encontro comunitário; 23 escolas; um centro de saúde; uma unidade mista 

de saúde composta de uma casa de parto e um pronto-socorro; um Batalhão 

de Corpo de Bombeiros; um Batalhão da Polícia Militar (21ª DP); uma 

Delegacia de Polícia (30ª DP); três postos de segurança comunitária; um 

Fórum; um Ministério Público; Banco do Brasil e Banco de Brasília.  

(Fonte: http://www.saosebastiao.df.gov.br/)3. 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

 

 
3 Site Institucional da Região Administrativa de São Sebastião: 

http://www.saosebastiao.df.gov.br/ 

http://www.saosebastiao.df.gov.br/
http://www.saosebastiao.df.gov.br/
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A Escola Classe Agrovila São Sebastião tem como função social, 

formar indivíduos participativos, que tenham consciência e clareza das 

fronteiras em relação aos seus direitos e deveres, de respeito ao outro e 

principalmente, que tenham condições de responder positivamente as 

necessidades contemporâneas, exercendo a cidadania no contexto de uma 

sociedade complexa, enquanto se realizam como pessoas. 

A busca o desenvolvimento integral das potencialidades humanas. 

Assim sendo, pretende-se empenhar na construção de uma prática pedagógica 

que priorize o ensino do conhecimento científico e cultural aliado a 

compreensão histórica do contexto que os produziu, valorizando os diferentes 

sentidos que cada sujeito pode atribuir-lhes: 

 

“A educação escolar é uma prática que tem a função de 
criar condições para que todos os alunos desenvolvam 
suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários 
para construir instrumentos de compreensão da realidade 
e de participação em relações sociais, políticas e culturais 
diversificadas e cada vez mais amplas, condições estas 
fundamentais para o exercício da cidadania na 
construção de uma sociedade democrática e não 
excludente.” (Parâmetros Curriculares Nacionais, MEC-
DEF, 1998, p.32)4. 
 

É nessa perspectiva que a escola vai se posicionar frente à 

exigência social abordando conteúdos que não fazem parte dos objetivos 

específicos de uma disciplina, mas de todas as áreas do conhecimento. É o 

caso de Eixos Transversais, tais como Educação para a diversidade, Cidadania 

e Educação, Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade que 

permeiam o fazer pedagógico e colocam em perspectivas os temas de grande 

relevância para a comunidade escolar. Hoje se entende que a prática 

pedagógica deve estar apoiada neste princípio integrador dos Eixos e nos 

princípios da interdisciplinaridade e transversalidade. A ausência desse 

enfoque compromete a qualidade da aprendizagem dos alunos e não colabora 

para a emancipação destes. 

 
4 Parâmetros Curriculares Nacionais 
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Norteados por estes princípios, a Escola Classe Agrovila tem como 

MISSÃO: 

Promover estímulos necessários ao desenvolvimento integral e harmonioso do aluno, 
respeitando como ser único, original e indivisível: com necessidades físicas, 
emocionais, sociais e intelectuais, que possam ser atendidas de acordo com as 
características próprias de sua vida, que é dinâmica e está em constante processo de 
transformação. 

 

5. PRINCÍPIOS 

 

Os princípios norteadores5 que orientam as práticas educativas da 

Escola Classe Agrovila São Sebastião, foram definidos em consonância com 

as diretrizes presentes na Constituição Federal, na LDB, no Currículo em 

Movimento, nos Pressupostos Teóricos e nas Diretrizes para avaliação 

vigentes, como também, nas concepções discutidas com o corpo docente da 

Escola. Dessa forma, apresenta-se a seguir tais princípios: 

 

 

 

 

 

5.1. Princípios da Educação integral 

 

5.1.2. Integralidade 

 

A educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o 

papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio 

de discutir o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve 

reduzir a educação integral a um simples aumento da carga horária do aluno 

na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de 

crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as 

dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que a 

 
5 Caderno Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento do Distrito Federal – Princípios Norteadores 
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aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos 

aprendem o tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a 

diversas áreas do conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, 

informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades humanas. Assim, propõe-se que cada escola participante da 

Educação Integral no Distrito Federal, ao elaborar seu projeto político 

pedagógico, repense a formação de seus alunos de forma plena, crítica e 

cidadã. 

 

5.1.3 Intersetorialização 

 

A Intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas 

públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, 

culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de 

serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da 

educação. 

 

 

 

 

5.1.4. Transversalidade 

 

A ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá 

garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas 

de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de 

fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção 

interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e 

aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

 

5.1.5. Diálogo escola comunidade 
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As escolas que avançaram na qualidade da educação pública foram as 

que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 2008). Na Educação Integral 

é necessária a transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os 

saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico 

implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e de 

afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para 

receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas 

populares. 

 

5.1.6. Territorialidade 

 

Significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um 

rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente 

escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de 

festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, 

posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores. A 

educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na co-

responsabilização pelo processo educativo. Torna-se necessário enfrentar o desafio 

primordial de mapear os potenciais educativos do território em que a escola se 

encontra, planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local 

com a comunidade, sociedade civil organizada e poder local, com vistas à criação de 

projetos socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades 

educativas. 

 

5.1.7. Trabalho em rede 

 

Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, 

com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, 

adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede, 

existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. 

Nessa ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte da 

equipe da escola e da rede de ensino. Pensar e desenvolver um projeto de educação 

integral para o Distrito Federal pressupõe reconhecer as fragilidades de um modelo de 

educação que tem dificultado o acesso ao conhecimento em todas suas formas de 
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manifestação e contribuído para aprofundar o fosso social entre os estudantes da 

escola pública. Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este é o momento de 

despedida desse modelo com algumas resistências e medos, de lugares conceituais, 

teóricos e epistemológicos, porém não mais convincentes e adequados ao tempo 

presente, “[...] uma despedida em busca de uma vida melhor a caminho doutras 

paragens onde o otimismo seja mais fundado e a racionalidade mais plural e onde 

finalmente o conhecimento volte a ser uma aventura encantada” (SANTOS, 2003, p. 

58 

 

5.2. Princípios Epistemológicos 

 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é 

a expressão do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar 

desses princípios epistemológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF 

nos remete ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, 

aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: 

conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, interações. Dentro da 

perspectiva de Currículo Integrado, os princípios orientadores são: teoria e 

prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses princípios 

são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de 

conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam no 

espaço social e escolar. 

 

5.2.1.  Unicidade teoria e prática 

 

Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática 

juntas ganham novos significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre 

teoria e prática, é importante, também, considerar que, quando são tratadas 

isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma 

fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Vázquez (1977) afirma que, 

ao falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a autonomia e a 

dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática 
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em relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, 

tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa é indispensável à 

constituição da práxis e assume como instrumento teórico uma função prática, 

pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro que lhe 

permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” 

(idem, p. 215).  

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma 

visão articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de 

saberes e de ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e 

articuladas aos conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido 

emancipatório quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e 

em permanente construção. Para garantir a unicidade da teoria-prática no 

currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de 

integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de 

conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por 

incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. 

O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a 

tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão 

sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se 

pensam as atividades. Do professor, especificamente, exige a abertura para o 

diálogo e a disposição para repensar cotidianamente a organização da aula 

com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e 

como avaliar? São os elementos articuladores entre as áreas de 

conhecimentos/componentes curriculares e atividades educativas que 

favorecem a aproximação dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-

lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, com vistas à 

apropriação/ produção de conhecimentos que fundamentam e operacionalizam 

o currículo, possibilitando encontrar respostas coletivas para problemas 

existentes no contexto social. 

 

5.2.2.  Interdisciplinaridade e contextualização 
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A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a 

efetivação de um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a 

abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes 

curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes 

áreas do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação 

do conhecimento e do pensamento. A contextualização dá sentido social e 

político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático 

pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático 

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar). O professor que integra e 

contextualiza os conhecimentos de forma contínua e sistemática contribui para 

o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para 

o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e 

acadêmicos em que irá intervir. A organização do processo de ensino-

aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será 

utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. 

Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou 

integradora, deverá ser resultante de uma discussão de base curricular, visto 

que são os conhecimentos científicos pautados nesse Currículo que irão indicar 

uma temática. Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem 

uma reflexão sobre os conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas 

frustradas de forçar uma integração que não existe, dificultando a 

implementação de atividades interdisciplinares na escola.  

A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no 

próprio componente curricular (intra) e entre componentes curriculares (inter). 

No próprio componente curricular, quando são utilizados outros tipos de 

conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, 

entre outras) que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do 

conhecimento do componente curricular. Já entre os componentes curriculares, 

busca-se a integração existente entre os diferentes conhecimentos.  

O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 

conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades 
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de relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma 

que “[...] interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia 

de trabalho que entram em ação na hora de enfrentar os problemas e questões 

que preocupam em cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação das 

diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo 

entre os professores. Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em 

sala de aula, necessário se faz que os professores dialoguem, rompendo com 

a solidão profissional característica das relações sociais e profissionais na 

modernidade.  

Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que 

assumamos concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: 

as coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação 

continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho 

pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. A seguir, 

um processo elaborado por Santomé(1998)6, que costuma estar presente em 

qualquer intervenção interdisciplinar: 

a. Definição de um problema, tópico, questão. 

b Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/ 

disciplinas a serem consideradas. 

c. Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem 

pesquisadas. 

d. Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser 

desenvolvidos. 

e. Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de 

novas informações para complementar. 

f. Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas 

implicadas no processo, procurando trabalhar em equipe. 

g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias 

integradoras, como: encontros, grupos de discussão, intercâmbios, etc. 

 
6 SANTOMÉ, Jurjo Torres, Globalização e interdisciplinaridade 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jurjo+Torres+Santom%C3%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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h. Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância 

para o estudo. 

i. Integração dos dados e informações obtidos individualmente para 

imprimir coerência e relevância. 

j. Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema 

levantado inicialmente. 

k. Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das 

atividades pedagógicas e sobre o trabalho em grupo. 

 

5.2.3.  Flexibilidade 

 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo 

define uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que as escolas, 

considerando seus projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e 

regionais, enriqueçam o trabalho com outros conhecimentos igualmente 

relevantes para a formação intelectual dos estudantes.  A flexibilidade curricular 

dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção dos 

conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em mudança 

que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, a 

possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os 

diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa 

de romper as amarras impostas pela organização das grades curriculares 

repletas de pré-requisitos.  

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas 

dos professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao 

considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna 

possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos 

e os do senso comum.  

Nessa visão, os conhecimentos do senso comum são transformados 

com base na ciência, com vistas a que conduz à emancipação e à criatividade 
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individual e social. Ao promover a articulação entre os conhecimentos 

científicos e os saberes dos estudantes, o professor contribui para que partam 

de uma visão sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, 

reelaborando-a numa síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008)7.  

Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, 

práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com 

professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 

Os princípios aqui apresentados representam a unidade teórica que 

norteia nosso trabalho De forma geral, cada atividade, rotina ou projeto 

desenvolvido no âmbito desta unidade de ensino, possui em seu cerne os 

elementos aqui descritos, e se tornam a cada momento de reflexão a base 

conceitual de nossa atuação pratica. 

Nosso Projeto Anual -  Criando asas para a imaginação no mundo 

digital,  representa o ponto de conexão da pratica pedagógica de cada 

professor em sala de aula, com estes pressupostos teóricos. Seus conceitos e 

suas orientações estão representados desde a construção de projetos mais 

amplos quanto no planejamento de cada professor em sala de aula. 

5.2.4.  Educação Inclusiva 

Obedecendo os marcos legais que norteiam a Educação Inclusiva, a 

Escola Classe não apenas trabalha com tais diretrizes censitárias e normativas, 

mas indo muito além disso, incorpora em sua Proposta Pedagógica estratégias 

que viabilizam uma prática pedagógica moderna e consciente dos desafios e 

das necessidades institucionais que envolve o atendimento inclusivo. Assim, de 

acordo com os Pressuposto Teóricos da Educação inclusiva: 

A Educação Especial8, na perspectiva da educação inclusiva, 
fundamenta-se em princípios de equidade, de direito à dignidade 
humana, na educabilidade de todos os seres humanos, 
independentemente de comprometimentos que possam apresentar 
em decorrência de suas especificidades, no direito à igualdade de 
oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-
se, e no direito de ser diferente. Essa modalidade de educação deve 

 
7 A pedagogia no Brasil: história e teoria 
8 Currículo em Movimento da Educação Especial 
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estar apoiada em políticas públicas educacionais reconhecedoras da 
diferença e da necessidade de condições distintas para a efetivação 
do processo de ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. 

 

Ao cumprir as determinações da rede e assumir o compromisso com 

tais marcos legais, acreditamos e defendemos uma escola inclusiva 

democrativa e mais do que nuca, uma escola que respeite cada um dos 

indivíduos em sua totalidade, respeitando e trabalhando cada vez mais pelo 

seu pleno desenvolvimento, em qualquer nivel, etapa ou modalidade da 

educação. 

QUANTITATIVO DE ALUNOS INCLUSO EM TURMAS 

REGULARES: 

TURMA TIPO QUANTITATIVO 

2º PERIODO A INV - TEA 1 

2º PERIODO B INV - TEA 1 

1º ANO C CCI - TEA 1 

2º ANO E INV - TEA 1 

3º ANO D INV – TEA E DI 2 

4º ANO F INV – TEA E DF 2 

4º ANO G INV – DI E DA 2 

5º ANO A CCI – DF E BV 2 

 

6. OBJETIVOS 

 
6.1. Geral 

 
A Escola Classe Agrovila São Sebastião busca proporcionar à 

comunidade escolar uma educação de qualidade e ao mesmo tempo 

possibilitar o desenvolvimento crítico, político e social tanto de nossos alunos 

quanto da comunidade escolar em geral como formas de garantir o pleno 

acesso à cidadania e à cultura. 

 

6.2. Específicos  
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Objetivos 

- Implementar um conjunto de Estratégias que busquem o desenvolvimento de 

projetos voltados para a Educação para a diversidade Cidadania e Educação e 

Direitos Humanos. 

- Desenvolver a estratégia Construindo Valores por meio de atividades que 

envolvam relações étnico raciais, gênero, sexualidade e educação do campo. 

- Desenvolver e implementar o projeto de leitura criando asas para a imaginação no 

mundo Digital.  

- Desenvolver rotinas e sequencias didáticas que envolvam a Educação Ambiental 

de forma integrada, bem como o reconhecimento do papel e da importância de 

nossa consciência individual como corresponsável pelo Planeta.  

- Proporcionar atividades lúdicas e interativas no contexto remoto de forma  

interdisciplinar. 

- Propiciar o desenvolvimento leitura pelos alunos de textos que envolvam a 

perspectiva do outro e do próximo; 

- Promover reflexão sobre as regras de isolamento social e de combate a pandemia 

entre eles o uso de mascaras, higienização e o próprio isolamento social. 

- Promover a reunião da comunidade no contexto remoto para discussão e 

aprofundamento do princípio constitucional da gestão democrática da educação; 

Proporcionar um relacionamento de qualidade entre os vários segmentos dentro da 

escola; 

- Estimular a presença da comunidade nas atividades remotas, possibilitando 

esclarecimento sobre seus direitos e deveres como cidadãos; 

- Integrar um projeto dinâmico de ciências e literatura, conectando aspectos da 

linha do tempo da pré-história até a atualidade. 

- Relacionar a vida cotidiana com os problemas e as dificuldades trazidas pelo 

isolamento social imposto pela pandemia. 

 

 

 

7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

7.1. Pedagogia histórico crítica 

 

O aluno é visto como ser em busca da aprendizagem e a escola 

deve ofertar uma educação que amplie os seus horizontes, que aprenda a 

respeitar a si e ao outro, que use do seu conhecimento para transformar a 

realidade em busca de mais justiça social. 

Ao pensarmos em cada um de nossos projetos, e em cada uma de 

nossas estratégias pedagógicas, não podemos deixar de ampliar nossos 

olhares para o nosso público, compreendendo sua vulnerabilidade e o quanto o 

contexto que estão inseridos é rico em experiencia como é recheado de 
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dificuldades e fatores externos que de uma certa forma influencia no 

aprendizado. 

Não obstante, percebemos, que tais experiências e tais elementos 

de sua realidade devem e podem ser o suporte e a premissa inicial de onde 

tanto a escola como o professor devem iniciar sua intervenção e sua 

contribuição como influenciadores e comunicadores do saber. 

Ao desenvolvermos cada um de nossos projetos, rotinas e 

atividades norteados pela Pedagogia Histórico-Critica, estamos alinhados 

nossa escola a uma modelo de pedagogia, que antes de tudo tem como 

Função social a emancipação do indivíduo. Tal emancipação, passa antes de 

qualquer coisa pela desarticulação de abordagens critico-reprodutivistas, que 

de certa forma desencadeia processos alienantes e converge apara uma 

formação carente de criticidade e autonomia.  Neste sentido, o trabalho 

pedagógico desenvolvido pelo professor, foi aos poucos passando por 

reformulações que re-significaram a prática pedagógica no sentido de valorizar 

a criatividade doa aluno, valorizar as infinitas contribuições advindas do 

contexto escolar, integrando no seio da comunidade escolar, os fundamentos 

de uma escola que visa antes de tudo oferecer as condições mínimas para o 

indivíduo atuar criticamente, tanto aquisição dos conhecimentos quanto nas 

diversas situações do contexto em que vive. Consideramos como 

características dessa abordagens os 5 pontos básicos que inserimos em nossa 

Proposta Pedagógica através de rotinas ou atividades: 

1 – Ensino formal, sistematizado por meio de um Currículo voltado 

para a realidade e contexto do aluno. 

2 – Gestão participativa e estímulo a integração dos vários 

segmentos da escola, são eles: alunos, professores, pais e assistência. 

3 – Projetos pedagógicos e rotinas multidisciplinares, democráticos e 

inclusivos. 

4 – Projetos que abordam temas humanistas no sentido de 

valorização da vida, diversidade, inclusão e equidade. 

5 – Projetos pedagógicos que visam antes de tudo uma 

transformação socia na comunidade em que nossa escola atua. 
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7.2. Psicologia histórico cultural 

 

Compreende o aluno como um ser histórico, construído através de 

suas relações com o  mundo natural e social. Nesta perspectiva o 

conhecimento é construído  na interação sujeito-objeto a partir de ações 

socialmente mediadas. 

Quando a escola compreende seu papel social, e estabelece o 

universo do aluno como “constructo” do saber, ela se posiciona na historicidade 

e no contexto onde o sujeito vai aos poucos construindo sua identidade e da 

mesma forma se expressando enquanto parte do ambiente e da realidade. 

Somente uma escola que perceba seu importante papel como elemento do 

meio onde o sujeito se forma e se informa, pode finalmente  chamar a 

responsabilidade para as transformações que precisam ser implementadas 

neste contexto. 

Em nossa prática pedagógica, cada atividade desenvolvida e cada 

projeto implementado busca antes de tudo entender nossos alunos dentro 

desta perspectiva, e através de uma proposta moderna, objetiva e 

contextualizada, oferecer uma escola que todos anseia e a educação que todos 

necessitam. 

Considerando por sua vez a Psicologia Histórico-cultural como uma 

abordagem que valoriza a interação cultural e social dos indivíduos, não 

podíamos deixar de pensar na importância que os processos de socialização 

poderiam ter no processo de ensino aprendizagem, mediados não por um 

professor detentor de todo o conhecimento.  

Para construir tal proposta, também tivemos que repensar o papel 

do professor, que agora se situa como alguém que passa a ser um colaborador 

ativo, na mediação dos processors culturais e sociais que irão desencadear 

uma aprendizagem significativa e espontânea. 

Situamos 3 características desta abordagem em nossa Proposta: 
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 1 – Projetos que valorizam a interação entre todos os segmentos, 

reforçando a zona de desenvolvimento proximal, bem representada pelas 

atividades em que os alunos se ajudam através de agrupamentos com crianças 

de diferentes níveis. 

2 – Mediação através de um consistente repertório cultural e lúdico, 

que ofereçam instrumentos e signos que promovam uma apropriação individual 

de diversos conhecimentos pela criança. 

3 – Aprendizagens significativas estão presentes em todas as 

nossas rotinas e atividades, já que são oriundas do contexto cultural e social de 

nossas crianças através de brincadeiras, feiras, festas, gincanas e jogos 

escolares, que integrados â Proposta Pedagógica atuam como instrumentos 

físicos e simbólicos que promovam o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

8.1. Plano de Ação da Coordenação 

 

Para melhor entender as relações que norteiam o trabalho 

pedagógico na escola é preciso antes de mais nada compreender que a Equipe 

responsável pelo fazer pedagógico na escola tem uma função articuladora, 

formadora e transformadora. 

Portanto, é o elemento mediador entre o que rege os documentos da 

SEEDF com a comunidade escolar e professores. Assim, estes profissionais 

serão, em nosso modo de ver, aqueles que irão auxiliar o professor a fazer as 

devidas articulações curriculares, considerando suas áreas específicas de 

conhecimento, os alunos com quem trabalha, a realidade sociocultural em que 

a escola se situa e os demais aspectos das relações pedagógicas e 

interpessoais que se desenvolvem na sala de aula e na escola. 

 

Objetivos Gerais  
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Com base nesta concepção de Equipe de Coordenação, e segundo 

os princípios norteadores da prática pedagógica na escola é que pensamos 

nos principais objetivos da Coordenação Pedagógica na escola: 

- Como articuladores, seu papel principal é oferecer condições e os 

desafios impostos pela pandemia de forma que os professores trabalhem 

coletivamente no contexto remoto  o Replanejamento curricular e as propostas 

curriculares, em função realidade de isolamento siacial que impôs atividades 

pedagógicas no contexto digital; 

- Como formadores, compete-lhes oferecer condições ao professor 

para que se aprofunde em sua área específica e trabalhe bem com ela; 

- Como transformadores, cabe-lhes o compromisso com o 

questionamento, ou seja, ajudar o professor a ser reflexivo e crítico em sua 

prática. 

Ainda, como articulador, para instaurar na escola o significado do 

trabalho coletivo, é fundamental que o coordenador pedagógico possibilite 

ações de parceria, de modo que, "movidas por necessidades semelhantes, (as 

pessoas) se implicam no desenvolvimento de ações para atingir objetivos e 

metas comuns", de modo a pôr em movimento as metas curriculares propostas. 

Outro aspecto importante dessa articulação é a possibilidade de 

interdisciplinaridade, a fim de que o compromisso com a formação do aluno se 

traduza na não-fragmentação, na conciliação e confrontação de propostas e 

ações curriculares.  

Visto como formador, dois aspectos devem ser destacados na 

função do coordenador pedagógico: 

a) seu compromisso com a formação tem de representar o projeto 

escolar-institucional e tem de atender aos objetivos curriculares da escola; 

b) O compromisso com o desenvolvimento dos professores tem de 

levar em conta suas relações interpessoais com os demais atores da escola, 

alunos, pais, comunidade, sendo estas relações entendidas em sua 

diversidade e multiplicidade, aceitas como se apresentam, aproveitadas como 

recurso para o processo formativo. 
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c) Finalmente, como transformadores, espera-se sua participação no 

coletivo da escola como aquele que permite e estimula a pergunta, a dúvida, a 

criatividade, a inovação.  

Só assim a escola se instituirá não apenas como espaço de 

concretização do currículo, mas também como espaço de mudanças 

curriculares necessárias e desejadas pelos professores, para cumprir seus 

objetivos educacionais. 

 

Metas 

1. Formulação e implementação do aspecto pedagógico a constar Proposta 

Pedagógica da escola até o término do 1º bimestre. 

2. Implementação de atividades, rotinas e Projetos que promovam real condições 

de convívio entre alunos ANEE, valorizando o papel social da escola na inclusão 

;                   

3. Acompanhar, gerenciar e trabalhar em prol da crescente qualidade do 

planejamento das coordenações pedagógicas no contexto remoto;     

4. Promover encontros semanais através de reuniões virtuais informativas e de 

sensibilização com o corpo docente da unidade de ensino; 

5. Promoção, apresentação de dados, análise e discursão em torno dos métodos 

e dos resultados de avaliações sobre o cotidiano escolar por toda comunidade; 

6. Coordenar o acesso a materiais pedagógicos, tecnologias, material lúdico, 

recursos didáticos e outros que façam parte do planejamento do professor; 

7. Participar das estratégias que visem a diminuição dos indicadores de insucesso 

escolar, tais como reprovação, abandono escolar e a evasão, buscando 

estratégias junto ao corpo docente para um melhor índice de aprovação. 

 

ESTRATÉGIAS PARA ENSINO REMOTO, NÃO-PRESENCIAL, PRESENCIAL E 

HÍBRIDO 

1. Elaborar, implementar e acompanhar rotinas didáticas, Sequencias didáticas ou 

subprojetos pedagógicos que atendam às necessidades especificas do ensino 

remoto não-presencial, presencial e híbrido de alunos,  professores, grupo de 

professores e grupos de alunos, sejam estes em programas interventivos ou em 

atendimento a eixos transversais previstos na Proposta Pedagógico da Escola. 

2. Atuar junto a comunidade escolar, em parceria positiva com pais, mães e 
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familiares, para assegurar que nenhum aluno fique de fora da escola no 

contexto de atividades no sistema remoto não-presencial, presencial e híbrido, 

assegurando conforme a LDB, que todos os alunos tenham acesso a aulas. 

3. Utilizar mecanismos tecnológicos, digitais e jurídicos na captação e busca de 

estudantes de forma a garantir assiduidade e permanecia de alunos em todas 

as plataformas, modalidades e formatos de ensino-aprendizagem no contexto 

do isolamento social. 

4.  Estimulação dos docentes quanto à importância do trabalho em equipe para 

obtenção de um funcionamento integral da escola, por meio de uma relação 

de igualdade, respeito e considerações mutuas; 

5. Realização de coordenações coletivas de forma efetiva e dinâmica, apoiando 

e construindo com o grupo ações que contribuam para o bem do coletivo 

escolar;     

6. Levantamento, seleção, acompanhamento e avaliação das habilidades a 

serem desenvolvidas;   

7. Reunião bimestral ou extraordinária para avaliação do rendimento, frequência, 

disciplina e outros assuntos pertinentes; 

8. Desenvolvimento de projetos interventivos e ações que trabalhem questões do 

Bullying , valores, respeito, dialogo, amor, respeitando às diversidades e 

valorização do bem público;   

9. Projetos interventivos e reforço sistematizados para os alunos com dificuldade de 

aprendizagem; 

10. Acompanhamento pedagógico para a implementação da BNCC, bem como 

das 10 competências gerais da BNCC; 

11. Realização de um trabalho pedagógico integrado entre docentes, direção, 

coordenação e equipe de apoio: 

12. Implantação/e ou implementação de projetos específicos que contribuam para 

a construção do conhecimento e fortalecimento dos laços de efetividade; 

13. Implantação/e ou implementação de projetos relacionados com os Temas 

Transversais Contemporâneos da BNCC; 

14. Através de reuniões virtuais trabalhar a necessidade de se encontrar caminhos 

adequados e prazerosos para concretização do processo de ensino 

aprendizagem, construindo dessa forma, um ambiente estimulador e agradável; 

15. Realização de atividades culturais no contexto virtual, como: sarau, live, 

contação de história no youtube, entre outras; 

16. Promoção de momentos de confraternização virtual entre servidores, alunos e 
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pais; 

 

ESTRATÉGIAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Ao longo de todos os bimestres letivos, a coordenação e a equipe 

gestora desenvolve  no âmbito da Coordenação Pedagógica, um conjunto de 

estratégias para formação continuada de professores no contexto remoto e 

hibrido: 

- Reunião virtual para formação de professores sobre temas 

relevantes, tais como BNCC, Descritores, Currículo e avaliação. 

- Criação de lives e conferências on-line para formação continuada 

em desenvolvimento de conteúdo digital. 

- Divulgação de palestras e curso voltados para a prática pedagógica 

em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. 

- Convite de profissionais da área de neurociência, psicopedagogia, 

e psicologia para palestras e formação de professores em ambientes virtuais. 

-  

Avaliação 

A avaliação incidirá sobre os aspectos pedagógicos, administrativos 

e financeiros das atividades escolares e acontecerá de forma processual e 

continua no decorrer da operacionalização desta proposta, buscando o 

aperfeiçoamento constante e o desenvolvimento do vínculo de afinidade entre 

nossas ações e o contexto escolar.  

Dentre as ferramentas de avaliação da Atividade da Coordenação 

que podemos lançar mão citam-se: 

- Reuniões Pedagógicas Virtuais 

- Fichas Avaliativas  

- Coordenação Pedagógica Coletiva virtual 

- Formulários avaliativos para Equipe Gestora 

- Formulários avaliativos para professores 

- Formulários avaliativos para alunos 

- Formulários avaliativos para pais, mães e responsáveis 

- Tabela de Acompanhamento de descritores 
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- Observação do ambiente virtual de aprendizagem , G Suite, 

Classrom para educação. 

 

Período De Execução 

 

Proposto Ano Letivo de   2021 este cronograma reflete uma proposta 

inicial de calendário da escola, podendo sofrer possíveis alterações dentro dos 

limites de flexibilidade previstos. As datas para o segundo semestre são 

definidas em reunião coletiva especifica, e ainda não foram estabelecidas.  

A estratégia neste caso, é que tal calendário vá sendo desenvolvido 

e implementado bimestre a bimestre, dentro do escopo do Plano de Ação 2021 

– Criando asas para a imaginação no mundo Digital.  

 

8.2. Cronograma de Atividades Coordenação Pedagógica  

– 1º Semestre Letivo 

Plano de Ação Data Ações  Avaliação 

Semana 

Pedagógica 

Coletiva 

03 a 05/03 Recepção de novos 

profissionais, escolha de turmas, 

preparação e criação de 

turmas no G Suite. 

Período extremamente útil 

recepção de professores e 

esclarecimentos diversos 

relacionados ao início do ano 

letivo 

Planejamento 

Pedagógico da 

Comunidade 

Escolar/Sábado 

Letivo Temático  

Remoto 

13/03, 

27/03, 

10/04, 

24/04, 

08/05, 

29/05, 

19/06,  

10/07, 

23/10, 

06/11 e 

18/12 

Desenvolvimento de atividade 

pedagógica virtual com a 

comunidade. 

Desenvolvimento de encontros 

virtuais, lives e reuniões no meet, 

para divulgação do trabalho 

pedagógico, bem como de 

integração escola comunidade no 

contexto remoto. 

1º Reunião 

Pedagógica 

Coletiva 

17/03 Reunião inicial com professores 

e inicio do planejamento 

coletivo para o ano Letivo 

Foi possível identificar elucidar uma 

infinidade de dúvidas, 

questionamentos e dificuldades 

relacionados ao início do ano 

letivo, tanto do ponto de vista 

pedagógico quanto 

administrativo. 

Semana  

Distrital de 

Conscientização e 

Promoção de 

Educação Inclusiva 

08 a 12/03 Atividade temática realizadas 

no contexto remoto voltadas 

para conscientização e 

Promoção de Educação 

Inclusiva 

Houve uma significativa aceitação 

por parte dos alunos, com 

mudanças de comportamento e 

aproximação de toda a escola, 

das crianças especiais. 
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Semana  

Distrital de 

Conscientização do 

uso sustentável da 

Água 

18 a 22/03 Atividade temática, com 

apresentações, experiencias 

com a água, músicas, 

brincadeiras, e atividades 

pedagógicas voltadas para 

conscientização e do uso 

sustentável da Água. 

A partir da observação em sala, 

atividades realizadas, brincadeiras 

e participação foi possível 

identificar comportamentos e 

atitudes relacionadas à 

conscientização do uso sustentável 

da água. 

Reunião 

Pedagógica 

Formação 

Continuada 

13/03 

20/03 

27/03 

03/04 

10/04 

Reunião com professores para 

formação continuada em 

Organização Curricular e BNCC 

Elaboração coletiva da 

organização curricular da escola  

Apresentação 

institucional da 

escola para a 

comunidade no 

YOUTUBE 

27/03 Criação e postagem de vídeo 

institucional dando boas vindas 

a comunidade e apresentando 

o regimento escolar da escola 

Realizado através de live no you 

tube 

Abertura Projeto de 

Leitura 

17/04 Teatro e Apresentações 

- Dia do livro 

- Dia do índio 

-Aniversário de Brasília 

Participação de alunos, 

integração de turmas e 

participação da comunidade 

Avaliação 

Diagnóstica  

1º bim 

10/04 e 

11/04 

Aplicação da prova Participação de 

aproximadamente 95% dos alunos 

do ciclo da prova. 

Formação de 

Professores 

21/04 Reunião coletiva virtual para 

formação de professores em 

descritores do saeb 

Desenvolvida pela escola esta 

avaliação prevê o início de uma 

sequência de avaliações voltadas 

para os descritores e habilidades 

previstas na BNCC 

Culminância 1º 

Bimestre Letivo 

26/04 Atividade realizada com toda a 

comunidade, como forma de 

finalizar a 1ª etapa (Dinossauros) 

do Plano de Ação. 

Evento com apresentações 

culturais e atividades realizadas no 

1º bimestre 

Avaliação 

Institucional 

29 e 30/04 Aplicação da avaliação 

institucional, devidamente 

elaborada pela 

Supervisão/coordenação, para 

servir de subsidio para o plano 

de ação da coordenação. 

A estratégia possibilitou, antes de 

qualquer coisa identificar 

dificuldades de aprendizado em 

cada um dos segmentos, com 

elaboração de PI voltado 

exclusivamente para o 

atendimento destas dificuldades. 

Semana da 

Educação Para a 

Vida (Lei nº 

11.998/2009) - 

palestra 

03 a 07/05 Palestra sobe inteligência 

emocional e inteligência 

multifocal  

Com a Participação efetiva de 

professores no contexto remoto 

Reunião de Pais 1º 

Bimestre e 

Assembleia Geral  

10/05 Realização de reunião bimestral 

com pais para tratar de 

assuntos relacionados a 

rendimento, disciplina, 

regimento interno e atualização 

do  PPP. 

Com excelente participação dos 

pais, foi possível perceber o 

interesse da comunidade , tanto 

na vida escolar do filho, quanto na 

proposta pedagógica da escola. 
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Evento Dia das 

Mães 

11/05 Homenagem dias da mães 

através de mensagem remota 

Contou com a participação de 

toda a comunidade escolar no 

contexto remoto. 

Projeto de leitura no 

YOU TUBE 

Cont. Apresentação cultural  

 

Participação de alunos, 

integração de turmas e 

participação da comunidade 

Devolutiva 

Avaliação 

Institucional – 

ATRAVES DE TABELA 

DE DESCRITORES 

22/05 Devolutiva para professores da 

avaliação institucional, 

devidamente elaborada pela 

Supervisão/coordenação, para 

servir de subsidio para o plano 

de ação da coordenação. 

A estratégia possibilitou, antes de 

qualquer coisa identificar 

dificuldades de aprendizado no 1º 

ano, com elaboração de PI 

voltado exclusivamente para o 

atendimento destas dificuldades. 

Abertura do Projeto 

de Leitura  

05/06 Apresentação do projeto de 

leitura através de evento virtual  

Contação de história e 

apresentação de autora no mês e 

transmitido para o YOUTUBE 

Encerramento do 1º 

bimestre 

11/05 Encerramento de bimestre Encerramento de bimestre 

Atividades Semanais 

do projeto de leitura 

quinzenal  Contação de história realizada 

pela escola 

Atividade realizada por meios do 

meet 

Palestra para a 

comunidade 

escolar 

19/06 Ansiedade e prevenção de 

suicídio na infância e na 

adolescência com Hugo 

Guimarães 

Realizado através de do meet e 

transmissão para o youtube 

Obs: As demais atividades da Coordenação e gestão serão publicizadas mensalmente na proposta pedagógica. 

 

8.3. Ciclos series e semestres 

 

A Escola Classe Agrovila São Sebastião, é referência na 

comunidade onde está inserida, e atende as seguintes etapas:  Educação 

Infantil (1º e 2º período); Ensino Fundamental 9 anos, 2º Ciclo - Bloco 1 e Bloco 

2 (Diurno/ regular); 1º Seguimento da Educação de Jovens e Adultos, 1ª, 2ª e 

3ª Etapa. 

O quantitativo de alunos em 2021 da Escola Classe Agrovila São 

Sebastião segue abaixo: 

 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS – Junho/2021 

CURSO SÉRIE TURMA TURNO M F TOTAL 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 3º Ano – E M 16 11 27 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 1º Ano – A M 11 16 27 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 1º Ano – B M 15 13 28 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 1º Ano – E M 11 9 20 
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CCI 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 1º Ano – D M 8 18 26 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 2º Ano – A M 13 14 27 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 2º Ano – B M 15 14 29 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 2º Ano – C M 8 21 29 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 2º Ano – D M 15 15 30 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 2º Ano – E M 2 8 10 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 3º Ano – A M 13 15 28 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 3º Ano – B M 15 13 28 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 3º Ano – C M 9 18 27 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 3º Ano – D M 8 6 14 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 4º Ano – A V 11 14 25 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 4º Ano – B V 11 13 24 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 4º Ano – C V 18 7 25 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 4º Ano – D V 16 10 26 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 4º Ano – E V 17 11 28 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 4º Ano – F V 7 7 14 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 4º Ano – G V 7 8 15 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 5º Ano – A V 8 18 26 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 5º Ano – B V 11 19 30 

E Fund. De 9 Anos – Ciclos 2º Ciclo – Bloco 5º Ano – C V 11 18 29 

E Fund. De 9 Anos  Ciclos 2º Ciclo – Bloco 5º Ano – D V 15 11 26 

E Fund. De 9 Anos  Ciclos 2º Ciclo – Bloco 5º Ano – E V 12 17 29 

E Fund. De 9 Anos Ciclos 2º Ciclo – Bloco 5º Ano – F V 19 11 30 

Educação Infantil 2º Período 
EI_2P_V_1_

A 
V 6 8 14 

Educação Infantil 2º Período EI_2P_V_1_B V 9 10 19 

Ed. De Jovens e Adultos 1º Segmento - 
EJ1_1_N_1_

A 
N 6 11 17 

Ed. De Jovens e Adultos 1º Segmento - 
EJ1_2_N_1_

A 
N 8 11 19 

Ed. De Jovens e Adultos 1º Segmento - 
EJ1_3_N_1_

A 
N 13 13 26 

Ed. De Jovens e Adultos 1º Segmento - 
EJ1_4_N_1_

A 
N 10 11 21 

TOTAL    387 431 818 
FONTE: IEDUCAR – JUNHO 2021 
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De acordo com as orientações para o enfrentamento da pandemia 

do coronavírus estabelecidos pelo Programa Escola em Casa da Secretaria de 

Estado de Educação, os alunos forma distribuídos nas modalidade plataforma 

digital  e  sistema impresso, conforme tabela abaixo: 

TOTAL DE ALUNOS EM ATIVIDADE NO SISTEMA IMPRESSO/REMOTO – ED. INFANTIL 
SISTEMA 2º período  A 2º período  B TOTAL 

ALUNOS REMOTO 01 01 2 

ALUNOS 

IMPRESSO 

13 16 29 

ALUNO AUSENTE 0 0 0 

TOTAL TURMA 14 17 31 

TOTAL DE ALUNOS EM ATIVIDADE NO SISTEMA IMPRESSO/REMOTO – 1º ANO 
SISTEMA 1º ANO A 1º ANO B 1º ANO C 1º ANO D 1º ANO E TOTAL 

ALUNOS REMOTO 00 02 01 01 06 10 

ALUNOS 

IMPRESSO 

29 26 28 21 21 125 

ALUNO AUSENTE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL TURMA 29 28 29 22 27 135 

TOTAL DE ALUNOS EM ATIVIDADE NO SISTEMA IMPRESSO/REMOTO – 2º ANO 
SISTEMA 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 2º ANO D 2º ANO E TOTAL 

ALUNOS REMOTO 00 03 00 04 00 07 

ALUNOS 

IMPRESSO 

26 29 26 25 10 116 

ALUNO AUSENTE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL TURMA 26 32 26 29 10 123 

TOTAL DE ALUNOS EM ATIVIDADE NO SISTEMA IMPRESSO/REMOTO – 3º ANO 
SISTEMA 3º ANO A 3º ANO B 3º ANO C 3º ANO D 3º ANO E TOTAL 

ALUNOS REMOTO 07 07 03 05 04 26 

ALUNOS 

IMPRESSO 

22 26 24 14 18 104 

ALUNO AUSENTE 0 0 0 0 0 0 

TOTAL TURMA 29 33 27 19 22 130 

TOTAL DE ALUNOS EM ATIVIDADE NO SISTEMA IMPRESSO/REMOTO – 4º ANO 
SISTEMA 4º ANO A 4º ANO B 4º ANO C 4º ANO 

D 

4º ANO E 4º ANO 

F 

4º ANO 

G 

TOTAL 

ALUNOS REMOTO 09 06 13 15 03 10 08 64 

ALUNOS 

IMPRESSO 

13 19 13 11 18 18 20 79 

ALUNO AUSENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL TURMA 22 25 26 26 21 21 28 143 

TOTAL DE ALUNOS EM ATIVIDADE NO SISTEMA IMPRESSO/REMOTO – 5º ANO 
SISTEMA 5º ANO A 5º ANO B 5º ANO C 5º ANO D 5º ANO 

E 

5º ANO 

F 

TOTAL 

ALUNOS REMOTO 17 09 12 11 20 17 86 

ALUNOS 

IMPRESSO 

09 21 17 17 09 08 81 

ALUNO AUSENTE 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL TURMA 22 30 29 28 29 24 167 

 

Antes de tudo é preciso reforçar a autonomia das famílias nas 

escolhas entre um modelo de ensino ou outro. A escola buscou de todas aas 

formas possíveis, trabalhando através de um convencimento racional, trazer as 

escolhas da comunidade para o âmbito do ensino remoto. Não obstante, por 

questões próprias das condições familiares, que se trata especificamente de 
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aspecto relacionados a posse de equipamento digital e conexão web, muito 

acabaram optando pelo sistema impresso, onde os familiares buscam apostilas 

e materiais didáticos na escola com atividades desenvolvidas pela equipe de 

professores. 

 

8.4. Plano de Permanência, evasão e repetência 

 

a) Plano de Permanência e evasão 

 

De forma Geral, além dos projetos, rotinas e atividades 

desenvolvidas pela escola no contexto remoto e impresso, em parceria com a 

equipe de apoio e SOE, foi possivel desenvolver uma estratégia de busca 

efetiva de alunos dentro da comunidade.  

Não há dúvida que as dificuldades próprias do ensino remoto e das 

atividades impressas, tornaram esta busca ainda mais dificil. Mas após o 

desenvolvimento de uma rotina e troca continua de informações entre 

secretaria, professores, equipe gestora, equipe pedagógica, equipe de apoio e 

SOE, fomos aos poucos conquistando cada vez mais adesão ao sistema 

remoto. 

Trabalhamos sempre com a tese de trazer o maior número de 

alunos para o contexto remoto, onde acreditamos haver maior possibilidade e 

condições para o desenvolvimento educacional mais próximo do ideal. 

Por outro lado, a constante melhoria do material impresso tem e a 

conquista das famílias com disseminação de boas práticas de orientação e 

estudo no meio familiar, como a importância da permanência do aluno na 

escola, a escola acabou não precisando lançar mão de instrumentos legais e 

institucionais para forçar a frequência e permanência na escola.  Por outro 

lado, ato de orientar os pais e as famílias sobre a importância da continuidade 

do processo de ensino e aprendizado na vida do aluno, se transformou em 

nossa maior arma.  

Desta forma, através do SOE e da própria equipe gestora é feito um 

acompanhamento junto a cada um dos professores sobre possíveis níveis de 
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infrequência e assiduidade. Tal monitoramento permite uma continua 

identificação de possíveis movimentos no sentido de evasão. 

 

b) Repetência 

 

Já se referenciando nos pressupostos previsto na Proposta de 

Ciclos e Blocos, a escola desenvolve uma proposta pedagógica contínua e com 

evidente foco no rendimento dos seus alunos. Através de um monitoramento 

realizado através do conselho de classe e equipe docente, iniciamos a 

identificação de fragilidades e problemas de rendimento já no primeiro bimestre 

letivo. Tal estratégia permite identificar de forma precoce os possíveis 

problemas de aprendizagem que possam culminar com a repetência escolar e 

da mesma forma desenvolver projetos interventivos pontuais e efetivos a cada 

um dos segmentos. 

A tabela a seguir descreve no universo da Escola Classe Agrovila 

São Sebastião os alunos aprovados, reprovados e os abandonos. 

RELATÓRIO DE RESULTADOS DO ANO LETIVO 2019  

     
SERIACÃO ALUNOS APROVADOS REPROVADOS ABANDONOS 

1ª PER ED INF. 56 55 0 1 

2ª PER 69 69 0 0 

1ª ANO EF ANOS INICIAIS 105 102 3 0 

2ª ANO EF ANOS INICIAIS 122 120 2 0 

3ª ANO EF ANOS INICIAIS 134 117 17 0 

4ª ANO EF ANOS INICIAIS 122 122 0 0 

5ª ANO EF ANOS INICIAIS 124 118 6 0 

EJA 1ª SEG  1ª ETAPA 17 9 7 1 

EJA 1ª SEG  2ª ETAPA 24 6 14 4 

EJA 1ª SEG  3ª ETAPA 28 10 12 6 

EJA 1ª SEG  4ª ETAPA 26 6 18 2 

TOTAIS 827 734 79 14 
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Conclusões sobre Permanência, evasão e repetência 

 

- Na tabela é possível identificar um índice muito baixo de reprovação em todos 

os segmentos, com exceção ao EJA 1 segmento.  

- Da mesma forma o índice de abandono no EJA também se mostram 

significativos e no presente projetos estratégias mais efetivas deverão ser 

tomadas para diminuir tal índice. 

 

Dados sobre o período específico do isolamento social imposto pela 

pandemia, ainda estão sendo compilados e brevemente estarão atualizados na 

presente proposta pedagógica 

 

8.5. Relação Escola Comunidade 

 

O posicionamento pedagógico da Equipe Gestora, influenciou 

significativamente a melhoria continua da comunicação e das relações entre a 

escola e a comunidade. Considerada uma escola de referência dentro da 

comunidade a nossa Unidade de Ensino busca interagir efetivamente com esta 

comunidade através de uma comunicação rotineira e ampla sobre vários 

aspectos do funcionamento da escola, desde os aspectos pedagógicos, com 

eventos, feiras, encontros e oficinas, até aspectos administrativos por meio de 

bilhetes, e documentos encaminhados diretamente aos pais e à comunidade 

em geral. 

 

8.6. Serviço de orientação educacional 

 

Atuam as profissionais, Andressa Kelly e Nelice Helena no matutino 

e a Professora Betina Cunha no Noturno 

 

Em função da datas de chegada deste profissionais na escola após a 

compilação e atualização do presente projeto, ainda não foi possível incluir a 

estratégia e programa de atendimento das mesmas na IE. 
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8.7. Educação integral 

 

Durante muito tempo, as questões que envolviam por um lado, o 

aspecto da qualidade da educação e por outro as formas de como efetuar o 

processo educativo que levassem à qualidade, foram as principais 

preocupações de muitos intelectuais, porém, pouco se efetuou na educação 

nacional. Segundo a pesquisa de (Coelho 20099) sobre a história da Educação 

Integral no Brasil, no início do século XX, coexistiam algumas correntes 

políticas que discutiam a educação defendendo a “Educação Integral”, com 

propostas diversas. Entre elas estavam os religiosos católicos, os integralistas, 

os anarquistas e os liberais (entre eles Anísio Teixeira). Os dois primeiros 

defendiam a espiritualidade, o nacionalismo cívico e a disciplina como 

princípios da “Educação Integral”. Os demais defendiam a igualdade, a 

autonomia e a liberdade humana, sendo estas promovidas através da 

educação. Desta forma, percebemos que há uma intenção nesta época de 

ampliar o sentido da educação para além da instrução formal. 

Nessa perspectiva a Educação Integral em sua essência que prima 

por qualidade é aquela que forma o ser humano em sua integralidade e para 

sua emancipação. Construir uma educação que emancipe e forme em uma 

perspectiva humana que considere suas múltiplas dimensões e necessidades 

educativas é o grande objetivo da Educação Integral. 

A intenção da política de Educação Integral ultrapassa, portanto, a 

mera ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais e busca 

discutir e construir em nossa escola espaços de participação, favorecendo a 

aprendizagem na perspectiva da cidadania, da diversidade e do respeito aos 

direitos humanos. 

 
9 História(s) da educação integral* Lígia Martha C. da Costa Coelho 
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O modelo de nossa escola, busca atender às novas demandas 

dessa proposta de Educação Integral e é composta por um Coordenador 

Integral e 06 Educadores Sociais. 

Ao estabelecer tais rotinas como atividade prioritária para o 

atendimento no integral, estamos visando desenvolver nestes alunos uma 

rotina de estudo e uma preparação para que possam ter sucesso no desafio do 

6º ano. 

 

9. Plano de Ação do Conselho Escolar 

Instituição de Ensino: Escola Classe Agrovila São Sebastião 

Endereço: QUADRA 100 CONJUNTO E AE 01 – São José 

Modalidades de Ensino: Ensino Fundamental Series iniciais e EJA 

MEMBROS 

- Membro Nato(diretora):   

Marizene Ferreira de Azevedo 

- Carreira de Magistério(professores):   

Albérica S.C.da Cunha e  

Vander Soares da Silva 

- Carreira de Assistência à Educação: 

Albertino P.N. Alencar e Nara Cristina Caixeta 

- Segmento Pai, Mãe ou responsável: 

Maria do Socorro Mendes da Silva e Francisca Mendes da Silva 

- Segmento Alunos: Cícera Vieira Lima 

 

Justificativa 

A implementação do Conselho Escolar deve ser através da 

mobilização e participação de representantes de todos os segmentos 

envolvidos com a educação. Ao trazer todos os interessados para discussão 

das normas legais e da realidade escolar, busca extrair as decisões a partir 

destes segmentos. A Escola Classe Agrovila São Sebastião promove um 

ambiente mais democrático e transparente, com o propósito de garantir aos 

alunos a melhoria da qualidade do ensino aprendizagem, pois o papel do 
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Conselho é ampliar a participação dos representantes das comunidades local e 

escolar na gestão administrativa, financeira, assim como nas atividades 

pedagógicas, através do monitoramento e da avaliação. 

É importante salientar que, o processo de criação do Conselho 

Escolar nesta Unidade de Ensino ocorreu no ano letivo de 2017, uma vez que 

foi realizada a mobilização de todos os segmentos e por meio de encontros e 

de debates, onde promoveu-se a eleição dos representantes, durante uma 

Eleição Geral. Momento este em que foram socializadas as orientações para 

criação do Conselho Escolar, para melhor acompanhamento das ações 

desenvolvidas nesta Escola. 

Por fim, espera-se que com a criação e atuação do Conselho Escolar 

esta Unidade Educacional esteja mais fortalecida para enfrentar os desafios do 

mundo atual, com vista a desenvolver a melhoria das atividades escolares, 

atuando com mais responsabilidade. De forma, contribuir efetivamente na 

formação de cidadãos críticos e atuantes. 

 

Objetivo Geral 

 

Fomentar a consolidação de um ambiente democrático e participativo na 

Escola Classe Agrovila São Sebastião, e com isso consolidar o Conselho 

Escolar, de forma paritária, já que o mesmo é formado por representantes de 

todos os grupos envolvidos com a educação: funcionários e professores da 

escola, pais e alunos e outros membros da comunidade. 

 

 Objetivos específicos 

 

− Mobilizar todos os segmentos para a consolidação do Conselho Escolar; 

− Promover estudo coletivo do Regimento Interno e legislação pertinente  

que estabelece a jurisprudência para o Conselho Escolar; 

− Dar continuidade ao processo de criação e implementação, garantindo 

os princípios da gestão democrática; 
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− Promover a posse dos membros que comporão o Conselho Escolar, de 

acordo eleição realizada e Assembleia Geral, em 02 de julho de 2017; 

− Garantir a participação de todos os segmentos com o fito de estabelecer 

parcerias entre escola e comunidade. 

 

Ações 

 

− Realizar reuniões, garantindo a participação dos segmentos envolvidos 

do processo de ensino aprendizagem; 

− Reunião com representantes escolar e comunidade; 

− Empossar todos os representantes, conforme eleitos em Eleição Geral 

de 02 de julho de 2019; 

− Promover estudo, elaboração e aprovação do Regimento Interno do 

Conselho Escolar que possa atender às necessidades da comunidade e dos 

educadores locais; 

− Criar calendário de reuniões juntos aos membros do Conselho Escolar; 

− Deliberar e distribuir atividades de cada segmento para melhor atuação 

dos mesmos. 

− Participar das atividades e eventos pedagógicos, administrativos e de 

lazer, relacionados ao processo de ensino e aprendizagem; 

− Fiscalizar, propor e sugerir estratégias administrativas e financeiras que 

visem a melhoria da qualidade de ensino na escola; 

− Participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira da escola. 

− Ser o interlocutor entre a direção da escola e comunidade escolar, 

visando sempre a melhoria da qualidade de ensino. 

 

10. Plano de Ação do Atendimento Especializado 

 

Membro que Compõe a Equipe de apoio especializado 

Regikelsaniely Silva 
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Justificativa 

 

Para cumprir uma das principais metas do Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem, que é a superação das dificuldades encontradas no 

processo de ensinar e aprender, numa perspectiva preventiva e interventiva, 

por meio do contato estreito com o professor, aluno e toda a equipe escolar, 

este planejamento vislumbra após a análise do contexto educacional, 

conhecimento das práticas docentes, bem como das estratégias metodológicas 

e avaliativas, dar uma direção, um norte ao trabalho que será desenvolvido, 

acompanhado e que se organizará em dois principais eixos: Preventivo e 

interventivo 

 

Objetivo Geral 

 

Recepcionar hipóteses dos professores e comunidade escolar sobre a 

condição de aprendizado dos alunos, tomando providencias documental e 

pedagógica no sentido de direcionar para demais averiguações, por 

profissionais competentes, dando suporte ao trabalho pedagógico e atendendo 

às necessidades próprias e especiais de cada um dos alunos encaminhado ao 

atendimento especializado. 

 

Objetivos Específicos  

 

Preventivo - Que se realizará por meio de: 

− Mapeamento Institucional; 

− Participação efetiva nas Coordenações Coletivas com o objetivo de 

analisar e refletir acerca das práticas pedagógicas de cada instituição 

educacional, os problemas enfrentados no Cotidiano escolar, sempre 

contribuindo com a instauração de um espaço de escuta aos professores e 

aquisição de novos conhecimentos; 

− Formação em serviço por meio da promoção de fóruns, oficinas e 

vivências; 
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− Realização de projeto de atendimento e assessoria aos professores e 

alunos do BIA. 

 

Interventivo 

− Realização de avaliação e acompanhamento especializado em 

demandas de queixa escolar, aos estudantes que se encontram em situação 

de impasses no processo de aprendizagem, verificando possíveis fatores que 

contribuem para a instalação destas barreiras no processo de ensinar e 

aprender, numa perspectiva dialógica com o professor, família, aluno, CRE 

(NMP) e todos os atores envolvidos; 

− Realização de encaminhamentos ao COMPP – e/ ou outras instituições, 

quando houver a necessidade de complementação junto à área de saúde; 

− Realização de estudos de caso. 

 

Público-Alvo 

Alunos em processo de diagnostico, ou diagnosticados 

 

 

11. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação incidira sobre os aspectos pedagógicos, administrativos 

e financeiros das atividades escolares e acontecerá de forma processual e 

continua no decorrer da operacionalização do Proposta Pedagógica da escola, 

buscando o aperfeiçoamento constante e o desenvolvimento do vínculo de 

afinidade entre nossas ações e o contexto escolar.  

De acordo com a Portaria nº 38 de 18 de fevereiro de 2020 que revoga a 

Portaria n° 420, de 21 de dezembro de 2018 e normatiza o Sistema 

Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF) e na 

perspectiva da avaliação formativa, a partir da qual é trabalhada na SEDF,  o 

SIPAEDF é constituído por dois eixos: 
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11.1.  Avaliação de Desempenho dos Estudantes 

 

A avaliação de desempenho em larga escala, dos estudantes 

(avaliação das aprendizagens), se dá por meio de aplicação da Prova DF aos 

estudantes do ensino fundamental regular e do ensino médio regular da rede 

de ensino do Distrito Federal. A aplicação da Prova DF terá sua primeira 

aplicação nesse ano, por isso não tivemos a aplicação da prova diagnóstica em 

2020. E a Provinha Brasil não é mais aplicada desde o ano passado. A 

alfabetização no DF foi avaliada no 2º ano do Ensino Fundamental que 

participou do SAEB (Avaliação em larga escala ou de redes) 

Reunidos em coordenação pedagógica com os professores, a 

equipe de coordenação realizou a devolutiva da primeira Avaliação em 

Destaque realizada pela Secretaria de Educação. Após apresentação dos 

resultados dos 2º anos e 4º anos, em tabelas e gráficos, foi repassado e 

reforça junto ao corpo docente, a importância destes resultados para a tomada 

de decisão em sala de aula, através de um projeto interventivo. 

Outro mecanismo para identificar fragilidades encontradas está 

sendo o trabalho com tabelas de descritores, ou seja, uma estratégia avaliação 

formativa, onde os alunos são acompanhados individualmente no seu 

desempenho com estes descritores. A tabela desenvolvida visa antes de tudo 

apontar em cada um dos “anos” do ensino fundamental as fragilidades nos 

descritores de português e matemática.  

Esta abordagem nos possibilita observar e acompanhar o 

desenvolvimento individual e fazer intervenções pontuais para cada uma das 

dificuldades encontradas com os descritores. 

Estamos em fase de construção das devolutivas para os 

professores, que também já tiveram a devida formação em descritores do 

SAEB e posteriormente faremos a compilação de dados e informações 

detalhadas que nos possibilite identificar fragilidades  para que já a partir do 2º 

bimestre letivo de 2021 já possamos  iniciar possíveis intervenções. 
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Segue modelo conceitual da tabela de descritores utilizada em 

cada um dos segmentos do ensino fundamental anos iniciais e finais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Avaliação institucional 

 

 Baseada nos pressupostos da Avaliação Formativa, é a avaliação 

que a escola deve fazer todos os anos, onde analisa com a comunidade 

escolar sobre o desenvolvimento da Proposta Pedagógica, observando o 

desenvolvimento da Unidade Escolar e os pontos que merecerão atenção para 

o seu melhor desempenho.  

E para acompanhar os documentos da SEEDF, nossa proposta de 

avaliação formativa para o contexto remoto e impresso se baseia no 

documento Orientações a Rede Pública de Ensino para o Registro das 

Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais_202110 e Diretrizes de 

Avaliação da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 

- Testes Diagnósticos Diversos 

 Em breve devolutivas para professores Previsão início do 2º bimestre 

- Testes da Psicogênese 

– Previsão início do 2º bimestre 

 
10 Orientações a Rede Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas 

Remotas e Presenciais_2021 – 2º edição 2021 – PUBLICAÇÃO SEEDF 
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- Culminância de Projetos – Eventos Específicos conforme calendário 

 

11.3. Avaliação de Contexto 

 

Os dados do eixo Avaliação de Contexto são obtidos a partir 

de análise de questionários próprios aplicados ao sistema de ensino do 

DF, considerando os fatores associados ao processo educativo: 

- Portfólio, Provas e testes 

- Auto avaliação,   

- RAVs 

- Leitura oral através do meet 

- Escrita em redes sociais, whatsapp e outros  

- Comentários e considerações feitas por alunos em diversos meios 

eletrônicos. 

 

De forma geral o conjunto das avaliações utilizadas no 

contexto remoto e no sistema de ensino impresso adotados pela SEEDF, 

direcionam tanto a equipe de coordenação como os professores para a 

tomada de decisões e implementação de estratégias voltadas para as 

fragilidades encontradas. Durante as devolutivas, após serem 

apresentadas as fragilidades os professores, cientes do importante papel 

que possuem diante dos resultados estabeleceram um conjunto de 

estratégias interventivas que visam, de atender cada turma e cada um 

dos alunos que apresentaram dificuldade. 

Algumas das fragilidades, tal como inferência, interpretação de 

enunciados, resolução de problemas, unidade de medida de tempo, e 

outras foram fragilidades que segundo a equipe, apareceram de forma 

mais contundente nas avaliações. 

Assim, os professores propuseram desenvolver a partir do 2º 

bimestre as seguintes estratégias: 

- Reforço escolar desenvolvido pelo professor 
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- Seleção de alunos para reforço escolar desenvolvido pela 

coordenação(debate a respeito da escolha da melhor estratégia) 

- Projetos interventivos por segmento 

- Atendimento diversificado via whatsapp e meet 

- Atendimento individualizado whatsapp e meet 

- Desenvolvimento e implementação de atividades, exercícios, 

materiais didáticos digitais, fichas interativas, jogos, e outros do universo 

digital e impresso focados nos descritores e de acordo com a BNCC, 

 

11.4. Conselho de classe 

 

Organizado ao final de cada bimestre com professores de cada 

segmento, e com participação de setores da escola como equipe gestora, 

equipe pedagógica e apoio especializado, com vistas nos problemas de 

rendimento, adaptações, intervenção, bem como na implementação de 

estratégias. 

A atuação deste conselho se baseia principalmente nas 

observações de professores em sala de aula, bem como apor meio da 

aplicação de testes de psicogênese, avaliações diagnosticas aplicadas pela EU 

e pela Secretaria de Educação através de avaliações em rede e finalmentecom 

base em tabelas dinâmicas de acompanhamento de rendimento em descritores 

da Matriz de Referência do SAEB. 

No período do isolamento social imposto pela pandemia de convide 

nos anos de 2020/21, as ações do conselho de classe foram realizadas por 

meio de conferencias virtuais realizada no contexto digital através de aplicativo 

de conferencia.  As atividades e encontros realizados pelo Conselho, 

ocorreram com a participação de professores, coordenadores e professores de 

cada segmento,  sendo devidamente registrado em documento específico e 

gravado em ambiente digital, sustentando então a elaboração de Ata do 

conselho de Classe, que consta entre os formulários oficiais da SEEDF. 
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12. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – BNCC 

 

Ao adotar e tomar posse do Replanejamento Curricular proposto 

pela SEEDF11, por ocasião da pandemia global o vírus covid-19,  percebemos 

que o mesmo aponta para um filtro de um conjunto de habilidades que como 

um  recorte do Currículo em Movimento do Distrito Federal, se mostra como 

uma espécie de antecipação daquilo, que mais tarde vai se tornar um Direito de 

Aprendizagem, podemos dizer, de certa forma, que nada pode, ou deve ser 

feito em sala de aula, sem o balizamento e o norteamento do que consta nesta 

antecipação de direitos exposta no Replanejamento Curricular. É comum 

observarmos na prática pedagógica, que muitas das minúcias do que foi 

planejado, realmente fogem do escopo inicial proposto, já que ao envolver 

diversas aprendizagens do contexto social dos alunos com um leque variado 

de eixos, por meio de uma crescente dosagem de liberdade e de interação por 

parte do aluno, estes vão aos poucos recriando a prática pedagógica, 

atribuindo a esta um caráter dinâmico e interativo capaz de se projetar em 

direção aos objetivos propostos. Isto nos leva a crer, que não é apenas aquele 

caminho pré-estabelecido em um plano rígido que nos leva aos objetivos. A 

estrutura flexível do planejamento possibilita sim a uma reviravolta no que 

havia sido previsto. No entanto, este fluxo de alterações é na verdade uma 

sequência de interações, que inexoravelmente, sendo bem direcionada, irão 

levar o aluno a uma aprendizagem espiral, ou seja, círculos de saberes que se 

expandem cada vez mais.  

É neste sentido que o professor, muitas vezes precisa ter paciência, 

discernimento e perspicácia, para permitir os desvios dentro de uma margem 

segura de possibilidades que não percam de vista seus objetivos. É com base 

nesta análise, que podemos, na medida em que nossa prática possui um 

currículo contextualizado, identificar previamente quais são os elementos do 

currículo e quais são as suas características, tanto teóricas quanto 

interdisciplinares, que podem finalmente contribuir com a soluções em torno da 

 
11 Replanejamento Curricular SEEDF/2021 
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diversidade, das diferenças e dos diferentes níveis de aprendizagem em que os 

alunos se encontram. 

O problema, portanto, que merece uma constante investigação e 

atuação, se refere, sem dúvida ao das defasagens idade-série, que de certa 

forma, existem e fazem parte do contexto tanto de nossa escola, quanto da 

grande maioria das escolas brasileiras. Não é um problema novo, e muito tem 

se pensado sobre as diferentes formas de abordá-lo. É aí que as propostas de 

um reagrupamento bem planejado e os projetos interventivos podem contribuir, 

desde que apresentem uma proposta objetiva, direta e contextualizada. Desde 

que busque uma ação efetiva e comprometida e não se trate apenas de mais 

um projeto da escola, construído em um formato que rotule ou simplesmente 

separe os alunos sem levar em conta suas necessidades ou habilidades 

específicas. 

Portanto, cada vez que uma nova estratégia, ou sequência didática 

surge como possibilidade no contexto educacional, automaticamente 

pensamos no currículo e no que ele pode nos dizer acerca daquilo que 

queremos alcançar. Esta análise ajuda a filtrar e a direcionar cada vez mais a 

prática pedagógica no sentido de pensar a diversidade, a cidadania, a inclusão 

e outros eixos como estruturas da aprendizagem indispensáveis à formação 

global do aluno. 

Uma proposta de replanejamento curricular, que contribua com esta 

reviravolta no planejamento, é realmente uma ferramenta de grande poder 

transformador. Não obstante, nada pode ser realizado sem uma ação efetiva 

no sentido de retirar destes planos teóricos aquilo que realmente interessa 

como direito de aprendizagem, ou como elemento de construção espiral de 

aprendizagens interessante e úteis para nossas crianças. O salto necessário e 

portanto, indispensável é a mudança de postura sincera com relação a prática 

pedagógica. É deixarmos de culpar o sistema educacional, por suas lacunas, e 

que obviamente são muitas, mas antes disso, nos colocarmos na posição única 

e intransferível daqueles que finalmente podem preenchê-las. 
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12.1. Educação Infantil - BNCC 

A Escola Classe Agrovila São Sebastião atende a 4 turmas de 

Educação Infantil, sendo 3 de 2º período e 1 turma de 1º período. Com base na 

modulação específica da escola  e na Resolução CEB n.º 1, de 7 de abril de 

1999 que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

Segue estrutura da organização curricular a partir das Habilidades 

da BNCC e dos conteúdos previstos na nova proposta do Currículo em 

movimento da Educação Infantil12. 

Apesar do esforço contínuo de implementação do currículo e suas 

diretrizes na Educação Infantil, a escola encontra sérias dificuldades, tanto do 

ponto de vista pedagógico, no que se refere ao convívio e integração das 

crianças de 4 e 5 anos com adolescentes, quanto do ponto de vista da 

estrutura física que não foi construída e tampouco adaptada para atender este 

segmento que ano após ano aumenta. A escola atua no limite de suas 

condições físicas para tal atendimento, já que não possui ambientes lúdicos, 

salas de recursos e estruturas que possam garantir um aprendizado saudável e 

seguro. 

Assim como não poderia ser diferente, a Escola Classe Agrovila, 

respeitando as diretrizes do Currículo em Movimento, desenvolve um trabalho 

de acordo com os Eixos Integradores da Educação Infantil. 

 

EIXOS INTEGRADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

a) Educar e cuidar  

Apesar de ainda haver uma cobrança de pais com relação ao 

verdadeiro sentido da Educação Infantil, a escola se pauta no princípio da 

ludicidade como elemento crucial para o pleno desenvolvimento das crianças. 

Não obstante, o brincar e o lúdico, deve ser acompanhado de diretrizes que 

orientem as crianças tanto quanto a importância da autopreservação, quanto 

 
12 Currículo em movimento da Educação Infantil 

http://www.educacional.com.br/abresite.asp?IdPublicacao=38803
http://www.educacional.com.br/abresite.asp?IdPublicacao=38803
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dos cuidados que se deve ter com o corpo, com as amizades, com as relações 

e com a socialização destas. 

b) Brincar e interagir 

O brinquedo é portanto, uma esfera de eventos e estratégias onde o 

professor tem a oportunidade de desenvolver tais habilidades, já que na 

educação infantil, a socialização, o respeito ao corpo e ao colega devem ser 

objetivos contínuos na pratica pedagógica na educação infantil 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Enfim, quando queremos garantir os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, precisamos pensar nesses campos que 

estruturam as formas de interação dentro da escola. No momento em que 

sabemos como agir dentro de cada uma dessas etapas, estamos preparados 

para assegurar aos pequenos que eles possam conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar e se conhecer.  

 

Conviver 

Para conhecer o outro, para se relacionar e aprender a lidar com as 

diferenças entre os indivíduos, é preciso conviver com as pessoas, interagir 

com crianças e adultos, seja brincando, se divertindo ou em qualquer tarefa do 

dia a dia, em grupos diversificados em tamanho, gênero e idade. 

Brincar 

As brincadeiras também devem ser diversificadas e interativas. Além 

disso, elas precisam ser valorizadas e participativas, de modo que se 

desenvolvam aspectos como a criatividade, a emotividade e a imaginação. 

Participar 

A participação também deve ser garantida quando se trata do 

planejamento de tudo que será realizado no âmbito escolar, assim, adultos e 



_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

61 

 

crianças decidem e se posicionam juntos sobre a educação que querem 

promover e ter. 

Explorar 

Para se aprofundar em uma cultura é preciso ir além do que é 

sobreposto, portanto, é preciso explorar o que há de arte, ciência 

e tecnologia ao redor. 

Expressar 

As emoções, as dúvidas, os questionamentos… tudo o que envolve 

o sujeito como expressividade de suas ações deve ser estimulado por 

diferentes linguagens. 

Conhecer-se 

Por fim, pertencer a algo é uma maneira de se conhecer e iniciar a 

criação de uma identidade que torna o sujeito único dentro de uma 

comunidade. Com isso a criança se desenvolve como pessoa e socialmente, 

aprendendo a interagir com diferentes tipos de personalidades e a se expressar 

de forma clara. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  - EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

1 - Campo De Experiências - “O Eu, O Outro E O Nós” 

2 - Campo De Experiências -  “Corpo, Gestos E Movimentos” 

3 - Campo De Experiências  - “Traços, Sons, Cores E Formas” 

4 - Campo De Experiências “Escuta,  Fala, Pensamento E Imaginação” 

5 - Campo De Experiências  “Espaços, Tempos, Quantidades, Relações E 

Transformações” 

 

12.2. Ensino Fundamental 9 Anos – 1º e 2º bloco 

A Escola Classe Agrovila São Sebastião atende o Ensino 

Fundamenta de 9 anos, sendo bloco 1, crianças de 1º ano ao 3º ano e bloco 2, 

crianças de 4º e 5º ano. Este atendimento, tem como objetivo trabalhar e 
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garantir os princípios de igualdade, da liberdade, do pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, além da valorização de professores e da gestão 

democrática do ensino público. Levando em consideração que é durante os 

primeiros anos de escolaridade que o aluno tem a oportunidade de vivenciar 

experiências significativas ampliando assim sua estrutura mental e emocional. 

São metas a médio e em longo prazo, alfabetizar e construir uma 

educação de qualidade, quando todas as crianças e jovens são atendidos em 

três perspectivas: estar na instituição educacional, do aprender e ser aprovado 

e sua permanência. A escola pública tem como função social formar o cidadão, 

isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante 

solidário, crítico, ético e participativo. 

A ideia de uma forma absolutamente inteligente de organizar os 

conteúdos pode fazer grande diferença na forma de como eles vão sendo 

ministrados. O conceito espiral, deve conduzir a prática pedagógica para o 

desenvolvimento de conteúdos globais e transversais que perpassem por todos 

os direitos de aprendizagem, são pressupostos e construções que constam no 

Currículo em Movimento da Educação Básica13. 

 

 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM 

A - Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento - Língua Portuguesa  

• Eixo Oralidade 

• Eixo Leitura 

• Eixo Produção de textos escritos  

• Eixo Análise linguística 

- Análise linguística: discursividade, textualidade, normatividade  

- Análise linguística: apropriação do sistema de escrita alfabética 

B - Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento da Área de Matemática 

• Eixo Números e Operações   

• Eixo Pensamento Algébrico   

• Eixo Espaço e Forma   

 
13 Currículo em Movimento da Educação Básica 
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• Eixo Grandezas e Medidas   

• Eixo Tratamento da Informação 

C - Direitos de Aprendizagem Área de Ciências Humanas  

• Eixo Organização do Tempo e Espaço   

• Eixo Produção e Comunicação   

• Eixo Identidade e Diversidade   

• Eixo Cartografia, Fontes Históricas e Geográficas   

 D - Direitos de Aprendizagem Área de Ciências da Natureza   

• Eixo Vida nos Ambientes   

• Eixo Ser Humano e Saúde   

• Eixo Materiais e Transformações   

• Eixo Sistema Sol e Terra  

 E - Direitos de Aprendizagem Área de Linguagem Arte e Educação Física   

• Eixo Apreciação das Diferentes Manifestações das Linguagens  

da Arte e da Cultura Corporal na Educação Física  

• Eixo Execução nas Diferentes Linguagens da Arte e da Cultura Corporal na 

Educação Física  

• Eixo Criação nas Diferentes Linguagens da Arte e da Cultura Corporal  

na Educação Física  

• Eixo Conhecimento e Reflexão sobre as Experiências, Saberes e   

Fazeres nas Linguagens da Arte e na Educação Física 

 

 
12.3. Educação de Jovens E Adultos 

 

O ensino para essa modalidade é ofertado somente no período 

noturno, com atendimento ao 1º segmento que corresponde ao ensino 

fundamental, etapas de 1 a 4. 

O Currículo da Educação de Jovens e Adultos14 se diferencia dos 

demais, no que se refere o respeito aos princípios básicos da 

interdisciplinaridade, da contextualização, do compromisso em desenvolver 

 
14 Currículo da Educação de Jovens e Adultos 
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valores e atitudes, construindo e reconstruindo habilidades e competências e 

da avaliação centrada em aprendizagens significativas e no processo do aluno 

em relação a si próprio. No decorrer do ano letivo haverá eventos coletivos, 

como hora cívica, festa da família, festa junina e outros eventos culturais.  

 

EIXOS INTEGRADORES DO EJA 

 

Uma compreensão mais atual sobre o papel do EJA tem levado 

cada vez mais os professores a inovar em sua prática pedagógica com foco 

nos eixos integradores deste segmento. 

Colocando a cultura como eixo integrador, nossa Proposta 

Pedagógica entende que este, além de permeia toda a pratica educacional, é o 

que orienta o sujeito para sua expressão máxima de cidadania e identidade.  

Ao estabelecer o Trabalho como segundo eixo integrador, entende-

se que mais do que uma modalidade voltada para o desenvolvimento cognitivo 

e intelectual, tem uma função social primordial, ao contemplar no âmbito de sua 

estrutura pedagógica uma perspectiva voltada para o universo pratico, 

operacional e objetivo da vida do estudante. 

Finalmente o terceiro eixo integrador, entende que as tecnologias, 

ao avançarem para o universo educacional, pressupões uma mudança radical 

nas metodologias e nas formas da escola construir vinculo didático com o seu 

público alvo. 

 

13. PLANO DE AÇÃO 2021 
 

O Plano de Ação 2021 é um instrumento de compromisso de gestão 

escolar democrático, que aborda aspectos pedagógicos, administrativos e 

financeiros para dar qualidade e autonomia ao processo de ensino 

aprendizagem, dentro dos princípios da legalidade e responsabilidade, com o 

desenvolvimento de ações pedagógicas que serão construídas e desenvolvidas 

no ano letivo de 2019,  por todos os segmentos da comunidade escolar. 
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O projeto deverá ser implementado com base em atividades a serem 

desenvolvidas com os alunos através do trabalho conjunto de professores, equipe de 

coordenação e direção, e tem como pilar os princípios da educação integral e os 

princípios epistemológicos da educação básica: 

 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

– Integralidade 

– Intersetorização  

– Transversalidade 

– Diálogo escola comunidade 

– Territorialidade 

– Trabalho em Rede  

PRINCÍPIOS EPSTEMOLÓGICOS 

– Unicidade teoria e prática 

– Interdisciplinaridade 

– Contextualização 

– Flexibilidade 

 

Além disso, o Plano de Ação 2021  é um instrumento de compromisso 

de gestão pedagógica, que aborda aspectos diversos  da prática pedagógica e 

visa agregar  qualidade e autonomia ao processo de ensino aprendizagem e se 

baseia  no desenvolvimento de ações pedagógicas que serão construídas e 

desenvolvidas no ano letivo de 2020,  por todos os segmentos da comunidade 

escolar. 

Nesse sentido, consideramos que o trabalho constituir-se-á de 

objetivos, ações, metas, indicadores e estratégias de contínuo aperfeiçoamento 

e reflexão sobre a ação educativa. 

a) Cada vez mais há uma exigência e uma demanda crescente da escola 

corresponder aos anseios educacionais que a atualidade exige. Ano após ano 

estamos trabalhando e aperfeiçoando nossa pratica pedagógica para conseguir 

dar conta desta demanda. Reconhecemos que o papel social da escola é 
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dinâmico e que acompanha as mudanças próprias da sociedade e sua 

evolução histórica. 

b) Acreditamos cada vez mais que preparar as novas gerações para a leitura, a 

escrita, a oralidade, interpretação de texto e o letramento matemático, deve 

figurar entre as metas essenciais da proposta pedagógica. Acreditamos que 

sem estes pressupostos básicos não se pode avançar e tampouco pensar em 

função social da escola. 

c) No presente Plano de Ação – DANDO  ASAS PARA A IMAGINAÇÃO NO 

MUNDO DIGITAL, organizamos a prática pedagógica a partir destes pontos. 

Serão rotinas e atividades desenvolvidas ora pela coordenação e direção e ora 

pelo professor e educador social.  

Todas as atividades serão norteadas por cronogramas que deverão 

orientar o professor e alunos quanto à implementação e organização do 

projeto. 

Todos os temas transversais propostos, além de serem trabalhados de 

forma integrada e multidisciplinar, serão, da mesma forma, os temas geradores 

dos conteúdos da Organização curricular da escola. Assim, cada segmento, 

norteados por esta transversalidade, deverão construir sua grade curricular a 

partir dos conteúdos propostos no currículo. 

 

13.1. Objetivos gerais 

 

Através do desenvolvimento de rotinas pedagógicas e atividades 

integradas, os alunos e professores deverão implementar o projeto 

multidisciplinar, como forma de trabalhar aprendizagens significativas para os 

conteúdos propostos pelo Currículo em Movimento e as habilidades e 

competências da BNCC. 

 

13.2. Objetivos específicos 

 

- Apoiar, acompanhar, aplicar, estimular, promover, proporcionar, valorizar, e 

possibilitar uma educação de qualidade, baseada nos princípios de igualdade, 
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cidadania e democracia, onde a escola seja um espaço de formação de 

indivíduos críticos e participativos; 

- Oferecer ao corpo docente e a carreira assistência os materiais necessários e 

as condições para o desempenho de uma pratica pedagógica eficiente; 

- Realizar de atividades que promovam real condições de convívio entre alunos 

ANEE e comunidade escolar, valorizando o papel social da escola na inclusão; 

- Garantir uma gestão democrática plural e participativa com todos os 

segmentos da comunidade; 

- Viabilizar relações sociais entre as pessoas da comunidade escolar como: 

Respeito mútuo, justiça, diálogo, liberdade, cooperação e amor.   

- Promover atitudes e mudança de habito com relação ao meio ambiente, 

sustentabilidade e preservação do planeta. 

- Ampliar os horizontes educacionais dos alunos através de temas transversais 

diversos, entre eles, sustentabilidade, alimentação, saúde, meio ambiente, 

valores, moral, civismo e tecnologia. 

- Introduzir e ampliar a noção de linha do tempo, tempo cronológico, evolução, 

pré-história, história e atualidade. 

- Relacionar, comparar e compreender aspectos diversos de diferentes 

períodos da evolução humana. comportamento, sociedade e vida no planeta, 

bem como da flora e da fauna em cada um destes períodos. 

- Promover atitudes e mudança de habito com relação a prática de leitura 

- Ampliar os horizontes educacionais dos alunos através de temas transversais 

diversos, entre eles, sustentabilidade, alimentação, saúde, meio ambiente, 

valores, moral, civismo, cultura digital e educação patrimonial 

- Introduzir e ampliar os conceitos e conteúdos relacionados com gêneros 

literários bem como tipos de texto e sua aplicação na prática. 

- Relacionar, comparar e compreender aspectos diversos de leitura e textos, 

relacionando a pratica de leitura com situações praticas do dia a dia 
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13.3. Justificativa 

 

A proposta do Plano de Ação 2021 - DANDO ASAS PARA A 

IMAGINAÇÃO NO MUNDO DIGITAL, surge como um projeto integrado de 

TECNOLOGIA, LEITURA E ESCRITA,  abordando diversos temas dentro deste 

universo, que juntos, visam sustentar a Proposta Pedagógica da escola, no 

sentido de dar continuidade ao trabalho de aquisição e acesso aos direitos de 

aprendizagem, além de atender os anseios e carências pedagógicas da Escola 

enquanto gestora dos valores previstos na Proposta Pedagógica. 

Justifica-se fundamentalmente pela urgente necessidade de uma 

gradativa ampliação da consciência coletiva em torno da prática de leitura por 

um lado, e por outro, pela importância que a pedagogia de projetos 

multidisciplinares pode trazer para o cotidiano escolar. 

- Necessidade de um projeto de leitura abrangente e contextualizado 

com a vida e o cotidiano 

- Valorização e aperfeiçoamento do modelo de pedagogia de projeto 

voltada para resultados acadêmicos e integração sociocultural. 

 

13.4. Ações 

a) Abertura Atividade a ser realizada POR SEGMENTO, onde a equipe de professores irão 

criar uma REUNIÃO NO MEET, convidando todos os alunos do seguimento e 

cada professor irá contar uma história para os alunos do seguimento.  As 

respectivas histórias deverão ser gravadas e enviadas à Equipe Gestora para 

compilação e organização de um vídeo de abertura do projeto a ser postado 

no canal da escola.  

b) Literatura no YOU 

TUBE – Publicação do 

vídeo de abertura dia   

O Vídeo de abertura do Projeto terá uma fala inicial de Abertura da 

Coordenação e uma História contada pela Diretora. Logo em seguida os 

vídeos dos segmentos na sequência de Ed. Infantil ao 5º ano. 

c) Momento de Leitura  Atividade em que toda a escola, no contexto remoto ou impresso deve parar 

TODOS OS DIAS, em horário a ser definido, para durante 30 min se dicarem à 

leitura deleite. Os temas e histórias da Leitura Deleite podem ser livres ou 

correlacionados ao autores e temas Transversais escolhidos por cada 

segmento. 

d) Contação de história 

Pelo professor  

Semanalmente os  PROFESSORES POR SEGMENTO, seguindo o cronograma 

previsto e a escolha de AUTOR/TEMA, deverão contar uma história com ou 

sem participação de alunos,  no meet para seus alunos do sistema remoto  ou 

através de gravação no WhatsApp para o sistema impresso. Tal história deverá 

ser compilada junto com as outras de cada segmento até a 5º feira da 

mesma semana e publicadas no canal do You Tube sempre na sexta -feira. 

e) Contação de história 

Pela Escola  

Quinzenalmente a Equipe Gestora deverá contar uma História também 

relacionada aos temas transversais contemporâneos.  Tal históriaa deverá ser 

editada e compilada juntamente com as histórias dos professores para a 

postagem semanal até a 5º feira da mesma semana publicadas no canal do 

You Tube na sexta -feira. 

f) Vídeo(Sessão Pipoca)  Cronograma de sessões semanais de vídeos literários a ser assistido por toda a 

escola e  sugerido do Netflix ou youtube pelos professores de cada 
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seguimento, ou seja,  cada segmento deverá escolher um vídeo semanal para 

ser assistido. O conteúdo e tema dos vídeos deverão constar no planejamento 

semanal do professor e conectado ao autor/tema transversal do segmento. 

g) Eventos e datas Eventos em datas comemorativas relacionados a literatura e autores 

h) Criação de 

Biblioteca virtual 

A escola criou uma biblioteca virtual no formato pdf no PADLET, para que 

toda a comunidade escolar pudesse ter acesso de forma rápida e direta, 

através de links a livros desenvolvidos dentro do projeto de leitura e outros 

para leitura deleite. 

i) Aluno Leitor Escolha do aluno leitor de cada segmento a ser indicado pelo professor. Com 

posse dos alunos de cada segmento, os professores deverão criar uma 

estratégia para selecionar o aluno leitor do segmento. Portanto a escolha do 

aluno leitor será uma prerrogativa da equipe de professores do segmento. O 

aluno leitor sera escolhido quinzenalmente e haverá uma homenagem da 

direção e professores  ao aluno leitor no início de cada vídeo quinzenal 

publicado pela escola. 

j) Culminância anual Feira Literária CRIANDO  ASAS PARA A IMAGINAÇÃO NO MUNDO DIGITAL em 

live ao vivo no youtube. 

Ações do professor 

a) Abertura dia  Organização e planejamento coletivamente  uma história contada por 

segmento para apresentação do AUTOR/TEMA 

b) Momento de Leitura Comunicar a turma do horário do momento de leitura e direcionar para leitura 

deleite. Tirar fotos e vídeos destes momentos para serem publicados nos vídeos 

do you tube. 

c) Contação de história 

PELO PROFESSOR 

Planejar e  executar contações de forma coletiva e de acordo com o AUTOR 

/TEMA. Gravar a contação no meet e repassar â coordenação da escola 

para publicação 

d) Contação de história 

PELA ESCOLA 

Comunicar alunos e familiares para assistirem ao meet da historia contada 

pela direção da escola. Comunicar que tal historia será gravada e publicada 

no youtube.  

e) Vídeo(Sessão Pipoca 

EM CASA) 

Sugerir e trabalhar temas transversais contemporâneos em  de vídeos, 

definindo horários e dias específicos para assistirem vídeos. Os alunos e 

familiares poderão enviar fotos e vídeos de momentos DA SESSÃO PIPOCA EM 

CASA,  que deverão compor os vídeos publicados no youtube. 

f) Eventos e datas Planejar aulas e atividades  em datas comemorativas relacionados a autores 

e temas transversais. 

k) Aluno Leitor Escolha do aluno leitor de sua turma que irá participar  por segmento. E 

coletivamente escolher o aluno leitor do segmento 

g) Culminância anual Compilar e organizar atividades e materiais das atividades de leitura anual 

para serem divulgados na live final. 

 

c) Ações Por Segmento 

Segmento 
Autor e 

livros 
Tema 

Descrição 

Educação  

Infantil 

Tatiana 

Belinky  

A cesta de 

dona 

Maricota. 

Saúde 

(alimentação 

saudável, 

autocuidado, vida 

coletiva) 

 

1º Semestre. 

OBJETIVOS 

 - Estimular hábitos saudáveis na primeira infância.  

- Identificar as preferências alimentar dos alunos; 

 - Conhecer a necessidade da higienização dos 

alimentos e das mãos. 

 Atividades:  

Contação de história;  Desenhos;  Vídeos com reconto 

pelo estudante;  Dramatizações feitas em conjunto 

estudante e família; 

 2º Semestre 

Livros base: O grande rabanete e o O caso do bolinho. 

OBJETIVOS 

- Adquirir noções de quantidades através de receita. 

- Desenvolver a linguagem oral, a criatividade e 

coordenação motora. 

- Identificar gênero textual e sua função. 

Atividades 

Realizar receita em família; Confeccionar objetos com 
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material reciclado; 

Contação de história; Jogos diversos.  Atividades 

contextualizadas na apostila. 

1º Anos 

A e D 

Vinícius de 

Moraes/ 

Toquinho  

Diferenças entre 

as pessoas, do 

respeito aos 

animais (maus-

tratos), moradia 

DESENVOLVIMENTO: 

Por meio de vídeos musicais/recitados/ contados que 

serão enviados no WhatsApp dos pais. Esses vídeos 

serão incluídos nas atividades impressas propostas. Além 

visualizar o vídeo e cantar, a criança acompanhará os 

textos impressos, desenvolvendo suas atividades 

rotineiras, como de costume.  

Como nossos alunos ainda estão em processo de 

conhecimento do alfabeto e, segundo relatos dos pais, 

está sendo muito difícil, solicitaremos que, caso a 

criança tenha facilidade de decorar, fazer recitação 

dos poemas e se sinta à vontade para enviar vídeo 

cantando e o pai autorizar, enviaremos à escola para 

publicação no YouTube. Sem possibilidades, na atual 

conjuntura, de que seja semanalmente. 

 

1º ano B,C 

 e E 

Ana Maria 

Machado   

Meio ambiente, 

saúde, cidadania 

e civismo 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

• Contação de história 

Trabalhar com os alunos jogos da memória e reconto 

usando o Worwall 

• Inferência  textual usando o Google Forms 

• Dobradura  

• Colagem com papel picado, trabalhar criticidade (o 

que faria para mudar na história) 

• Atividades artísticas 

TERÇA-FEIRA: Postar no grupo do Whatsapp e na 

Plataforma livro em áudio/narração da história do 

Youtube.  

  

DURANTE A SEMANA: Postar atividades que serão 

devolvidas até sexta-feira (desenho, reconto e leitura 

com desenhos, atividades artísticas a serem definidas no 

dia pela professora) de acordo com os temas 

transversais escolhidos.                  

 

2º Anos 
Monteiro 

Lobato  

Educação 

Ambiental   

TEMA TRANSVERSAL: Educação Ambiental. 

AUTOR: Monteiro Lobato: Teremos vídeos com contação 

de histórias pelo DESENVOLVIMENTO: 

- Teremos vídeos com contação de histórias pelo 

professor toda quarta-feira, conforme cronograma  

ATIVIDADES 

1- Desenhos; 

2- Vídeos com reconto pelo estudante; 

3- Dramatizações feitas em conjunto estudante e 

família. 

4- Dentre outras. 

3º anos 
Emicida 

  

Diversidade 

cultural e 

educação para 

valorização do 

multiculturalismo 

nas matrizes 

históricas e 

culturais 

brasileiras  

DESENVOLVIMENTO 

Projeto de leitura ec agrovila - 3º anos: 

AUTOR: Emicida 

LIVROS:   

1 - Amoras 

2 - E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas 

TEMAS TRANSVERSAIS:  

1 - Diversidade cultural 

2 - Educação para valorização do multiculturalismo nas 

matrizes históricas e culturais brasileiras 

4º Anos 
Ruth 

Rocha  

Vida Familiar e 

Social  

 

5º Anos Ziraldo 
Educação 

Financeira  

1º Semestre - Tema 

- Trabalhar a origem da moeda  

Atividade 

• Contação de história 

• Trabalhar a cartilha “Você sabe de onde vem o 

dinheiro?” 
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• Impressão colorida da cartilha e do primeiro capítulo do 

livro do Ziraldo 

2º Semestre - Temas  

• Dinheiro brasileiro 

• Preços/banco 

• Consumismo /minimalismo 

• Orçamento 

Atividades Gerais 

• Palestra 

• Confeccionar um cofre com material reciclado 

• Contação de história 

• Jogos diversos 

 

13.5 - CRONOGRAMA 

Todas as metas têm neste primeiro momento uma proposta de 

realização e implementação para o ano letivo de 2021 e serão reavaliadas caso 

tenham sido realizadas ou não, na atualização da Proposta Pedagógica. 

Portanto os sistemas de avaliação proposto no âmbito desta unidade 

de ensino, deverão estar direcionados para o que estamos propondo nas 

metas e da mesma forma deverão contemplar o resultado das estratégias que 

se seguem no presente cronograma previsto: 

CRONOGRAMA 2º BIMESTRE: 12/05 A 16/07 = 50 DIAS 
 

D SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA S 

9. 05 
10. 05 

 

11. 05 

Encerramento 

do 1º bimestre 

12. 05 

Reunião 

pedagógica 

13. 05 14. 05 

15. 05 

Reunião 

de Pais 1º 

Bimestre 

e 

Assemblei

a Geral 

16. 05 17. 05 

18. 05 

Dia Nacional 

de Combate 

ao Abuso e à 

Exploração 

Sexual de 

Crianças e  

Adolescentes 

(Lei Federal nº 

9.970/2000) –  

19. 05 

Reunião 

pedagógica 

20. 05 

Vídeo(Sessão 

Pipoca)  

Primeiro vídeo  

21. 05 

Entrega da 

tabela de 

descritores 

22. 05 

23. 05 24. 05 25. 05 

26. 05 

Reunião 

pedagógica 

27. 05 28. 05 

29. 05 

Sabado 

letivo 

30. 05 31. 05 

1. 06 

Contação de 

história(profess

ores) 

2. 06 

Reunião 

pedagógica 

3. 06 

Dia Nacional 

da Educação 

Ambiental (Lei 

nº 12.633/2012) 

4. 06 

Dia Letivo 

Móvel 

5. 06 

6. 06 7. 06 8. 06 

9. 06 

Reunião 

pedagógica 

10. 06 

Vídeo(Sessão 

Pipoca)  

Primeiro vídeo 

11. 06 

Abertura 

do Projeto 

de Leitura 

12. 06 

13. 0

6 
14. 06 15. 06 

16. 06 

Contação de 

história 

17. 06 18. 06 

19. 06 

Palestra 

para a 
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(Direção) comunid

ade 

escolar 

20. 0
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13.6 OUTRAS ATIVIDADES E PROGRAMAS 

 

a) FEIRA LITERÁRIA VIRTUAL(Culminância Anual na escola e CRE) 

Valorizar a literatura, despertar o gosto pela leitura, fazer nossos alunos lerem 

com prazer e terem um contato saudável com bons textos e autores da 

Literatura infantil e infanto-juvenil, sempre foi nosso objetivo. Como forma de 

motivá-lo para uma leitura crítica e reflexiva, promovemos a Feira 

Literária. Através de atividades como releitura, dramatização, jornal mural, 

caracterização de aluno e produção textual o aluno poderá expressar de modo 

agradável, criativo, as mensagens dos autores escolhidos. A Feira Literária 

envolve alunos da Educação infantil, 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

series iniciais.   

b) DIAS TEMÁTICOS DA REDE DA SEEDF 

Subprojeto para ser desenvolvido ao longo do ano através de vídeos, gráficos, 

documentários, reportagens, palestras e apresentações organizadas pela 

coordenação, supervisão, direção e professores.  

Observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, percebendo-se como 

ser integrante, dependente, transformador e, acima de tudo, que tem atitudes 

de conservação.  Esta rotina visa valorizar o ser humano, resgatando a 
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importância das virtudes, como tendências para o bem, que devem ser 

ensinadas e partilhadas desde a mais tenra idade, levando à construção da 

cidadania e autonomia. 

CALENDÁRIO OFICIAL DA SEEDF 

− Férias: 1º/02 a 02/03/2021 

− Feriados: 16/02, 02/04, 21/04, 1º/05, 03/06, 07/09, 11/10 (antecipação do 

Dia do Professor 15/10), 12/10, 02/11, 15/11, 30/11 e 25/12 

− Apresentação dos Professores: 03/03 

− Encontro Pedagógico: 03 a 05/03 

− Início do Ano Letivo: 08/03 

− Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar/Sábado Letivo Temático 

Remoto: 13/03, 29/05 e 23/10. 

− Dia Letivo Móvel: 04/06, 06/09, 1º/11 e 29/11 

− Dia de Formação para a Educação Infantil (horário de coordenação): 07/04, 

30/06 e 27/10 

− Término do 1º Semestre: 16/07 

− Recesso Escolar para Estudantes e Professores: 17/07 a 1º/08, 24/12 e 26 a 

31/12 

− Início do 2º Semestre: 02/08 

− Distribuição de carga horária: 15/12 

− Movimentação dos professores: 20 e 22/12 

− Término do Ano Letivo: 22/12 

− Avaliação final: 23/12 

− Sábados letivos remotos: 13/03, 27/03, 10/04, 24/04, 08/05, 29/05, 19/06, 

10/07, 23/10, 06/11 e 18/12 

− Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016) 

– 08 a 12/03 

− Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF 

(Lei Distrital nº 5.243/2013) – 22 a 26/03 

− Semana da Educação Para a Vida (Lei nº 11.998/2009) – 03 a 07/05 
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− Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes (Lei Federal nº 9.970/2000) – 18/05 

− Semana do Brincar (Lei nº 13.257/2016) – 24 a 28/05 

− Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012) – 03/06 

− Simulado DF – 29/06 e 01/07 

− Dia do Estudante – 11/08 

− Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) – 17/08 

− Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital. nº 4.681/2011) – 25/08 

− Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei Distrital nº 1.433/1997) 

– 13 a 17/09 

− Patrono da Educação - Paulo Freire (Lei Federal nº 12.612/2012) – 19/09 

− Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei nº 11.133/2005) – 

21/09 

− Dia do Secretário – 30/09 

− Antecipação do Dia do Professor (Decreto nº 52.682/1963) – 11/10 

− Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº 84.631/1980) – 23 a 

29/10 

− Semana Distrital da Orientação Profissional/1° Emprego (Lei Distrital nº 

5.953/2017) – 25 a 29/10 

− Dia do Merendeiro Escolar – 30/10 

− Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade (Lei 

Distrital nº 5.933/2017) – 11/11 

− Dia Distrital do Gestor Escolar (Lei Distrital nº 6.179/2018) – 12/11 

− SIPAEDF – 17 e 18/11 

− Dia Nacional da Consciência Negra (Lei nº 10.639/2003) – 20/11 

− Semana Maria da Penha (Lei Distrital nº 6.325/2019) – 22 a 26/11 

− Gestão Democrática – 24/11 

− Dia do Orientador Educacional (Lei nº 5.564/1968) – 04/12 
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VII PLENARINHA 

Atividade desenvolvida na educação infantil, e tem como temática 

para o Ano Letivo 2019, Brincando e Encantando com as histórias,  bem como 

a importância da ludicidade e dos jogos educativos no desenvolvimento da 

criança na educação infantil. Deverá ocorrer de acordo com calendário. 

 

c) FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Trata-se de um cronograma de conteúdos e metas voltadas para a 

formação do professor. Anualmente é iniciada com vistas ao estudo dos 

documentos da secretaria de educação são eles: 

- Currículo em movimento 

- Diretrizes para avaliação 

- Proposta Pedagógica 

- Educação infantil e ciclos de alfabetização 

- Implementação da BNCC 

- Matrizes de Referência do SAEB 

- Aprendizagens significativas 

 

e. PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 

O Programa Mais Alfabetização, criado pela Portaria nº 142, de 22 de 

fevereiro de 2018, é uma estratégia do Ministério da Educação para fortalecer e apoiar 

as unidades escolares no processo de alfabetização dos estudantes regularmente 

matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental. 

 

 

13.7 - INDICADORES 

 

Já de posse dos resultados do IDEB 2019, nossa escola sabe que 

optou corretamente pelas estratégias prevista nas PROPOSTAS 

PEDAGÓGICAS anteriores, já que tal resultado significa que os objetivos e 

metas propostas forma além das metas e objetivos considerados satisfatórios: 
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RELATÓRIO IDEB ESCOLA CLASSE AGROVILA 

ANO  APREDIZAD

O (NOTA) 

FLUXO 

(APROVAÇÃO) 

IDEB PROFICIÊNCIA 

(POR) 

PROFICIÊN

CIA (MAT) 

NÍVEL 

(POR) 

NÍVEL 

(MAT) 

2007 5,50 0,83% 4,6 195,32 209,01 3 4 

2009 5,82 0,91% 5,3 202,78 218,66 4 4 

2011 5,15 0,97% 5,0 186,18 198,93 3 3 

2013 5,55 0,96% 5,3 196,79 210,14 3 4 

2015 5,97 0,93% 5,6 211,47 218,24 4 4 

2017 5,94 0,94% 5,6 211,28 216,43 4 4 

2019 6,75 0,96% 6,5 230,04 241,36 5 5 

ESCALA SAEB (Língua Portuguesa) 

NÍVEL  PERCENTUAL  

Insuficiente  5% 

Básico  40% 

Proficiente  37% 

Avançado  18% 

ESCALA SAEB (Matemática) 

NÍVEL  PERCENTUAL  
Insuficiente  10% 

Básico  49% 

Proficiente  38% 

Avançado  3% 

 

A partir deste resultado, passamos a acreditar ainda mais no 

trabalho coletivo e no desenvolvimento de uma prática pedagógica focada na 

pedagogia de projetos e aprendizagens significativas. 

Outros indicadores estão sendo implementado, tais como as 

devolutivas da Avaliações diagnósticas de rede e institucionais e as devolutivas 

das tabelas de acompanhamento de desempenho do s descritores do SAEB. 

Cada uma destas devolutivas deve conter no conjunto, e por 

serie/turma, os descritores alcançados por cada aluno, os descritores não 

alcançados, as fragilidades de cada aluno e a proposta estratégica para 

solucionar cada um dos problemas encontrados, sejam eles pedagógicos, 

sociais, médicos e psicológicos. 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO EM DESCRITORES DO SAEB 
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A análise gráfica proposta para o acompanhamento de rendimento 

emdescritores nos possibilita identificar de forma segura e gradativa, as 

fragilidades e dificuldades encontradas pelos alunos.  

É construída com o preenchimento diário, e contribui com a 

efetivação de uma avaliação formativa, já que participa do contexto avaliativo 

do aluno e permite ao professor elaborar, tanto o relatorio individual do aluno, 

como construir registros assertivos sobre o desenvolvimento dos aluno e 

direitos de aprendizagem previstos na Matriz de Referência do SAEB. 

De posse dos dados compilados e dos resultados bimestralmente, 

por segmento, os professores e a coordenação pedagógica podem ponderar e 

elaborar estratégias interventivas para alunos individualmente, grupo de alunos 

ou de toda a sala de aula, conforme as categorias DT – Domina Totalmente, 

DP – Domina Parcialmente, ND – Não domina e finalmente R- Reforço, para 

cada um dos descritores do SAEB, DO 1º AO 5] ANO DO Ensino fundamental 

anos iniciais. 

 

13.8 - RESPONSÁVEIS 
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Vice- Diretora   Elizangela Nery dos Santos 

Administrativo 

Supervisora Administrativa Matilde Fernandes Rocha (diurno) 

     Dionísio Antônio(noturno) 

Nara Cristina (Apoio)   

 

 

Coordenação   Núbia Rodrigues dos Santos (diurno) 

Marlon Ranieri de Queiroz (diurno) 

Vander Soares da Silva (diurno) 

Secretaria 

Secretario    Claudio Eduardo Beltrão De Mello 

 

Equipe EEAA 

Pedagoga    Regikelsaniely Silva  

 

Sala de Recursos 

Responsável    Profissional ausente 

 

Serviço de Orientação Educacional (SOE) 

Andressa Kelly 

Betina Cunha(Noturno) 

Nelice Helena 

Educação Integral 

Coordenador    Marlon Ranieri 

 

 

14. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 202015 

 

a) Aspecto Pedagógico 

 
15 Diretrizes para avaliação 
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Mais do que um documento norteador, presente projeto, pretende 

ser um documento que tenha em sua essência o perfil de nossa escola. Nele 

descreve tudo o que planejamos, tudo o que estamos desenvolvendo e as 

reflexões a respeito daquilo que de uma certa forma não deu certo, deu muito 

certo ou daquilo que pode ser melhorado. Nosso olhar sobre o que passou, se 

baseia antes de tudo em um olhar voltado para o crescimento continuo. 

A partir de nossas análises e de nossa continua reflexão sobre 

esse momento peculiar em que a escola assue um novo e importante desafio, 

acreditamos e somos otimista que mais uma vez poderemos oferecer à nossa 

comunidade as respostas educacionais e pedagógicas à altura de que esse 

momento de mudanças exigem. 

Em nossa segunda edição nocontexto remoto e no ensino 

impresso, só podemos dizer que nossos alunos não foram deixados para trás. 

E na construção deste documento que gradativamente tem se tornado parte 

das discussões nas coordenações e tem se tornado referência para nossas 

decisões, percebemos o quanto o papel da escola é fundamental. 

Aos poucos passamos ouvir cada vez mais citações e referências 

à Proposta Pedagógica. Cada vez mais há uma procura ao documento, para 

orientação e norteamento das ações, tanto por professores, como membro da 

equipe de gestão e até membros da comunidade. 

No presente ano, ampliamos a divulgação do nosso Projeto, 

publicando o mesmo também no site de nossa escola. Por ser um documento 

institucional, percebemos sua importância para a comunidade local assistida. 

Nosso empenho nesse sentido é torná-lo tema continuo em nossa 

formação continuada e fazer com que professores e comunidade escolar 

tomem posse deste documento.  

Estamos empenhados e acrescentar bimestralmente , de forma 

concisa e objetiva todos os resultados de rendimento, todas as fragilidades e 

todas as estratégias que utilizarmos para corrigir problemas e ampliar 

propostas positivas e de sucesso. Para tal, a Proposta Pedagógica tem espaço 
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definitivo e privilegiado em nossas coordenações e da mesma forma em 

nossas reuniões e culminâncias com a comunidade escolar 

 

 

15. RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS 

BIMESTRE DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO EM REAIS(R$) 

1º E 2º BIM 

2021 

Material Educativo e Esportivo 

R$ 40.000,00(quarenta mil reais) 

Material de expediente e papelaria 

Material de processamento de dados  

Material de acondicionamento e embalagens 

Material limpeza e produtos de Higienização 

Material para manutenção de bens e imóveis 

Material para conservação de bens móveis 

Material para utilização em gráfica 

Suprimento de informática 

Serviço de Manutenção e conservação de bens imóveis 

Manutenção, conservação e instalação e maquinas e 

equipamentos  

Serviço de Manutenção e conservação de bens moveis 

Obs: Os valores de gastos  serão adicionados bimestralmente  
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