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Mesmo quando tudo parece desabar, 
cabe a mim decidir entre rir ou chorar, 

ir ou ficar, desistir ou lutar, 
porque descobri, no caminho incerto da vida, 

que o mais importante é o decidir. 
 

Cora Coralina 
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1. Apresentação  
  

O Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe Cora Coralina tem como objetivo principal 

estruturar e direcionar o trabalho pedagógico voltado para a realidade do campo, enfatizando as 

diferentes linguagens e os diversos espaços pedagógicos conforme as Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo.  

A construção da identidade da escola se dá por intermédio das intervenções dos 

diferentes atores sociais, portanto toda comunidade escolar é convidada a participar com 

sugestões e críticas. A interação remota com os estudantes, as coordenações coletivas virtuais e 

os contatos intermediados pela tecnologia com os pais/responsáveis oportunizam a construção 

de uma nova vertente que acentua mais ainda as características que revelam a essência da nossa 

escola. 

O Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe Cora Coralina assume o compromisso com 

a inclusão social; com o contato com as novas tecnologias do mundo globalizado; com a prática 

democrática; com a formação de valores; com a busca de conhecimentos para adquirir e 

desenvolver as competências necessárias ao pleno exercício da cidadania do indivíduo. Está 

norteado pelos referenciais do Currículo em Movimento, da Educação do Campo, da Base 

Nacional Comum Curricular, das leis que conduzem a educação e de outros documentos oficiais.  

Referenciam o Projeto Político-Pedagógico os seguintes documentos legais: 

▪ Constituição Federal Brasileira, 1988  

▪ Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/1996  

▪ Plano Distrital de Educação, Lei nº 5499/2015  

▪ Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 2019  

▪ Educação do Campo: marcos normativos, 2012  

▪ Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo para a Rede Pública de Ensino 
do Distrito Federal, 2019  

▪ Portaria nº 86 de 2013, que institui o Programa Nacional de Educação no Campo – 
PRONACAMPO   

▪ Diretrizes Pedagógicas para a organização escolar do 2º ciclo para as aprendizagens, 
2014  

▪ Diretrizes de avaliação educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala, 
2014 – 2016  

▪ Diretrizes Pedagógicas e Operacionais par a Educação em Tempo Integral nas 
Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 2018  

▪ Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990  
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▪ Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino Fundamental Anos iniciais – 
anos finais  

▪ Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 2017  

▪ Orientações Pedagógicas: Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas 
Escolas, 2014  

 

  

2. Histórico   
  

 2.1. Constituição histórica  

A Escola Classe Cora Coralina foi construída em meados da década de 1980 por iniciativa 

da comunidade das chácaras que a circundam com o nome Escola Classe Córrego de Sobradinho.  

A escola foi inaugurada em condições precárias de funcionamento como ausência de luz 

elétrica e saneamento básico; uma única sala de aula; e um quarto para as professoras morarem 

durante a semana, assumindo todas as atividades operacionais da escola como limpeza, merenda, 

transporte.  

Em 1996, devido à demanda, a escola foi ampliada para três salas de aula. No entanto, 

no ano 2000 as três salas já não mais atendiam a realidade local, sendo necessária a utilização da 

Capela construída e utilizada por moradores locais ao lado da escola.   

Com a ocupação da área do Itapoã no ano 2000, aumentou o número de crianças que 

deveriam ter acesso à educação e, consequentemente, houve a necessidade de reconstrução e 

ampliação do prédio da Escola Classe Córrego de Sobradinho, totalizando seis salas de aula e um 

prédio administrativo.  

A partir do ano de 2007, esta Unidade de Ensino passou a ser inclusiva, ou seja, passou a 

promover ações e recursos que permitem atender as necessidades educativas especiais dos 

alunos na perspectiva do direito à educação para todos.  

Em 2012, foi inaugurada a Biblioteca Monteiro Lobato, com os estudantes frequentando-

a semanalmente para leitura, empréstimos de livros de literatura infantojuvenil e utilização de 

computadores. O Projeto de leitura, “Projeto Transformação”, fez parte do projeto político-

pedagógico até o ano de 2018.   
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Em 2015, a unidade escolar passou a integrar o Projeto Bibliotecas do Saber - Grupo 

CASCOL. Em 2016, na Feira do Livro em Brasília/DF, a escola obteve o 2º lugar dentre os cinco 

finalistas dos 105 projetos selecionados no Distrito Federal. Nesse mesmo ano, a escola ficou em 

1º lugar no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica na região Administrativa do 

Paranoá/Itapoã.  

Após 32 anos de história, em concurso promovido com os estudantes e com os votos da 

comunidade escolar, foi criada a bandeira, tendo como símbolo as araras Canindé, presentes nas 

matas que circundam a unidade escolar.  

Em 2018, homenageando a poetisa goiana Cora Coralina, o nome da escola passou de 

Escola Classe Córrego de Sobradinho para Escola Classe Cora Coralina, sendo publicado na 

portaria nº12 de 25 de janeiro de 2018.  

  

2.2. Estrutura Física  
  

A Escola Classe Cora Coralina é composta por prédio físico e uma capela pertencente à 

comunidade do campo. A Capela, local de celebração de missa, realização de eventos e catequese 

nos finais de semana, está localizada no pátio da escola e durante a semana é utilizada como 

espaço de apoio para atividades múltiplas como reuniões, acolhimento dos estudantes da 

educação em tempo integral, oficinas, filmes, ensaios, atendimentos que exigem privacidade.  

Quanto aos equipamentos, no ano letivo de 2020 e no correr do ano letivo de 2021, a 

escola adquiriu e instalou doze aparelhos de ar-condicionado e sete projetores de imagem; fez a 

troca do filtro geral de água; equipou as salas de aula e área administrativa e pedagógica com 

armários planejados;  reformou toda a rede elétrica; renovou o parquinho com novos brinquedos; 

complementou a cozinha dos professores com uma geladeira e dois micro-ondas; está em 

processo de otimização da internet e do sistema de som; e em adaptação para receber os 

estudantes de volta às aulas presenciais. Somados às novas aquisições estão DVD(s), aparelhos 

de som, caixa amplificada, microfones sem fio, copiadora, duplicador, impressoras e 

computadores (doados), biblioteca com bom acervo de livros literários para crianças e jovens. 

Possui salas reservadas para Sala de Recursos, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – 

EEAA e Orientação Educacional – OE.  
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA ESTRUTURA FÍSICA 

Local Número Ambiente (próprio/adaptado) 

Salas de aula 06 Próprio 

Biblioteca 01 Adaptado 

Secretaria 01 Próprio 

Reprografia 01 Adaptado na secretaria 

Direção 01 Adaptado 

Supervisão Pedagógica 
01 

Adaptado 

EEAA Adaptado na sala da supervisão 

OE 
01 

Adaptado 

Sala de Recursos Adaptado na sala da OE 

Sala dos Professores 01 Próprio 

Almoxarifado 01 Próprio 

Banheiro Professores 02 Próprio (masculino e feminino) 

Banheiro Alunos 02 Próprio (masculino e feminino) 

Banheiro AEE 01 Próprio 

Cantina 01 Próprio 

Depósito de gêneros alimentícios 01 Próprio 

Sala dos servidores 01 Próprio 

Banheiro dos servidores 01 Próprio (unissex) 

Área de serviço 01 Próprio 

Depósito 01 Próprio 

Pátio coberto 01 Próprio 

Corredor 01 Próprio 

Parquinho 01 Próprio 

Sala de apoio para eventos 01 Adaptado 

  

A Biblioteca é um ambiente do tamanho de uma sala de aula reestruturada para abrigar 

estantes de livros, mesas e cadeiras para leitura e mesas e cadeiras para computadores. Os 

banheiros dos estudantes comportam sete boxes cada um. O depósito de gêneros alimentícios é 

pequeno para o seu propósito. O depósito de limpeza apresenta tamanho insuficiente e é utilizado 

como guarita. A Capela da comunidade é emprestada para a realização de eventos e outras 

atividades como ensaios, exibição de filmes, palestras, exposições, oficinas pedagógicas, reuniões 

com a comunidade escolar.  
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2.3. Dados de Identificação da Instituição   
 

Coordenação Regional de Ensino do Paranoá  

Unidade Escolar: Escola Classe Cora Coralina  

CNPJ: 02.407.014/0001-50  

Níveis/Modalidade de Ensino:   Educação Infantil – 5 anos e   

 Ensino Fundamental – Anos iniciais  

Localização: DF 250 Km 2,5 - Fazenda Paranoá – Itapoã – DF   

Telefone: 3901 7555  

E-mail: eccoracoralina.paranoa@edu.se.df.gov.br  

  

2.4. Atos de regulação da Instituição  
 

A Escola Classe Cora Coralina, regulamentada pela portaria nº 42 de 30/06/1992 CEDF, é 

mantida com recursos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF e com 

recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

Temos parceria com o Projeto de Escola em Tempo Integral para 80 alunos.  

A escola conta com o Caixa Escolar, que tem por finalidade gerir a aplicação dos recursos 

financeiros; Programa de Descentralização Financeira e Orçamentária – PDAF e  Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE, oriundos do Poder Público, obedecendo aos critérios de 

prioridades para o desenvolvimento do processo educacional; Associação de Pais e Mestres que 

tem como finalidade socializar a capacitação de recursos financeiros através da arrecadação 

voluntária; e o Conselho Escolar, organismo interativo com representatividade de todos os 

segmentos da comunidade escolar para tomada de decisões, garantindo a gestão democrática.  

O Conselho Escolar, a Associação de Pais e Mestres – APM e o Conselho Fiscal compõem-

se de profissionais da escola e de pais - representantes das crianças.  Propõem um trabalho de 

parceria no apoio ao gerenciamento, discussões e deliberações do processo pedagógico, 

administrativo e financeiro da escola, buscando melhorias físicas, pedagógicas e integração de 

toda a comunidade, em busca de um ensino público de qualidade. Em 2021, a maioria dos 
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estudantes representados pelos pais membros do Conselho Escolar concluiu o quinto ano, o que 

resultou em expressiva diminuição de membros desse colegiado. No momento, o Conselho 

Escolar está sem condição de função consultiva e deliberativa. 

A APM, contribuição voluntária feita pelos pais e mestres, destina-se à complementação 

do lanche das crianças, pequenos reparos hidráulicos e elétricos e aquisição de materiais 

pedagógicos emergenciais. Enfatizamos que os recursos arrecadados são revertidos na melhoria 

da escola como um todo, sempre em prol dos alunos. A pandemia causada pelo novo coronavírus 

impediu a presença física de estudantes, pais e professores na escola, portanto, até que a 

educação pública volte para as relações presenciais, não é possível a realização da contribuição 

pela Associação de Pais e Mestres. 

A prestação de contas será apresentada regularmente para a comunidade escolar em 

assembleia por meio de encontros virtuais. Em tempo de distanciamento social, a disponibilidade 

de acesso e subscrição das documentações será por meio do Sistema Eletrônico de Informações- 

SEI conforme orientação da GPDAF/SUPLAV.  

  

 3. Diagnóstico da realidade  

A Escola Classe Cora Coralina atende 309 crianças com a faixa etária de 5 a 11 anos 

distribuídas em turmas do segundo período da educação infantil e em turmas dos anos iniciais do 

ensino fundamental. São atendidas três turmas de 2º período, uma turma de 1º ano, uma turma de 

2º ano, duas turmas de 3º ano, duas turmas de 4º ano e três turmas de 5º ano. 

 

 

 

 

 

 

 

A localização da escola e a garantia do transporte escolar público possibilita que crianças 

da circunvizinhança, que abrange chácaras das áreas rurais e condomínios, e as que moram no 

Paranoá e Itapoã componham o corpo discente da Escola Classe Cora Coralina. Cerca de 44% dos 

Educação
Infantil

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano

66

26 28

61

49

79

DISTRIBUIÇÃO DE ESTUDANTES POR ANO
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estudantes residem em chácaras vizinhas da escola e chácaras do condomínio Euller Paranhos e nos 

condomínios Mansões Entre Lagos, Novo Horizonte e La Font. 

Em questionário realizado no início do ano letivo 2020, verificou-se que a escolaridade dos 

pais/responsáveis varia da não escolaridade à pós-graduação. 8% dos responsáveis entrevistados 

declarou não ter escolaridade formal, 35% declararam ter cursado entre o ensino fundamental ao 

ensino médio incompleto, e 47% declararam ter cursado entre o ensino médio completo à 

graduação completa. 

Quanto ao nível socioeconômico, é apresentada a mesma diversidade que o lugar onde 

moram e a escolaridade.  O questionário indicou que muitos pais/responsáveis não têm renda fixa 

por trabalhar sem vínculo empregatício formal; a maioria desses recebe um salário-mínimo, alguns 

com carteira assinada; poucos têm renda igual ou maior que quatro salários-mínimos. As profissões 

indicadas englobam caseiros, diaristas, autônomos, empresário, técnico-administrativo, professor, 

técnico em enfermagem, motorista, cabelereira, pintor, vendedor, auxiliar de cozinha, 

comerciantes. A pandemia do Coronavírus afetou, dentre outras áreas da vida, a situação 

econômica e social de muitas famílias. Foi registrado pela escola, casos de desemprego, falta de 

poder econômico para garantir a alimentação, mudanças de endereço. 

A compilação dos dados do questionário, contatos por telefone e por grupos de 

transmissão do aplicativo WhatsApp e reuniões virtuais possibilitaram a Escola Classe Cora Coralina 

constatar que a maioria das famílias dos estudantes apresentava condições de garantir a 

participação dos filhos em aulas remotas de modo síncrono. 

Assim, os estudantes foram inseridos em salas/plataformas virtuais para participar de aulas 

remotas síncronas diariamente no período de uma hora a uma hora e meia no turno matutino. São 

disponibilizadas atividades na plataforma para a fixação dos conteúdos abordados em aula.  

Para que houvesse a adesão às aulas síncronas de todos os estudantes, a Escola Classe Cora 

Coralina promoveu arrecadação e doação de celulares e computadores. Em casos de estudantes 

que têm dificuldade de acesso à internet, foi disponibilizado o espaço da sala de aula na escola, 

onde o estudante participa da aula acompanhado de um responsável, tomadas todas as medidas 

indicadas e necessárias para a prevenção da COVID-19. 

Em pesquisa realizada com os pais/responsáveis para avaliação do ensino remoto no ano 

letivo 2020, pode-se constatar que a maioria dos estudantes participou regularmente das aulas 

síncronas. Tal fato, corroborado pelo acompanhamento diário dos professores, revelou que 81,7% 
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dos estudantes tiveram a oportunidade de interagir com sua professora ou professor e com sua 

turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria das famílias considerou ser habitual a cobrança e o envolvimento para que o 

estudante fosse pontual e assíduo às aulas síncronas. A infrequência e o atraso foram fatores 

apresentados pelos docentes como entraves no ensino remoto devido ao pouco tempo de interação 

proporcionada pelo meio virtual. Foi claramente possível observar que a frequência dos estudantes 

era diminuída na proximidade do fim do mês, coincidindo com o fim do pacote de internet de muitas 

famílias. Apenas 4,6% dos pais/responsáveis participantes do questionário admitiram nunca cobrar 

que o filho fosse pontual ou não faltasse às aulas. 

 

 

4,6%

22,9%

72,5%

ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA COM 
A ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE NAS AULAS

Nunca o responsável pelo(a)
estudante cobrou que ele/ela fosse
pontual e não faltasse às aulas
virtuais.

Algumas vezes o responsável pelo(a)
estudante cobrou que ele/ela fosse
pontual e não faltasse às aulas
virtuais.

Sempre o responsável pelo(a)
estudante cobrou que ele/ela fosse
pontual e não faltasse às aulas
virtuais.

81,7%

18,3%

PARTICIPAÇÃO REGULAR NAS 
AULAS SÍNCRONAS 2020

Sim

Não
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Os responsáveis também se consideraram envolvidos e compromissados com a educação 

dos filhos no que diz respeito ao hábito de estudo e à entrega diária de atividades na plataforma. A 

pesquisa mostra que cerca de 71,6% das famílias incentivaram, insistentemente, o estudante a 

realizar e entregar a tarefa do dia, estabelecendo a rotina diária de estudos da criança. O percentual 

diminui para 60,6% quando a entrega pontual das atividades é questionada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa traz à tona a dificuldade que algumas famílias demonstraram quanto à 

compreensão do acesso à plataforma e suas ferramentas, bem como com a conexão da internet. 

16,5% dos entrevistados admitiram ter dúvidas e insegurança para acessar a plataforma e 59,6% 

80,7%

19,3%

ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA COM 
A ROTINA DE ESTUDOS DOS FILHOS

O(a) estudante cumpriu com o momento de
estudo diário.

O(a) estudante não conseguiu cumprir com o
momento de estudo diário.

1,8%

26,6%

71,6%

ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA COM 
A POSTAGEM DIÁRIA DAS ATIVIDADES

Nunca o responsável pelo(a) estudante cobrou que
ele/ela fizesse as atividades diariamente.

Algumas vezes o responsável pelo(a) estudante
cobrou que ele/ela fizesse as atividades
diariamente.

Sempre o responsável pelo(a) estudante cobrou que
ele/ela fizesse as atividades diariamente.

60,6%

31,2%

8,3%

ENTREGA DAS ATIVIDADES EM DIA

Meu (minha) filho(a) entregou as atividades em dia
com regularidade.

Meu (minha) filho(a) entregou a maioria das
atividades com atraso.

Meu (minha) filho(a) não conseguiu entregar todas
as atividades propostas.
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tiveram problemas com a conexão. A maior parte dos estudantes participou das aulas fazendo uso 

de celular do responsável ou próprio, notebooks, tablets ou computador de mesa. Dos participantes 

da entrevista, 5,5% dos estudantes utilizaram material impresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria das famílias considerou as aulas síncronas como válidas, produtivas e 

interessantes, ponderando que a quantidade de atividades diárias fosse suficiente para haver 

aprendizado e rotina de estudo. 

21,1%

32,1%
15,6%

25,7%

5,5%

APARELHO UTILIZADO PARA PARTICIPAR DAS AULAS 
E POSTAR ATIVIDADES

Celular próprio

Celular do responsável

Computador de mesa

Notebook, tablet, ipad.

O(a) estudante realiza as atividades em
material impresso e não participa das
aulas virtuais.

83,5%

16,5%

ENTENDIMENTO DO ACESSO À 
PLATAFOMA GOOGLE SALA DE AULA

Após as primeiras instruções, foi fácil entender
como acessar a plataforma e postar as atividades.
Mesmo após as instruções, foi difícil entender como
acessar a plataforma e postar as atividades.

15,6%

40,4%

44,0%

CONEXÃO COM A INTERNET

A conexão com a internet no local da residência é ruim.

A conexão com a internet no local da residência é boa.

A conexão com a internet no local da residência
apresenta oscilação.
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Em avaliação institucional, o corpo docente e as equipes de apoio reforçam o 

posicionamento dos pais/responsáveis ao também considerar que as aulas remotas realizadas por 

meio de encontros virtuais diários foram válidas para os estudantes. A participação dos aprendizes 

nas aulas síncronas foi significativa, chegando, em algumas turmas totalizar de 81 a 90% do grupo.  

Quanto às postagens de atividades, os docentes registraram a dificuldade dos estudantes 

e consideraram a devolutiva como parcialmente positiva. Um fator relevante apresentado foi o 

atraso na entrega das atividades, situação que interfere na fluidez do acompanhamento e avaliação 

2,8%

30,3%

63,3%

3,7%

AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS 
DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

As aulas foram cansativas e desinteressantes.

Houve dias em que as aulas foram boas e
interessantes e, outros, foram cansativas.

As aulas foram produtivas e interessantes.

As aulas foram criativas.

9,2%

10,1%

80,7%

AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS  
AULAS VIRTUAIS DIÁRIAS

A família considera que não havia a necessidade
de aulas virtuais diárias.

A família considera que as aulas virtuais poderiam
ter sido em dias intercalados.

A família considera que as aulas virtuais diárias
foram válidas.

75,2%

4,6%

20,2%

AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS
QUANTIDADE DE ATIVIDADES DIÁRIAS

A quantidade de atividades diárias foi suficiente, pois ajudou a
manter a rotina diária de meu filho ou minha filha.

A quantidade de atividades diárias foi pouca, pois em pouco
tempo meu filho ou minha filha concluía a atividade.

A quantidade de atividades diárias foi muita, pois o estudante
não conseguia concluir mesmo que estivesse concentrado
apenas na atividade.
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da aprendizagem. Observou-se que as crianças que têm o hábito do estudo, são compromissadas e 

pontuais com as tarefas e aquelas que demonstram não ter a instrução e apoio familiar para 

consolidar o hábito do estudo, necessitam ser cobradas regularmente para que cumpram as 

atividades propostas. 

Os estudantes declararam seus sentimentos, perspectivas e opiniões em Conselho de 

Classe realizado com seus professores, equipe de apoio e gestores. Exclamaram a saudade da escola, 

do recreio, do lanche, dos professores e dos colegas. Admitiram suas dificuldades e, em muitos 

casos, suas desenvolturas, em frente à tela do celular ou do computador no anseio de socializar e 

aprender mais. Eles registraram, em suas vozes, que perderam a vergonha de falar diante da 

câmera, que tiveram que aprender novas regras e combinados em sala, que passaram a precisar 

mais da família para fazer as coisas da escola. Eles registraram, em seus brilhos nos olhos e grande 

sorriso no rosto, o que aprenderam.  

A Escola Classe Cora Coralina providenciou material impresso para os educandos 

impossibilitados de acessar a sala de aula virtual e encaminhou para o Conselho Tutelar, aqueles 

que não atenderam a solicitação de buscar o material na escola ou de acessar a plataforma. 

Como é notório e amplamente divulgado, a pandemia do novo coronavírus impactou a 

educação mundial. As desigualdades sociais acentuaram mais aos olhos, alcançando obviamente as 

condições de acesso ao saber. No espaço físico da escola, busca-se promover, sem distinção, o 

processo ensino-aprendizagem para todos, atendendo as especificidades apresentadas pelos 

estudantes por meio da intervenção dos profissionais que trabalham nesse ambiente. No ensino 

remoto, o tempo de interação com o estudante diminui, as possibilidades de intervenção dos 

professores são muito restritas, o apoio familiar passa a ser primordialmente relevante, além da 

necessidade de aparato tecnológico e virtual.  

As condições do ensino remoto transparecem claramente na latente heterogeneidade do 

desempenho escolar apresentado por alunos da mesma turma. Os estudantes que indicavam ter 

dificuldade nas atividades presenciais, destacaram-se pelo pouco desenvolvimento e interesse nas 

aulas e atividades virtuais e, os que demonstravam bom nível de aprendizagem, avançaram em 

diferentes estágios. 

Em meio às desconstruções e construções vividas pela escola, em constante avaliação da 

nova realidade de educação para “re-conhecer” e atender melhor o nosso público, é divulgado o 

resultado do SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica, revelando que o índice de 

desenvolvimento apresentado pela escola continuou no valor de 6,5 quando a meta estabelecida 

aponta o valor de 6,7. 
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O resultado da avaliação dos estudantes do 5º ano no ano letivo 2019 aponta para avanços 

no nível de proficiência em Língua Portuguesa com 61,42% dos estudantes no nível igual ou maior 

que 5. O nível de proficiência em Matemática também alcançou pontos maiores que em anos 

anteriores com 61,5% dos estudantes apresentando nível igual ou superior a 5 e menor que 10. A 

análise dos resultados apresentados desde o ano de 2013 indica que houve mais crescimento em 

pontos em Língua Portuguesa do que em Matemática. 

O diagnóstico da realidade escolar da Escola Classe Cora Coralina indica o compromisso de 

toda a equipe em consolidar a parceria das famílias com a escola, conduzindo-as para o maior 

compromisso com a educação dos filhos em casa ao estabelecer o hábito de estudo e de leitura, 

bem como o de ampliar conhecimentos culturais por meio das mídias ou participação em eventos. 

A equipe Cora Coralina também assume o compromisso com cada estudante para que lhe 

seja garantido o direito à educação de qualidade. 
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61,42% 

30,79% 
38,57% 

Língua Portuguesa 

38,4% 

61,5% 

38,49% 

Matemática 
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4. Função social  

 A educação é uma porta de esperança de futuro em perspectiva de solidez e irresistível 

crescimento (Antunes, 2002). O ambiente escolar desperta para a criação de possibilidades na 

produção e construção do saber no intuito de formar pessoas capazes de interagir neste mundo 

tornando-se partícipes da sua própria história.   

A escola deve estar atenta aos estudantes, concebendo-os como um ser que tem 

sentimentos, que interage com o meio, que pensa, que aprende, que se recusa a aprender, que tem 

capacidade, que é curioso, que briga, que acarinha... um ser completo. Ela deve estar preparada 

para atender a complexidade do ser humano.  

Desenvolver um projeto educacional visando a realidade pressupõe organizar e realizar 

atividades sistemáticas que envolvam estudante, professor e toda comunidade escolar, que 

promova a interação entre todos os seus elementos e propicie o desenvolvimento da autonomia e 

a construção de conhecimentos de distintas áreas do saber, por meio de um ambiente educativo, 

onde ensinar e aprender coexistam.   

É preciso pensar e executar atividades que estimulem e desafiem a construção da 

inteligência, do conhecimento de seus alunos e do pensar. Faz-se necessário que o centro de 

interesse seja a criança, suas necessidades, seus desejos e curiosidades, o desenvolvimento pleno 

de sua autonomia intelectual. Sobretudo, um compromisso em transformar a realidade em prol da 

melhoria da qualidade de vida pessoal, social e global, na formação de pessoas felizes e capazes.  

A realidade histórica e social da comunidade da Escola Classe Cora Coralina abrange o 

contexto do campo e seus saberes. Sendo assim, ela assume o papel de contribuir para o 

desenvolvimento da criança valorizando o que ela traz dentro de si, seu lugar de vida, cultura, 

produção, relação com a natureza. O inventário é a ferramenta a ser utilizada para construir o 

planejamento pedagógico e embasar as ações desenvolvidas pelos diferentes atores da escola a fim 

de que o estudante perceba e reconheça sua identidade e se sinta pertencente ao ambiente escolar.   

A construção do inventário no corrente ano busca proporcionar ao educando o resgate da 

história do seu local de vida a partir das suas próprias vivências e de suas memórias afetivas e 

culturais. O repertório é ampliado quando novas histórias são contadas por outros conhecedores 

que vivenciaram outras experiências e adquiriram mais informações e conhecimentos. Os 

estudantes são convidados a observar o ambiente que os cercam, o tipo de trabalho que é 

desenvolvido por seus familiares e vizinhos, as festas populares das quais participam, as crenças 
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praticadas por diferentes grupos que formam sua comunidade e, finalmente, registrar por meio de 

desenhos, vídeos, escritas a história do lugar onde vivem.  

“A Educação no Campo deve ser capaz de promover e incentivar o desenvolvimento do 

campo, a partir do seu trabalho específico, de forma crítica, consciente e sustentável, favorecendo, 

assim, a permanência do sujeito em seu território com perspectiva de transformação da realidade 

camponesa”. (Diretrizes Pedagógicas para a Educação Básica do Campo para a Rede Púbica de 

Ensino do Distrito Federal, 2019)  

 

  “Se, porém, pretendemos ser agentes efetivos de transformação social, sujeitos da 

história, fica o desafio de sermos capazes de nos infiltrar na vida cotidiana, quebrar seu sistema de 

preconceitos e retomar a cotidianidade em outra direção”.  

Collares e Moysés, 1996  

   

5. Princípios   

Os princípios que fundamentam e sustentam as principais decisões e ações pedagógicas 

da Escola Classe Cora Coralina estão pautados no Currículo em Movimento da Educação Básica 

(2018), que são:  

✓ Princípio da unicidade entre teoria e prática;  

✓ Princípio da interdisciplinaridade e da contextualidade; e   

✓ Princípio da flexibilização.  

O princípio da unicidade entre teoria e prática privilegia estratégias de integração que 

promovem reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do 

conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, 

questionamento, dúvida. Articulando teoria e prática, professor e aluno assumem postura de 

conscientização, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as atividades. Assim, 

o professor deve estar aberto ao diálogo e à disposição para repensar a organização pedagógica 

em sala de aula.  

O princípio da interdisciplinaridade e da contextualidade permite o diálogo entre os 

diversos conhecimentos científicos, pedagógicos e das experiências, criando possibilidades de 

relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Ao contextualizar os conhecimentos, permite-se 
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ao aluno melhor desenvolvimento das habilidades, atitudes e conceitos. O estudante fica em 

contato real com os espaços sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir.  

O princípio da flexibilização permite à escola, a seleção e organização dos conteúdos 

conforme a realidade e especificidade da escola e de cada sala de aula. A flexibilidade curricular dá 

abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o 

desenvolvimento de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e 

criativos. É possível favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta flexível 

e coletiva.  

A Escola Classe Cora Coralina oferta a Educação em Tempo Integral e atende aos seus 

princípios que são: a integralidade, a intersetorialização, a transversalidade, o diálogo escola-

comunidade, a territorialidade, o trabalho em rede e a convivência escolar.  

 O princípio da integralidade compreende o sujeito em todas as suas dimensões, seja 

cognitiva, afetiva, psicomotora ou social. Nesse princípio a escola deve propor práticas educativas 

associadas à cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outros. A escola realiza seu 

planejamento e ações buscando o pleno desenvolvimento das potencialidades de seus alunos.  

No princípio da intersetorialização, diferentes setores públicos oferecem serviços que 

contribuam para a melhoria da qualidade da educação.  

O princípio da transversalidade aborda temas que possibilitam que as aprendizagens 

sejam colocadas em prática ao atender aos interesses e problemas reais dos estudantes e da 

comunidade.  

O princípio do diálogo escola-comunidade oportuniza o resgate da história da comunidade 

por meio da manifestação de suas tradições e culturas.  

O princípio da territorialidade propõe para a escola a busca de parcerias com a 

comunidade para a criação de projetos significativos para os estudantes, possibilitando melhor 

aproveitamento dos conhecimentos adquiridos.  

O princípio do trabalho em rede e convivência escolar compreende o estudante com 

responsabilidade de todos e não apenas do professor ou da escola. Nesse princípio, são chamados 

todos os sujeitos envolvidos com a comunidade escolar para o trabalho coletivo, de troca de 

experiências e informações para melhor formação do estudante.  
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 6. Missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens   

MISSÃO 

Contribuir para a formação de cidadãos conscientes e autônomos, para a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária, para a formação do ser humano em sua integralidade, 

considerando a educação científica, humanista, ética, estética, tecnológica.  

  

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS  

São os objetivos da comunidade escolar da Escola Classe Cora Coralina em 2021:  

▪ Executar ações pedagógicas e administrativas fundamentadas na concepção da 

educação básica do campo voltada ao interesse e ao desenvolvimento sociocultural e 

econômico dos povos que habitam e trabalham no campo, atendendo às suas 

diferenças históricas e culturais para que vivam com dignidade.  

▪ Repensar a educação escolar em sua finalidade e em seus valores contemplando a 

educação do campo.  

▪ Respeitar a diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia.  

▪ Sensibilizar a comunidade para a conscientização de que a Escola Classe Cora Coralina 

é um patrimônio público que não visa lucro material e sim, a aprendizagem e que deve 

ser usufruída por toda a comunidade para que essa possa apropriar-se do saber que 

é um bem imaterial, subjetivo.  

▪ Fortalecer a parceria escola e comunidade.  

▪ Ponderar as contribuições trazidas pelas famílias e comunidade do Campo.  

▪ Propiciar conhecimento e reflexão sobre a importância do compromisso com as aulas 

remotas para a comunidade escolar.   

▪ Adequar necessidades pedagógicas com a realidade da comunidade e com a 

necessidade de gerir conteúdos da matriz curricular.  

▪ Aprimorar as relações interpessoais entre todos os envolvidos no contexto escolar.  

▪ Promover as aprendizagens com mais qualidade.  
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▪ Assegurar à Escola Classe Cora Coralina o espaço da biblioteca virtual com utilização 

de acervo digital adequado e coerente.  

▪ Considerar a educação científica, humanista, ética, estética.  

▪ Desenvolver a compreensão da cidadania que se expressa pela participação social e 

política cotidiana, do exercício de direitos e deveres.  

▪ Propiciar o letramento e a resoluções de problemas.  

▪ Desenvolver o protagonismo estudantil, formando um cidadão ativo, capaz de agir em 

qualquer situação, conforme o contexto em que se encontra.  

▪ Desenvolver a qualidade da leitura e interpretação dos estudantes.  

▪ Incentivar a formação continuada para a Carreira Magistério e Carreira Assistência à 

Educação.  

▪ Instituir e ressaltar a importância do Conselho Escolar e inseri-lo em todas as decisões 

tomadas.  

▪ Integrar os segmentos escolares de forma dialógica e democrática aperfeiçoando o 

trabalho em equipe.  

▪ Possibilitar a educação inclusiva por meio de situações e experiências educativas.  

▪ Observar os princípios legais da gestão democrática.  

▪ Prestar conta de todos os recursos financeiros, com transparência a toda comunidade 

escolar.  

▪ Promover ação educativa que viabilize o estudo das relações étnico-raciais e a cultura 

afro-brasileira e indígena.  

▪ Propiciar o desenvolvimento de habilidades através de um processo de aprendizagem 

dinâmica.  

Pretende-se que o estudante possa:  

▪ Reconhecer a importância da aprendizagem em sua vida e refletir sobre como ocorre 

a construção do conhecimento com autonomia.  

▪ Compreender e valorizar o conhecimento veiculado pelas manifestações artísticas e 

culturais.   

▪ Respeitar as diferenças culturais.  
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▪ Realizar análise crítica embasada e busca de soluções críticas, inovadoras, 

investigativas, com interpretação de dados.  

▪ Reconhecer o universo digital – ferramentas, posturas éticas, pesquisa e produções 

multimídias.  

▪ Fazer uso de variadas linguagens e plataformas, para trocar ideias, discutir, dialogar, 

com vistas ao entendimento com pessoas.  

▪ Estabelecer metas, planejar e administrar o próprio plano de vida. Aprender a ser 

resiliente, compreendendo e administrando o estresse, a frustração, a adversidade e 

o sucesso esperado.  

▪ Recorrer ao raciocínio, discussão e opinião qualificada para debater com os outros. 

Fazer inferências e defender posições.  

▪ Reconhecer emoções, sentimentos, potencialidades e fragilidades pessoais, saúde 

física, mental, cultural e emocional.  

▪ Valorizar o diálogo, a solidariedade e o respeito, as diferenças regionais, culturais, 

econômicas, sociais.   

▪ Ponderar consequências das ações individuais e de grupos por meio da participação 

social, liderança e postura ética.  

  

 7. Fundamentos teóricos-metodológicos   

A Pedagogia Histórico-Crítica de Demerval Saviani e a Psicologia Histórico-Cultural de 

Vygotsky fundamentam a prática teórico-metodológica da Secretaria de Educação que rege todas 

as unidades escolares da rede de ensino público do Distrito Federal.  

A concepção educacional da Pedagogia Histórico-Crítica busca explicar o ser humano 

como um ser histórico, entendido em sua totalidade, que deve ser direcionado para a 

transformação do não-saber em saber, para a possibilidade de intervir na realidade de maneira 

crítica e consciente.  

A psicologia histórico-cultural compreende o ser humano na sua unidade e na sua 

totalidade. Ele é considerado como um ser multideterminado, que integra corpo e mente, 

enquanto ser biológico e social, membro da espécie humana e participante de um processo 
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histórico. Na concepção histórico-cultural, o desenvolvimento cognitivo se dá por meio da 

interação social com pessoas envolvidas ativamente.  

Tais teorias direcionam a escola para a construção de um espaço que deve considerar a 

historicidade da comunidade escolar e as necessidades dos sujeitos que a compõe. A escola 

precisa respeitar a singularidade do sujeito sem, no entanto, perder sua característica de prática 

intencional e planejada.   

No espaço escolar, o estudante deve se apropriar ativamente dos conhecimentos 

acumulados e sistematizados historicamente pela humanidade. A escola deve ter a 

intencionalidade e o compromisso de tornar o conhecimento acessível a todos dos alunos. O 

estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como elemento para a 

problematização diária na escola e na sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre 

os sujeitos, por meio da linguagem que revela os sentidos culturais.  

No processo de formação do sujeito histórico, crítico e social, o professor tem o papel de 

mediar os conhecimentos historicamente acumulados, agindo de modo intencional, com ações 

didaticamente organizadas. Seu papel é mais ativo e determinante, de maneira a facilitar a 

condução do processo de aprender.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam para a necessidade do sistema 

educacional propor uma prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, 

econômicas e culturais da realidade brasileira, considerando os interesses e motivações dos 

alunos, garantindo as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos 

e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade 

em que vivem.  

Para tanto, a escola deve estar atenta à prática de metodologias que favoreçam a 

construção de estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na construção do 

conhecimento, que possibilitem a construção de argumentação, o desenvolvimento do espírito 

crítico capaz de favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e alcances lógicos das 

explicações propostas.  
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8. Organização do Trabalho Pedagógico  

 8.1. Plano de Ação da Coordenação Pedagógica  

“...A Organização do Trabalho Pedagógico da escola e do professor, com o foco no 

processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes, tem na coordenação pedagógica seu 

espaço primordial de construção. Essa possibilidade de trabalho colaborativo, de interações com 

compromisso mútuo e de formação continuada concretiza-se por meio das ações coletivas e 

individuais e pelas intencionalidades pedagógicas declaradas na Proposta Pedagógica das 

unidades escolares, como compromisso de todos. Reforça-se, assim, a relação de dialeticidade 

entre o projeto da escola e a coordenação pedagógica (SILVA, 2007).” (Diretrizes Pedagógicas para 

a Organização Escolar do 2º Ciclo, 2014)  

A rotina do corpo docente engloba o espaço da coordenação pedagógica que é utilizado 

para o planejamento de estratégias pedagógicas e de avaliação tanto individualmente quanto em 

pares e em grupo. A coordenação pedagógica ocorre em encontros virtuais semanais, a fim de 

propiciar momentos de estudos, oficinas e compartilhamento de experiências e práticas docentes 

relacionados ao aprimoramento das estratégias pedagógicas.  

A organização das atividades no espaço-tempo propiciado pela coordenação pedagógica 

prevê:  

▪ Planejamento de estratégias pedagógicas, correção de atividades na plataforma e 

avaliação individual às segundas e sextas-feiras no período vespertino;  

▪ Planejamento e avaliação de estratégias pedagógicas com os pares e coordenador às 

terças ou quintas-feiras no período vespertino;  

▪ Participação de curso de formação continuada ofertado pela EAPE/SEDF/MEC ou 

outras instituições credenciadas às terças ou quintas-feiras;  

▪ Momentos de estudos, oficinas e compartilhamento de experiências e práticas docentes 

relacionados ao aprimoramento das estratégias pedagógicas às quartas-feiras.  

São propostas de estudos e debates os seguintes documentos e temas:  

▪ Construção do Inventário;  

▪ Construção do Relatório Descritivo; 

▪ Avaliação em tempos de aulas remotas;  

▪ Diretrizes de Educação do Campo;  

▪ Ludicidade. 



 
Projeto Político-Pedagógico Escola Classe Cora Coralina 2021 27 

PLANO DE AÇÃO DO COORDENADOR 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Efetivar a 
coordenação 
pedagógica com 
os professores 
por ano/turma 

Acompanhamento 
semanal da 

coordenação por 
grupos/pares 

Supervisora 
pedagógica 

Professores Semanal 

Observação da 
participação e 
envolvimento 

dos professores 

Cumprir o 
Projeto Político-
Pedagógico da 
Escola - PPP 

Observação das 
ações 

planejadas em 
conformidade com o 

PPP da Escola 

Supervisor 
pedagógico, 
Orientação 

Educacional, 
Equipe gestora, 

EEAA, AEE 

Professores Diário 

Observação da 
condução 

pedagógica nas 
atividades 

 

PLANO DE AÇÃO DO COORDENADOR 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Produção de 
materiais 
pedagógicos 

Auxiliar na produção 
e impressão dos 

materiais 
pedagógicos  

Supervisora 
Pedagógica 

Estudantes que 
não têm acesso 

à Plataforma 
Escola em Casa 

DF 

Semanal 
Devolutiva dos 

materiais 
impressos 

Acompanhar o 
desenvolvimento 
da turma 

Avaliações 
bimestrais e 

conselhos de classe 

Supervisora 
Pedagógica 

Professores e 
estudantes 

Bimestral 

Resultado das 
avaliações e 
retorno dos 
professores 

Promover o 
desenvolvimento 
dos estudantes 
com dificuldades 
de 
aprendizagem 

Atendimentos 
individualizados ou 

em pequenos 
grupos. 

Supervisora 
Pedagógica, 

EEAA, 
coordenador 
da Educação 

Integral 

Estudantes Semanal 
Avaliações, 
registros, 
relatórios 

Acompanhar os 
professores com 
suporte técnico 

Assessoramento 
quanto ao uso e 

dificuldades com a 
plataforma virtual 

ou similares 

Coordenador da 
Educação 
Integral, 

Supervisora 
Pedagógica, 

Vice-diretora 

Toda a escola 
Conforme a 

demanda 
Dificuldade 

sanada 

Manter os 
professores 
informados de 
comunicados, 
cursos, eventos 

Divulgação de 
encontros, 
reuniões, 

oficinas e cursos nas 
coordenações 
por meio de 

email, WhatsApp e 
plataforma da sala 
de coordenação. 

Coordenação 
intermediária 

da CRE, Equipe 
Gestora 

Professores Diariamente 
Ciência dos 
professores 
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8.2. Estratégias de valorização e formação continuada dos 
profissionais da educação  

  

O espaço da coordenação pedagógica na escola reflete o compromisso do Estado com a 

valorização e a profissionalização dos profissionais da educação. Neste espaço-tempo, os 

profissionais têm a oportunidade de participar de cursos oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento 

dos Profissionais da Educação – EAPE e/ou redes credenciadas pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal.  

A Escola Classe Cora Coralina assume o compromisso de divulgar e incentivar a participação 

em cursos, oficinas, lives e outros eventos organizadas e certificadas pela Secretaria de Educação.   

 

 8.3. Metodologias de ensino adotadas  

A Escola Classe Cora Coralina pauta o fazer pedagógico na busca incessante de subsidiar os 

estudantes de conhecimentos e práticas que os tornem sujeitos autônomos, críticos, íntegros.  

A rotina adotada pela escola, em tempos de aulas mediadas pela tecnologia, é organizada 

de forma que todos os estudantes tenham aula síncrona no período matutino. Os horários foram 

ajustados para que não houvesse coincidência das aulas para irmãos que fizessem uso do mesmo 

aparelho.  

Diariamente, são postadas 

atividades de fixação dos conteúdos 

trabalhados em aula na plataforma Escola 

em Casa DF – Google Educação. É 

orientado aos estudantes e seus 

familiares que as atividades sejam 

realizadas e devolvidas diariamente para 

que os professores possam acompanhar o 

desempenho da turma.   

As aulas síncronas são fundamentadas no Replanejamento Curricular 2021 – Ensino 

Fundamental Anos Iniciais – Anos Finais, centradas nos estudantes de forma a promover sua 

autonomia e criticidade, respeitando sua identidade e múltiplas dimensões. A dinamicidade e o 

 

HORÁRIO DAS AULAS 

8h 2º A  10h 3º B 

8h 3º A  10h 4º A 

8h 5º B  10h 4º B 

9h30 Ed. Infantil  10h 5º A 

11h 1º A  10h 5º C 
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lúdico são fatores fundamentais para o planejamento e execução das aulas para propiciar 

momentos mais propícios à interação e vínculo com os professores e os colegas. 

O reagrupamento intraclasse e momentos de intervenção individual ou em pequenos 

grupos são promovidos com o intuito de atender às especificidades, níveis e tempos de 

aprendizagem dos educandos. Em horários diferentes aos das aulas, ocorre atendimentos 

pedagógicos conduzidos pelos professores, coordenador da Educação Integral, pedagoga da Equipe 

Especializada de Apoio a Aprendizagem e supervisora pedagógica para contribuição no processo de 

aprendizagem e alfabetização dos estudantes. 

A Escola Classe Cora Coralina busca promover, de forma consciente, ponderada e plausível, 

estratégias e ações que ampliem e incentivem o desenvolvimento de diferentes áreas do 

conhecimento de seus estudantes. Assim sendo, optou-se por manter os projetos com condições 

de execução sólida e consistente no ensino remoto, como o Projeto Valores, o Projeto Li, gostei e 

recomendo e o Projeto Transição. O Projeto Educação com Movimento – PECM também está sendo 

aplicado com os estudantes da Educação Infantil, primeiro e quartos anos. 

O Projeto Valores compreende o ser na sua integralidade, uma pessoa com identidade, 

história, necessidades, relações. E é nas relações, na convivência, que se adquire e se pratica 

valores fundamentais que regem a vida em comunidade. Esse projeto oportuniza a reflexão e a 

prática de diferentes valores morais e éticos com o intuito que o indivíduo perceba a si mesmo e 

o outro como parte de um grupo em que todos têm importância imensurável e inigualável onde 

não é condizente atitude de desvalorização em nenhuma hipótese. O Projeto prevê também a 

valorização do patrimônio público e privado.  

O Projeto Li, gostei e recomendo corrobora na inserção de novas práticas de leitura, 

escrita e análise crítica a partir da seleção autônoma de livros, da leitura, da reflexão e da 

produção escrita. Os estudantes são incentivados a criar o hábito da leitura para o deleite e para 

o conhecimento de mundo.  

 

8.4. Relação escola-comunidade  

O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 confere o direito à educação a todos os 

cidadãos. Ao Estado e à família cabe o dever de promovê-la com o intuito de pleno 

desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. No artigo 

229, a lei deixa claro o papel dos pais quanto a assistência, criação e educação dos filhos menores.   
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Família e escola devem assumir a educação das crianças, cada qual na sua especialidade 

e especificidade. E, para que haja sintonia e harmonia na condução do ser em formação, é 

necessário que haja diálogo e parceria entre essas duas instituições.  

A Escola Classe Cora Coralina promove encontros virtuais bimestrais para promover a 

interação; orientar quanto à nova metodologia de ensino, suas aplicações e implicações; para 

consulta e prestação de contas; para conversas com os professores sobre os estudantes; e para 

apresentações dos estudantes.   

Os responsáveis são comunicados sobre a realização de eventos, convocações, 

atividades de casa, comportamento dos filhos por meio de mensagens individualizadas e/ou em 

grupo de transmissão do aplicativo WhatsApp.  

É primordial que as famílias tenham pleno conhecimento da rotina pedagógica 

vivenciada por seus filhos na escola a fim de que eles valorizem as experiências e aprendizagens 

adquiridas. Portanto elas são informadas e esclarecidas quanto a organização do trabalho 

pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos avaliativos das aprendizagens dos 

estudantes.  

Os pais são convocados a garantir que seus filhos tenham momentos de estudo em casa 

em ambiente e horário propícios para realizar as atividades dirigidas pelos professores. É 

solicitado também que as famílias instruam e orientem seus filhos quanto à organização dos 

materiais escolares necessários na sala de aula.  

O estreitamento do vínculo entre a escola e a comunidade e o bom desempenho de suas 

responsabilidades propiciam a melhoria da qualidade da educação ofertada e, 

consequentemente, sujeitos mais autônomos e qualificados.  

  

8.5. Outros profissionais  

8.5.1. Orientação Educacional  

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional (2019) o(a) 

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar 

incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os 

Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral do estudante. (p. 30).  
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Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal (2019), disposto no Art. 127, A atuação do Pedagogo/Orientador Educacional deve partir do 

princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político-Pedagógico, visando à 

aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, 

participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua 

cidadania com responsabilidade. (p.59). Assim sendo, segue o planejamento da Orientação 

Educacional para o presente ano letivo: 

 

METAS 

Execução de ações compatíveis com a realidade escolar e acesso às famílias para manter parceria com a 
escola.   

Acompanhamento e intervenções para garantia de acesso às informações, aos procedimentos e à 
execução de atividades no período de atividades remotas ou híbridas.   

Participação no planejamento coletivo, nos eventos e nas atividades pedagógicas da escola e produção de 
material pedagógico.   

Colaboração efetiva nas reuniões, no Conselho de Classe, no processo de Avaliações e outros que se 
fizerem necessários.   

Escuta ativa e sensível junto aos estudantes, famílias e comunidade escolar em suas adversidades e luto.   
 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

EIXO 
DE 

AÇÃO 

PERÍODO 
DE 

EXECUÇÃO 

Ed
. C

id
ad

an
ia

 D
H

 

Ed
. D

iv
er

si
d

ad
e 

Ed
. 

Su
st

e
n

ta
b

ili
d

ad
e

 

Frequência 
Escolar 

x x x 

Acompanhamento e busca 
ativa da frequência em aula e 
na postagem de atividades no 
período de aulas remotas, em 

parceria 

Na 
unidade de 

ensino e 
junto aos 

estudantes 

Ano letivo 

Projeto 
Transição: 
Educação 

Infantil/Anos 
Iniciais e 
5º Ano 

X X X 

Participando na elaboração e 
execução das atividades 

desenvolvidas coletivamente 
Contribuições teóricas para o 

tema 
Atividades específicas para 

desenvolvimento do Projeto 

Na unidade 
de ensino e 
junto aos 

estudantes 
e famílias 

Outubro/ 
Dezembro 

do ano letivo 

Comunicação 
entre a 
Equipe 
Escolar 

  X 
Trocando informações 

rotineiras, apoiando ações dos 
docentes 

Ações com 
professores 

Ano letivo 
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TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

EIXO  
DE 

AÇÃO 

PERÍODO 
DE 

EXECUÇÃO 

Ed
. C

id
ad

an
ia

 D
H

 

Ed
. D

iv
er

si
d

ad
e 

Ed
. S

u
st

e
n

ta
b

ili
d

ad
e

 
Rotina das 
Atividades 

Pedagógicas 
X X X 

Participando na elaboração e 
planejamentos 

Contribuições com reflexões e 
temas pertinentes para 
desenvolvimento das 
atividades coletivas 

Estruturação de ações 
adequadas à realidade 

sociocultural da comunidade 
escolar 

Na unidade 
de ensino 

e junto aos 
estudantes 
e famílias 

Ano letivo 

Comunicação 
com as 
famílias 

X X X 

Sensibilização, esclarecimentos 
e orientações sobre as 
atividades remotas e a 
parceria família versus 

escola 

Na unidade 
de ensino e 

junto as 
famílias 

Ano letivo 

LUTO na 
Comunidade 

Escolar 
X X 

Su
st

e
n

ta
b

ili
d

ad
e 

Em
o

ci
o

n
al

 

Sensibilização: com a família 
enlutada; 

desenvolvimento do tema na 
coletividade 

Na unidade 
de ensino e 

junto às 
famílias 

Ano letivo 

Relatórios, 
Registros e 
Pareceres 
Técnicos 

X 

C
o

n
si

d
er

an
d

o
 p

o
te

n
ci

ai
s 

e 
fr

ag
ili

d
ad

es
 in

d
iv

id
u

ai
s 

 
Encaminhamentos para a Rede 

Externa ou 
Interna/SEEDF 

Ações junto 
às redes, 

Aos 
professores 

e junto à 
escola 

Ano letivo 

Inventário e 
Realidade 
Cultural 

X X X 

Articulação com professores 
da unidade escolar dando o 

apoio necessário 
Colaboração na pesquisa da 

realidade e especificidades da 
escola do campo 

Ações junto 
aos 

Professores 
e junto à 

escola 

Ano letivo 

Escuta Ativa 
e Sensível 

Acompanha-
mento 

   

Acompanhamento vida escolar 
– sensibilização com as 

famílias: reuniões, chamadas 
em vídeo 

Ações 
junto às 
famílias 

Ano letivo 
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E INDICADORES DE RESULTADOS DE CADA META   

A avaliação dos resultados obtidos no desenvolvimento das atividades se dá em conjunto, com os 
parceiros e a equipe gestora, com instrumentos criados pela unidade escolar. A autoavaliação individual, 
dos estudantes e dos profissionais é um instrumento utilizado para reflexão coletiva, que dá subsídios 
para o planejamento futuro e corrige os percursos.  

Avaliação tem sempre a conotação de nova aprendizagem a partir de desempenho frutífero ou frustrante.  

 

8.5.2. Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem  

O plano de ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem tem por finalidade 

apresentar ações a serem realizadas ao longo do ano letivo. Constitui-se de um serviço de apoio 

técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, promovendo ações que viabilizem a reflexão e 

conscientização de funções, papéis e responsabilidades de todos os envolvidos no âmbito escolar 

favorecendo a apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de recursos e habilidades que 

possibilitem a renovação das práticas educativas. A Escola Classe Cora Coralina conta com uma 

pedagoga que atua exclusivamente na instituição.  

A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem atua em três grandes dimensões: 

mapeamento institucional, assessoria ao trabalho coletivo e acompanhamento do processo de 

ensino e de aprendizagem. As intervenções nas situações das queixas escolares são realizadas como 

ações preventivas de intervenção educacional junto à escola, à família e aos alunos.  

No mapeamento institucional, o trabalho consiste em atualizar o documento já existente 

na escola; analisar o processo de gestão escolar; e elaborar Ficha Perfil de Turma para reflexão e 

conhecimento das práticas pedagógicas.  

Ao assessorar o trabalho coletivo, o profissional apresenta seu plano de trabalho em 

coordenação coletiva, esclarecendo as linhas de assessoramento e intervenção. Participa da 

elaboração de Projeto Político-Pedagógico; das atividades de planejamento e de avaliação do 

trabalho em coordenações pedagógicas coletivas; participa dos conselhos de classe; de reuniões de 

pais e mestres e com a equipe gestora; contribui nos projetos pedagógicos e no processo de 

formação continuada dos professores por meio de vivências e oficinas. É função também da equipe, 

atender os professores individualmente ou em grupo para acompanhar e orientar ações em relação 

aos estudantes com queixas escolares e os estudantes com transtornos funcionais específicos – TFE.  

Para o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, a equipe realiza 
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intervenções com os estudantes com queixas escolares; realiza avaliação e intervenção educacional; 

realiza encaminhamentos para avaliação fonoaudiológica, médica, nutricional entre outros; faz 

observações em sala de aula a partir da queixa do professor; entrevista pais/responsáveis; 

acompanha as atividades propostas na formação continuada; participa da formação de turmas para 

estratégia de matrícula e de estudos de caso para formação de turma de integração inversa, 

reduzida e comum inclusiva; promove momentos para conscientização da família sobre as queixas 

escolares. 

Em cumprimento aos normativos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que 

compõem a Portaria nº 133, de 03 de junho de 2020- SEEDF, bem como Anexo II do Plano de Gestão 

de Pessoas: Orientações para os profissionais da educação em exercício nas unidades escolares da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal atuarem de forma remota, segue o PLANO DE AÇÃO, 

para atuação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, no período REMOTO. Os 

atendimentos serão realizados por meio de chamadas pelo Google sala de aula, ou por mensagens 

transmitidas pelo aplicativo WhatsApp. 

Em virtude da pandemia e diante do contexto não presencial, o Serviço Especializado de 

Apoio à Aprendizagem - EEAA tem como objetivo contribuir para a construção e adequação de um 

novo espaço de aprendizagem, assim como de assessoramento e acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem. A forma de acolhimento será diferenciada em virtude do distanciamento 

social e da necessidade de uso de ferramentas virtuais.  

 

 

 

QUADRO DE AÇÕES DA SEAA – 2020/2021 

AÇÕES PROCEDIMENTOS 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
CRONOGRAMA 

JU
N

TO
 À

 E
SC

O
LA

 

- Participar da semana pedagógica e das 
ações previstas em calendário escolar. 

-  Elaborar e apresentar o Plano de ação da 
EEAA. 

- Participar das coordenações coletivas e 
das coordenações por turma. 

Toda equipe 
escolar: EEAA 
(pedagoga), 

professores, OE, 
SR, coordenador, 

supervisor e 
equipe gestora. 

Março e 
durante o ano 

letivo. 

- Realizar diagnóstico sobre acesso de 
estudantes à escola. 

EEAA (pedagoga), 
professores, 

coordenador, 
supervisor e 

equipe gestora. 

Ano letivo 
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QUADRO DE AÇÕES DA SEAA – 2020/2021 

AÇÕES PROCEDIMENTOS 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
CRONOGRAMA 

JU
N

TO
 À

 E
SC

O
LA

 

- Levantar dados sobre o nível de acesso e 
conhecimento dos profissionais acerca de 
ferramentas remotas/virtuais; 
- Realizar diagnóstico sobre participação 
dos professores no espaço virtual. 

EEAA – (pedagoga), 
professores, 

coordenador, 
supervisor e 

equipe gestora. 

Ano letivo 

-  Orientações sobre a abordagem de 
conteúdo socioemocionais no 
contexto da COVID -19 e aprendizagem 
mediada pela tecnologia. 

EEAA – (pedagoga), Ano letivo 

- Participar e contribuir com os projetos da 
escola. Projetos: valores, transição no 5º 
ano e projeto interventivo. 
- Contribuir e participar de formação 
continuada. 

EEAA, OE, 
coordenador e 

supervisor 
pedagógico e 
professores. 

Ano letivo 

- Participação em conselho de classe, 
coordenação pedagógica coletiva, reunião 
de pais e mestres, festas comemorativas. 
- Participar na elaboração do Projeto 
Político-Pedagógico 

EEAA, OE, 
coordenador e 

supervisor 
pedagógico e 
professores, 

equipe gestora. 

Ano letivo 

- Organizar registros internos das 
intervenções, dos desdobramentos e dos 
resultados obtidos em cada nível do 
PAIQUE (Procedimentos de Avaliação e 
Intervenção da Queixa Escolar). 

EEAA – (pedagoga) Ano letivo 

- Produzir Relatório de Avaliação e 
Intervenção Educacional. 

EEAA – (pedagoga). Ano letivo 

JU
N

TO
 A

O
 C

O
R

P
O

 D
O

C
EN

TE
 

- Estabelecer um espaço de Escuta sensível 
aos professores e outros profissionais da 
IE, quando necessário, com o objetivo de: 
acolher a demanda do professor 
(encaminhamento dos alunos). 

- Esclarecer sobre competências atribuídas 
aos profissionais da Equipe de Apoio 
(SEAA, OE e AEE) no acolhimento e 
acompanhamento junto aos professores, 
estudantes e a família; 
- Auxiliar os professores na ampliação de 
suas relações sociais por meio digital, na 
aquisição/manutenção de laços afetivos 
com seus pares, na transformação de sua 
realidade e no desenvolvimento de sua 
imaginação e criatividade. 

EEAA – (pedagoga), 
professores, OE, 

AEE/SR, 
Coordenação e 

Supervisão Escolar. 

Ano letivo 
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QUADRO DE AÇÕES DO SEAA – 2020/2021 

AÇÕES PROCEDIMENTOS 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
CRONOGRAMA 

JU
N

TO
 A

O
 C

O
R

P
O

 D
O

C
EN

TE
 

- Realizar atividades e projetos, em 
parceria com o professor, que favoreçam a 
intervenção nas situações de queixa 
escolar, no contexto de sala de aula, como: 
Reagrupamentos, Projetos Interventivos, 
vivências, oficinas, entre outros. 

EEAA – (pedagoga), 
professores, 

coordenador. 
Ano letivo 

- Realizar avaliação e acolher a demanda 
de encaminhamentos pelos professores 
para futuras avaliações. 

-  Conhecer e acompanhar os estudantes 
com dificuldades de aprendizagem. 
 

EEAA – (pedagoga), 
professores. 

Decorrer do ano 
letivo 

- Observar o contexto da sala de aula; 
conhecer a metodologia de trabalho do 
professor; identificar os processos 
avaliativos utilizados com a turma; 
conhecer os motivos dos 
encaminhamentos. 

- Combinar com a professora a 
intervenção; interagir com estudantes; 
registrar as observações. 

EEAA – (pedagoga), 
professores. 

Ano letivo 

JU
N

TO
 A

O
 C

O
R

P
O

 D
IS

C
EN

TE
 

-  Disponibilização de espaço coletivo em 
ambiente virtual para 
acompanhamento/atendimento das 
demandas socioemocionais dos 
estudantes e de adaptação a estratégias 
de ensino não-presencial.  

EEAA – (pedagoga), 
estudantes, OE, 
Coordenação e 

Supervisão 
Pedagógica. 

Ano letivo 

- Fazer as intervenções necessárias de 
acordo com a queixa escolar recebida. 

EEAA – (pedagoga), 
estudantes. 

Ano letivo 

- Realizar avaliação pedagógica, utilizando 
diversos instrumentos pedagógicos. 

EEAA – (pedagoga), 
estudantes. 

Ano letivo 

- Acompanhar os alunos com transtornos 
funcionais específicos e os demais com 
transtornos de aprendizagem. 

EEAA – (pedagoga), 
professores, 
estudantes. 

Ano letivo 
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8.5.3 Atendimento Educacional Especializado 

O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos estudantes na rotina escolar. As atividades desenvolvidas no atendimento 

educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo 

substituídas à escolarização.  

No âmbito institucional cabe ao docente atuar nas atividades de complementação; 

assessorar o professor da turma na elaboração da adequação curricular; atuar de forma colaborativa 

com o professor da turma para definição de estratégias pedagógicas que favoreçam a aprendizagem 

do estudante; orientar e aprimorar as potencialidades dos estudantes; participar do processo de 

QUADRO DE AÇÕES DO SEAA – 2020/2021 

AÇÕES PROCEDIMENTOS 
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
CRONOGRAMA 

JU
N

TO
 À

 F
A

M
ÍL

IA
 

- Disponibilização de contato telefônico, 
contato WhatsApp e/ou e-mail 
institucional de comunicação com a escola, 
para a solicitação de acompanhamento do 
estudante e a sua participação nas 
estratégias e projetos interventivos, para 
os que apresentem dificuldades nos 
processos de ensino-aprendizagem, 
projeto este construído colaborativamente 
com os profissionais da equipe escolar. 
- Informar à família da demanda de queixa 
e apresentar as ações já desenvolvidas 
pela UE e pela equipe. 

EEAA – (pedagoga), 
estudantes, pais e 
ou/responsável, 

OE, Equipe 
Gestora, 

Coordenação e 
Supervisão 
pedagógica. 

Ano letivo 

- Solicitar a colaboração da família no 
processo de investigação da queixa 
escolar. 

EEAA – (pedagoga), 
pais e 

ou/responsável. 
Ano letivo 

- Dialogar possibilidades de comunicação 
da escola com a família para favorecer o 
sucesso escolar do aluno e refletir acerca 
das atribuições de cada uma – 
(família/escola). 

EEAA, OE, 
coordenador e 

supervisor 
pedagógico, 
professores, 

equipe gestora e 
família. 

Ano letivo 
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identificação e avaliação pedagógica das necessidades especiais e tomadas de decisões junto à 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e Orientação Educacional.  

São ainda funções do professor que atua no Atendimento Educacional Especializado 

perceber as necessidades de aprendizagem dos estudantes; favorecer reflexões a respeito de maior 

acompanhamento e atendimento; favorecer a construção de atitudes de respeito, de aceitação e 

que repudie o preconceito; identificar as limitações dos estudantes e os meios necessários para 

colaborar com a superação destes; contribuir para o desenvolvimento da independência e 

autonomia dos estudantes.  

Junto ao corpo docente, o Atendimento Educacional Especializado deve criar mecanismos 

para que os professores e toda comunidade escolar percebam diferenças e diversidades dos 

estudantes. 

A sala de recursos e sua finalidade no processo ensino-aprendizagem deve ser apresentada 

esclarecendo a todos o trabalho de inclusão desenvolvido na escola a fim de sensibilizar e envolver 

professores e profissionais da educação. Ainda orientar os professores regentes para organizar 

contexto educativo que favoreça a atenção e a concentração dos estudantes nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula.  

Em atendimento aos discentes, deve-se propiciar recursos e meios capazes de atender às 

suas necessidades educacionais, de modo a oportunizar condições de desenvolvimento e de 

aprendizagem, direito à liberdade de aprender e de expressar-se e direito de ser diferente.  

Aos estudantes com necessidades educacionais especiais é garantido o direito ao 

atendimento na sala de recursos, identificando o melhor recurso da tecnologia que atenda suas 

necessidades, levando em consideração suas habilidades físicas e sensoriais por meio de acesso a 

material adaptado, oficinas, rodas de conversas, passeios culturais pedagógicos.  

O Atendimento Especializado Educacional tem como uma das finalidades a consolidação 

da parceria escola e família. O trabalho integrado favorece o esclarecimento do processo ensino-

aprendizagem dos alunos e a compreensão do direito e da necessidade do atendimento 

especializado para o desenvolvimento integral da criança onde suas potencialidades são valorizadas 

e suas limitações respeitadas.  

O professor oportuniza reunião com os pais e professores, entrega de materiais 
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informativos sobre o tema, palestras com profissionais especializados para esclarecimento, oficinas, 

roda de conversas.  

As Coordenações Regionais de Ensino promovem encontros semanais de capacitação e 

treinamento em serviço para os professores que atuam no Atendimento Especializado Educacional, 

oportunizando aos profissionais a troca de saberes e experiências.  

As estratégias utilizadas pela Coordenação são diálogos, estudo e acompanhamento de 

casos, organização de documentos de uso do AEE, oficinas e palestras, elaboração de adequações 

curriculares.  

QUADRO DE AÇÕES 2021 

DEMANDA/ 
NECESSIDADE 

OBJETIVOS AÇÃO PERÍODO AVALIAÇÃO 

Identificar as 
necessidades 
especificas de 
cada aluno com 
deficiência. 

▪ Garantir o acesso e a 
permanência dos 
alunos com deficiência 
no ensino regular e sua 
participação em todas 
as atividades 
desenvolvidas na 
escola. 

▪ Realizar registro de 
observação do aluno. 

▪ Realizar atividade 
diagnóstica com os 
alunos. 

▪ Escrita de registro 
sobre o 
acompanhamento. 

Bimestral Observação da 
participação do 
aluno nos vários 
momentos 
oferecidos pela 
escola. 

Colaborar na 
revisão 
PPP juntamente 
com a equipe 
Pedagógica. 

▪ Institucionalizar a 
oferta do AEE. 

▪ Organizar novos 
conceitos, informações 
e metodologia de 
ensinar alunos com 
deficiência. 

▪ Prever a organização 
do AEE. 

▪ Incluir atividades para 
os alunos com 
necessidades 
pedagógicas no PPP. 

Bimestral Registro 
(pontos 
positivos e 
negativos) 

Encontro com os 
professores para 
esclarecimento 
sobre o A.E.E. 

▪ Atender as necessidades 

dos professores em 

relação ao aprendizado e 

ao encaminhamento das 

atividades para os alunos 

com necessidades 

específicas. 

▪ Participar do 

planejamento dos 

professores 

juntamente com a 

coordenação 

pedagógica.  

Quinzenal Registro das 
dificuldades e 
sugestões. 

Orientar as 
famílias acerca 
das necessidades 
pedagógicas 
especificas de 
seu filho. 

▪ Promover a parceria 

dos pais com a escola e 

facilitar a inclusão de 

forma natural. 

▪ Encontro em grupo ou 

individual de acordo 

com a necessidade. 

Bimestral Participação da 
família nos 
eventos da 
escola. 
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QUADRO DE AÇÕES 2021 

DEMANDA/ 
NECESSIDADE 

OBJETIVOS AÇÃO PERÍODO AVALIAÇÃO 

Atendimento do 
aluno na sala de 
recursos. 

▪ Escrita de estudo de 
caso. Escrita dos planos 
de A.E.E. 
▪ Conhecer o aluno. 
▪ Desenvolver atividade 

que possibilite sua 
acessibilidade. 

▪ Propor atividades 
adaptadas. (atividades 
que atendam o 
desenvolvimento de 
acordo com a 
habilidade do aluno). 

▪ Orientar o uso 
adequado do material 
adaptado. 

Anual de 
acordo com 

o 
calendário 

letivo. 

Registrar o 
desempenho do 
aluno na sala no 
atendimento. 

Confecção de 
material 
adequado. 

▪ Elaborar recursos 
pedagógicos e de 
acessibilidade que 
eliminem as barreiras 
para que se tenha a 
plena participação dos 
alunos considerando 
suas necessidades. 

▪ Adaptar, ampliar, 

confeccionar de 

acordo com a 

necessidade de cada 

aluno. 

Quinzenal 
(de acordo 

com o 
planeja- 
mento) 

Observar e 
registrar a 
participação do 
aluno na sala de 
aula comum. 

Encontro com a 
coordenação 
pedagógica. 

▪ Discussão sobre o 
atendimento, aquisição 
de materiais e recursos 
acessíveis. 

▪ Avaliação e 

apresentação dos 

resultados. 

Quinzenal Por meio dos 
resultados 

 

9. Estratégias de Avaliação  

Conforme as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as 

Aprendizagens: Bia e 2º Bloco e as Diretrizes de Avaliação Educacional da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, a Escola Classe Cora Coralina concebe a avaliação como um instrumento que 

possibilita verificar, analisar e rever ações que promovem o conhecimento e a melhoria da 

qualidade do ensino.  

A avaliação formativa é compreendida como uma prática que contribui para o progresso 

do desempenho dos estudantes e não como instrumento de classificação e exclusão, é para as 

aprendizagens e não da aprendizagem. No ensino remoto, a avaliação formativa assume uma 

dimensão mais complexa e desafiadora para os professores e demais profissionais da escola a 

partir do momento que o olhar é obrigado a perceber o desempenho por meio de análise de 

atividades postadas na plataforma, da desenvoltura no decorrer da breve aula virtual e de 

atividades impressas. 
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As avaliações para as aprendizagens ocorrem continuamente e em diferentes níveis. Em 

caráter diagnóstico, os professores elaboram atividades de registro para que os estudantes façam 

sem intervenção alguma em casa e postem na plataforma para correção, análise, conclusão e 

planejamento das aulas. Como complementação, os estudantes devem produzir um texto 

sugerido pela supervisão pedagógica. Os textos são lidos e analisados individualmente e como 

diagnóstico da turma. 

O desempenho dos estudantes no decorrer da aula virtual possibilita a verificação da 

aprendizagem dos participantes das aulas. A impossibilidade da precisão da avaliação ocorre 

quando a interferência de alguém da casa é nítida e constante, quando as atividades solicitadas 

não são executadas ou são claramente feitas por terceiros, quando a criança não interage na aula. 

As aulas são desenvolvidas mediante os resultados apresentados pela turma a fim de que 

haja o melhor aproveitamento possível da interação professor-aluno que ocorre no ambiente 

virtual. O planejamento semanal compreende os objetivos, conteúdos e estratégias de ensino e 

aprendizagem, estratégias de avaliação para as aprendizagens, além dos recursos e cronograma. 

À cada coordenação entre os pares, há a avaliação da aprendizagem significativa para seguir ou 

rever o planejamento. 

Os estudantes que apresentam desempenho muito abaixo do que é projetado para a 

turma, são encaminhados para avaliação pedagógica e recebem apoio com material impresso 

diferenciado para ser acompanhado durante aulas extras. Esses estudantes são acompanhados 

pelos próprios professores em momentos individuais e diferentes ao da turma ou em 

reagrupamento intraclasse. A pedagoga da EEAA, o coordenador pedagógico e a supervisora 

pedagógica também dão suporte e apoio pedagógico aos alunos que não conseguem acompanhar 

o ritmo da turma. 

A Escola Classe Cora Coralina não adota semana de prova ou lista de conteúdos que 

devam ser estudados. Todo o conteúdo ensinado será avaliado por diferentes instrumentos o 

mais regularmente possível. Podem ser utilizados instrumentos como formulários, vídeos, 

registros, pesquisas, avaliação oral e escrita, seminários, autoavaliação. 

A avaliação institucional envolve avaliações regulares do desenvolvimento dos projetos 

propostos no Projeto Político-Pedagógico e avaliação anual de todos os aspectos desempenhados 

no decorrer do ano letivo. As avaliações podem ser realizadas oralmente em grupos de professores, 

grupos de alunos, grupos de pais e/ou por questionários/formulários destinados a toda comunidade 

escolar.  
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Os resultados das avaliações são tabulados, analisados e discutidos com a comunidade 

escolar a fim de instruir e melhorar as concepções e práticas para que novas ações sejam 

estabelecidas em função da realidade e da necessidade de seus atores, de forma a promover as 

aprendizagens dos estudantes e dos profissionais que atuam na escola.  

As avaliações em larga escala estão a cargo do Sistema Permanente de Avaliação 

Educacional do Distrito Federal – SIPAEDF, criado para acompanhar o desempenho escolar dos 

estudantes do Distrito Federal visando a melhoria da qualidade de ensino por meio de 

implementações ou reorientações de políticas públicas.  O calendário anual 2021 da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal indica os dias 17 e 18 de novembro como realização das avaliações de 

larga escala. É impreciso definir uma ação da escola por falta de conhecimento de como seriam 

aplicadas as avaliações em situação de pandemia. 

Os conselhos de classe bimestrais são realizados em encontros virtuais com os pares, 

coordenação e supervisão pedagógica, orientadora educacional, pedagoga da Equipe Especializada 

de Apoio à Aprendizagem e equipe gestora. Em concordância à circular 66/2020 – SEE/SUPLAV, o 

conselho de classe é direcionado “a fim de identificar, analisar e propor elementos e ações para 

serem articuladas pela e na unidade escolar, reconhecendo o que os(as) estudantes aprenderam, o 

que, ainda, não aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as aprendizagens 

aconteçam.”  

 

10. Organização curricular  

A organização curricular da Escola Classe Cora Coralina está pautada no Replanejamento 

Curricular 2021 – Ensino Fundamental Anos Iniciais  Anos Finais, elaborado e estruturado para 

atender o biênio 2020/2021, tempo em que o processo de ensino foi obrigado a passar por 

reconfigurações. Em consonância ao Currículo em Movimento do Distrito Federal da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais, os conteúdos são trabalhados em transversalidade 

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

a Sustentabilidade de forma articulada e interdisciplinar. Os temas transversais dão sentido aos 

conteúdos a partir do momento em que promovem o diálogo com a realidade social brasileira 

vinculando-os ao cotidiano e aos interesses da maioria da população. 

O replanejamento curricular permite às escolas que retomem objetivos e conteúdos para 

a consolidação de aprendizagens consideradas fundamentais e proporciona autonomia na busca de 
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estratégias que articulem entre a situação real de aprendizagem dos estudantes e os conteúdos 

propostos de forma a promover conhecimento significativo. O documento não desconsidera os 

temas transversais, sugerindo o trabalho interdisciplinar para abarcar assuntos atuais importantes 

e imprescindíveis. 

As ministrações das aulas objetivam o desenvolvimento cognitivo de cada estudante a 

partir de situações vivenciadas de forma prazerosa, criativa, pensada, reflexiva, carregada de 

sentido e significado. O estudante é conduzido para a proficiência leitora e escritora a partir da 

alfabetização e letramentos e para o aprofundamento do conhecimento matemático por meio de 

situações que incentivem o pensamento lógico-dedutivo.  

A organização dos conteúdos no decorrer do ano letivo parte do diagnóstico da turma que 

considera os conhecimentos já adquiridos, interesses, realidade histórica e social bem como 

conhecimentos que devam ser ensinados para a formação integral de cada fase de aprendizagem.  

 

11. Implementação do Projeto Político-Pedagógico 

11.1. Plano de Ação para a implementação do PPP   

1) DEFINIÇÃO DOS INDICADORES OBJETIVOS PARA AFERIR RESULTADOS:  

▪ Caracterização do trabalho durante o afastamento em virtude do decreto nº 40.5466 

tendo em vista teletrabalho de acordo com a Circular nº 24 de 03 de Abril de 2020. 

▪ Atribuições regimentais das funções comissionadas ocupadas, em conformidade com 

o Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, estabelecidas pela 

Portaria nº 15, de 11 de fevereiro de 2015. 

▪ Emissão de documentos conforme o contido na circular Nº 31 de 02 de abril de 2020. 

▪ Reorganização do trabalho escolar. 

▪ Diminuição do número de processos eletrônicos na caixa de entrada do Sistema SEI 

da Unidade.  

▪ Resolução de demandas pedagógicas, administrativas e financeiras da UE. 
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2) DEFINIÇÃO E CONTROLE EFETIVO DAS METAS ESTABELECIDAS: 

▪ Controle (leitura, providências) diário de processos, documentos e outras demandas 

administrativa, pedagógica e financeira referentes ao andamento e funcionamento 

da EC Cora Coralina. 

▪ Reuniões (teleconferências) membros da equipe gestora. 

▪ Reuniões (teleconferências) CRE/Paranoá. 

▪ Suporte (informações e auxílio) através de aplicativo de mensagens, telefone celular, 

e-mails aos servidores da UE. 

▪ Alimentação das mídias sociais da Unidade de Ensino (Instagram/WhatsApp/e-mails). 

 

3) DESCRIÇÃO DA FORMA DE MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS DA UNIDADE: 

▪ Registro (relatório individual) dos procedimentos executados por cada membro da 

equipe gestora que se encontra em teletrabalho. 

▪ Acompanhamento sistemático por parte da chefia imediata dos processos 

eletrônicos e do cumprimento de prazos para elaboração e respostas de 

documentos, bem como realização efetiva das demandas sugeridas pela CRE e pelas 

Unidades Administrativas. 

▪ Trocas de mensagens, e-mails, documentos coletivos, telefonemas e/ou outras 

formas de comunicação com os servidores. 

 

4) DETALHAMENTO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS: 

▪ Relatório diário do trabalho por todos da equipe gestora da EC Cora Coralina. 

▪ Verificação das demandas via telefone e outros meios de comunicação. 

▪ Realização de rotinas administrativas, com respostas aos processos eletrônicos SEI. 

 

5) QUANTITATIVO TOTAL DE SERVIDORES NA UNIDADE: 

▪ 26 servidores 
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6) QUANTITATIVO TOTAL DE SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO TELETRABALHO: 

▪ 04 servidores 

7)  QUANTITATIVO TOTAL DE SERVIDORES QUE NÃO PODERÃO PARTICIPAR 
DO TELETRABALHO: 

▪ 22 servidores 

8) DESCRIÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES QUE ATUARÃO NO TELETRABALHO COM 
SUAS RESPECTIVAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

▪ MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA/DIRETORA 

❖ Atender a demanda da entrega do Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar. 

❖ Execução e Prestação de contas dos recursos repassados à unidade escolar. 

❖ Zelar pela qualidade das informações educacionais declaradas e atualizá-las, 

continuamente, por meio do sistema informatizado. 

❖ Garantir a prestação de informações, quando solicitadas, pela Coordenação 

Regional de Ensino e pelos órgãos próprios da SEEDF. 

❖ Zelar pelo patrimônio, pela limpeza e pela conservação do ambiente escolar, das 

instalações, dos equipamentos e dos materiais existentes na unidade escolar. 

❖ Controle (leitura, providências) diário de processos e documentos e outras 

demandas administrativa, pedagógica e financeira referentes ao andamento e 

funcionamento da EC Cora Coralina. 

❖ Reuniões (teleconferências) membros da equipe gestora. 

❖ Reuniões (teleconferências) CRE/Paranoá. 

❖ Suporte (informações e auxílio) através de aplicativo de mensagens, telefone 

celular, e-mails aos servidores da UE. 

❖ Alimentação das mídias sociais da Unidade de Ensino (Instagram/e-mail). 

❖ Acompanhar e prestar informações relativas à situação funcional dos servidores e 

funcionários em exercício na unidade escolar. 

❖ Acompanhar a execução dos relatórios dos serviços terceirizados (cocção, limpeza 

e vigilância). 

❖ Acompanhar as demandas referentes a merenda escolar. 
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▪ ANDRÉA CORDEIRO DE MOURA/VICE-DIRETORA 

❖ Atender a demanda da entrega do Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar. 

❖ Zelar pela qualidade das informações educacionais declaradas e atualizá-las, 

continuamente, por meio do sistema informatizado. 

❖ Garantir a prestação de informações, quando solicitadas, pela Coordenação 

Regional de Ensino e pelos órgãos próprios da SEEDF. 

❖ Controle (leitura, providências) diário de processos e documentos e outras 

demandas administrativa, pedagógica e financeira referentes ao andamento e 

funcionamento da EC Cora Coralina. 

❖ Reuniões (teleconferências) membros da equipe gestora. 

❖ Reuniões (teleconferências) CRE/Paranoá. 

❖ Suporte (informações e auxílio) através de aplicativo de mensagens, telefone 

celular, e-mails aos servidores da UE. 

❖ Alimentação das mídias sociais da Unidade de Ensino (Instagram/ e-mails). 

❖ Elaboração de atividades semanais de 2º ao 5º ano disponibilizadas para as 

famílias no Google Drive. 

❖ Acompanhar e prestar informações relativas à situação funcional dos servidores e 

funcionários em exercício na unidade escolar. 

❖ Fazer relatórios dos serviços terceirizados (limpeza e vigilância). 

❖ Fazer relatórios mensal dos servidores da UE para inserir no processo SEI. 

❖ Fazer a conferência da prévia de pagamentos dos servidores da UE. 

 

▪ KARLA REGINA SANTOS FREIRE /SUPERVISORA PEDAGÓGICA 

❖ Mediar e auxiliar na demanda da entrega do Projeto Político-Pedagógico da 

unidade escolar. 

❖ Reuniões (teleconferências) membros da equipe gestora. 

❖ Suporte (informações e auxílio) através de aplicativo de mensagens, telefone 

celular, e-mails aos servidores da UE. 

❖ Compilar os dados do Inventario da escola (Escola do Campo). 

❖ Preparar material de apoio para os estudantes que não têm acesso à plataforma 

Google Educação – Escola em Casa DF. 

❖ Planejamento de atividades de intervenção e de apoio para consolidação da 
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alfabetização. 

❖ Elaboração de material de formação permanente. 

❖ Acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes por meio de 

avaliações. 

 

▪ ROSA MARIA TORRES PERES/CHEFE DE SECRETARIA: 

❖ Emitir e assinar documentos escolares. 

❖ Emissão de documentos conforme o contido na circular Nº 31 de 02 de abril de 

2020. 

❖ Censo escolar. 

❖ Cadastro das novas matrículas dos estudantes. 

❖ Reuniões (teleconferências) membros da equipe gestora. 

❖ Reuniões (teleconferências) CRE/Paranoá- Uniplat. 

❖ Suporte (informações e auxílio) às famílias por meio de aplicativo de mensagens, 

telefone celular. 

9)  DESCRIÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SEJAM COMPATÍVEIS 
COM O REGIME DE TELETRABALHO, QUE NÃO SEJAM CONSIDERADAS ESSENCIAIS E 
SUSPENSAS PELO DECRETO, COM AS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS: 

 

Nº NOME CARGO 

1.  Ana Rosa Vieira Sampaio Jorge Professor Educação Básica 

2.  Ana Maria da Costa Pinheiro Professor Educação Básica 

3.  Beatriz Simplício Pereira Professor Contrato Temporário 

4.  Cláudia Francisca Farias do Vale Professor Educação Básica 

5.  Cristiane Moretti Leiva Professor Educação Básica 

6.  Eliane de Castro Ferreira Professor Educação Básica 

7.  Erivaldo Lopes de Almeida Agente de Vigilância 

8.  Erisvaldo da Silva Santos Professor Educação Básica 

9.  Eugênia de Medeiros Souza Pedagoga Orientadora 

10.  Helenita Pereira de Oliveira Professor Educação Básica 

11.  Humberto Henrique Chaves Faria Professor Educação Básica 
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Nº NOME CARGO 

12.  Jucicleia Alves Rodrigues Professor Contrato Temporário 

13.  Judivan Vicente da Silva Professor Educação Básica 

14.  Luiz Laudenir Mendes Jorge Professor Educação Básica 

15.  Moana Bernarda Pinheiro de Matos Professor Educação Básica 

16.  Rita de Cássia Araújo A. dos Anjos Professor Educação Básica 

17.  Rita de Cássia Miranda Raimundo Professor Educação Básica 

18.  Roseli Carneiro Gomes Professor Educação Básica 

19.  Suenda Fabrine Queiroz de Araújo Professor Contrato Temporário  

20.  Telma Dias de Oliveira Professor Educação Básica 

21.  Thaís de Sousa Oliveira Professor Contrato Temporário 

Justificativa: Servidores da Carreira Magistério Público e da Carreira Assistência estão 

dispensados de atuar no âmbito da unidade escolar de maneira presencial. 

 

10) DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ALCANÇADAS: 

▪ Organização da UE buscando um ajustamento adequado para a volta dos 

estudantes e servidores. 

▪ Organizar ações que busquem equalizar da melhor forma possível as perdas 

pedagógicas dos estudantes. 

▪ Manter as documentações da Escola atualizadas e atendendo, com a maior presteza 

e agilidade, as demandes que surgirem.  

▪ Diminuição do número de processos eletrônicos na caixa de entrada do Sistema SEI 

na Unidade. 

▪ Elaboração e resposta de documentos e demandas dentro de prazos estipulados. 

 

11) DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A UNIDADE: 

Realizar o teletrabalho de forma planejada e organizada, visando atender de forma 

satisfatória aos servidores e comunidade em geral. 
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11.2. Acompanhamento e avaliação do PPP 

 

A periodicidade de encontros com todos os atores envolvidos no processo ensino-

aprendizagem da escola e, consequentemente, envolvidos com seu Projeto Político-Pedagógico 

possibilita que a execução dos projetos planejados seja avaliada regularmente. Todas as ações são 

levadas às coordenações pedagógicas por segmento e coordenações coletivas para que sejam 

analisadas, discutidas e conceituadas como positivas, negativas ou necessitam de alterações para 

que alcancem a missão e os objetivos almejados no processo de construção do saber dos 

estudantes. 

 

12. Projetos específicos  

12.1. Articulação com programas e políticas  

12.1.1. Educação em Tempo Integral 

A educação integral pode ser vista sob dois aspectos: como concepção, visando à 

formação humana em suas múltiplas dimensões; e como processo pedagógico, prevendo práticas 

que reconhecem a importância dos saberes formais e não formais, a construção de relações 

democráticas entre pessoas e grupos, imprescindíveis à formação humana, valorização dos 

saberes prévios, das múltiplas diferenças e semelhanças que fazem de todos nós, sujeitos 

históricos e sociais. (Manual de dúvidas de Educação Integral Gerência de Programas Especiais 

Núcleo de Acompanhamento de Projetos).  

A oferta da educação em tempo integral faz parte das metas estabelecidas pelo Plano 

Distrital de Educação 2015/2024. Com o intuito de contribuir para a qualidade da educação 

básica, refletida na melhoria do fluxo escolar e no alcance das médias estabelecidas pelo IDEB – 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, pretende-se atender, no mínimo 33% dos 

estudantes da educação básica em tempo integral até a vigência do referido Plano.   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também prevê e fundamenta a oferta 

da educação em tempo integral. No artigo 34 é garantida a ampliação do período de permanência 

do estudante na escola e o artigo 87, parágrafo 5º, orienta o esforço para a progressão das redes 

escolares públicas para o regime em tempo integral.  
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A educação em tempo integral eclode como um amplo conjunto de atividades 

diversificadas que integradas ao currículo escolar, possibilita uma formação mais completa ao ser 

humano. Nesta proposta, serão incluídas atividades diversas dirigidas e realizadas em outros tipos 

de espaços de aprendizagem, além do ensino em sala de aula, visando o aprimoramento 

intelectual e cultural dos nossos alunos. Essas atividades constituem-se por práticas que incluem 

os conhecimentos gerais sobre as artes, a saúde, os esportes, a música e a educação ambiental.  

O projeto Segundo Tempo, no âmbito da Educação Integral, é um programa do Governo 

Federal que tem por objetivo democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, de forma a 

promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. É desenvolvido como 

fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de 

vulnerabilidade social.  

São princípios do programa: reversão do quadro atual de injustiça, exclusão e 

vulnerabilidade social; esporte e lazer como direito de cada um e dever do Estado; universalização 

e inclusão social; democratização da gestão e da participação.  

A Escola Classe Cora Coralina oferta a educação em tempo integral desde o ano de 2018. 

Em 2020, a realização do Programa foi interrompida devido à pandemia de coronavírus e será 

retomada logo que as condições forem favoráveis e sancionadas pelo Governo do Distrito Federal. 

Mesmo em situação remota, os estudantes que selecionados para participar da educação integral 

são assistidos com cestas básicas esporadicamente. 

 

12.1.2. Projeto Educação com Movimento 

O Projeto Educação com Movimento – PECM é uma política pública da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal – SEDF que visa a inserção do professor de Educação Física na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

Este projeto tem como finalidade precípua a ampliação das experiências corporais dos 

estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental mediante a intervenção pedagógica integrada 

e interdisciplinar entre o professor Pedagogo e o professor de Educação Física, na perspectiva da 

Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal.   

A partir dessa política, desenvolvida pela Gerência de Educação Física e Desporto Escolar – 

GEFID, da Diretoria de Programas Institucionais, Educação Física e Desporto Escolar – DIPEF, em 

parceria com as Diretorias de Educação Infantil – DIINF e de Ensino Fundamental – DIEF, espera-se 
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contribuir com os processos de ensino e aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma 

formação integral crítica e integrada à Proposta Pedagógica das unidades escolares.  

A Educação Física na escola é representada pelas mais variadas manifestações da cultura 

corporal por meio de brincadeiras e jogos fundamentais para o desenvolvimento integral das 

crianças. Neste sentido, a escola é um lugar privilegiado para o desenvolvimento destas práticas 

pedagógicas. É pela brincadeira que a criança fala, pensa e elabora seus sentidos para o mundo.  

As relações sociais são vividas principalmente pela criança através da sua corporeidade. 

Desenhando, brincando de roda, de amarelinha, de bolinha de gude ou de pião, pique-pega, 

queimada, corda, bete, elástico e muito mais, o profissional de Educação Física poderá orientar e 

aprofundar as habilidades psicomotoras dos estudantes, agindo, portanto, como coautor do 

professor regente em sala de aula.  

A professora de Educação Física desenvolve o Projeto Educação com Movimento na escola 

atendendo os estudantes da educação infantil, do 1º e 4º anos por meio de sugestões e avaliação 

de atividades que podem ser praticadas em casa, com o apoio da família. A atuação da professora 

é ampliada à medida que há a sugestão de atividades (em conformidade com o replanejamento 

curricular) para os demais professores da escola por meio da plataforma/sala de coordenação.  

  

Objetivos  

▪ Desenvolver, ampliar e aprimorar habilidades motoras fundamentais e suas 

combinações em contexto de jogos e brincadeiras.  

▪ Desenvolver, ampliar e aprimorar as habilidades perceptivo-motoras por meio de jogos 

e brincadeiras.  

▪ Vivenciar e compreender diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular que 

propiciem o uso de diversas linguagens de modo a valorizar a diversidade cultural do 

contexto comunitário e regional.  

▪ Vivenciar e compreender situações-problema de ordem corporal em diferentes 

contextos com o uso de regras simples, compartilhando momentos e sensações que 

promovam o desenvolvimento de vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade 

e a autoconfiança.  

▪ Criar e construir, com o auxílio do professor, brinquedos feitos de sucatas e material 

reciclável.  
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▪ Aprimorar ritmo, equilíbrio e expressividade através da vivência de brincadeiras, jogos 

e danças.   

▪ Compreender e reconhecer as diferenças individuais relacionadas ao corpo e o 

movimento respeitando nossa diversidade cultural e social.   

▪ Vivenciar atividades corporais adotando uma postura de respeito às características de 

gênero, biótipos e habilidades 

 

 

12.2. Projetos da Escola  

12.2.1. Valores  

JUSTIFICATIVA  

A concepção de educação defendida pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal 

compreende o ser em formação como 

multidimensional, uma pessoa com identidade, história, desejos, necessidades, singularidade. 

Nessa perspectiva, o compartilhamento e a consolidação de valores éticos e morais assumem 

importante papel no trabalho desenvolvido pela escola.  

Buscamos contribuir para a construção da cidadania, formando pessoas conscientes, 

participativas com uma conduta pautada em valores sólidos de maneira que enxerguem um 

significado maior na vida olhando o outro com pertencimento na vida coletiva.   

No intuito de desenvolver o multiletramento, na perspectiva da mobilidade, preservação 

da vida e cultura da paz, neste projeto está incluso a educação para o trânsito. As atividades serão 

desenvolvidas na semana de educação  para a vida e/ou no maio amarelo ou na semana nacional 

de trânsito buscando parceria com órgãos de trânsito.  

  

ADAPTAÇÃO DO PROJETO AO ENSINO REMOTO 

O Projeto Valores permeará as atividades por meio de questionamentos, levantamento 

de questões que exigem posicionamentos éticos e morais principalmente relevantes ao momento 

de pandemia. Buscar-se-á abordar, em transversalidade, os valores: respeito; gratidão; 
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perseverança; responsabilidade; gentileza; tolerância; solidariedade. Obedecendo ao princípio da 

flexibilização, outros valores poderão ser inseridos em decorrência da nova realidade vivida por 

todo o mundo. Como recursos poderão ser utilizados filmes, notícias, reportagens, história, 

dentre outros que os professores julgarem cabíveis. Será valorizado o momento de autoavaliação 

a partir da reflexão pessoal.  

  

OBJETIVO GERAL   

Proporcionar ao estudante condições para que ele se conscientize da necessidade de 

praticar os valores humanos no seu cotidiano.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

▪ Reconhecer que cada valor humano é uma conquista diária por meio das próprias 

ações.  

▪ Demonstrar/praticar os valores compartilhados: educação e cordialidade; respeito; 

gratidão; dignidade; cooperação; perseverança; responsabilidade; gentileza; 

tolerância; solidariedade.  

▪ Formar consciência dos valores éticos e morais.  

▪ Respeitar os diferentes.  

▪ Identificar e repelir o bullying e/ou qualquer outro tipo de atitude de desrespeito.   

  

CRONOGRAMA  

Ano letivo 2021.  

  

AVALIAÇÃO  

▪ Participação e iniciativa do estudante em momentos de reflexão e compartilhamento.  

▪ Autoavaliação do estudante.  

▪ Observação da conduta dos estudantes em momentos de convivência social.  

▪ Observação da empatia e cooperação a partir da valorização do diálogo, da 

solidariedade e do respeito às diferenças regionais, culturais, econômicas, sociais.  
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▪ Observação na mediação de conflitos.  

▪ Observação do autoconhecimento e autocuidado a partir do reconhecimento de 

emoções, sentimentos, potencialidades e fragilidades pessoais, saúde física, mental, 

cultural e emocional.  

 

12.2.2 Li, gostei e recomendo 

JUSTIFICATIVA  

É perceptível a necessidade de 

uma política pedagógica que estimule a 

formação de leitores no lócus educativo. 

Contudo, esta ação deve visualizar a 

leitura enquanto uma prática prazerosa, 

pautada no lúdico, na fantasia e, não somente, como instrumento de conhecimentos escolares. 

Uma vez que a leitura é essencialmente uma prática sociocultural e apesar de ter a escola como 

principal fonte de estímulo a este aprendizado, a leitura deve perpetuar para além do ambiente 

escolar. Sendo assim, momentos que promovam o seu incentivo no ambiente escolar e exterior a 

ele, envolvendo outros agentes, são fundamentais para a formação de leitores críticos e 

disseminadores da ideia da importância da democratização da leitura.   

 

 RESPONSÁVEL  

A supervisão e coordenação do Projeto Li, gostei e recomendo é de responsabilidade da 

professora Eliane de Castro Ferreira, portanto todos os sujeitos da comunidade escolar são 

corresponsáveis por seu planejamento, execução e avaliação.  

  

OBJETIVO GERAL  

Ampliar a visão de mundo e inserir o leitor na cultura letrada estimulando o desejo de 
diferentes leituras, possibilitando a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

▪ Valorizar o protagonismo infantil por meio da escolha pessoal do livro.  

▪ Expandir o conhecimento a respeito da própria leitura.  

▪ Favorecer a aquisição de velocidade na leitura.  
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▪ Conhecer vários gêneros textuais identificando características e funções.  

▪ Despertar a criatividade.  

▪ Estimular o raciocínio e a atenção em relação ao texto.  

▪ Fortalecer o diálogo por meio da exposição oral do texto lido.  

▪ Promover a reflexão crítica.  

▪ Descobrir o gosto pela aprendizagem por meio da ludicidade.  

▪ Permitir a compreensão do funcionamento comunicativo da escrita: escreve-se para 

ser lido.  

▪ Aproximar o leitor dos textos e os tornar familiares — condição para a leitura fluente 

e para a produção de textos  

▪ Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens.  

▪ Informar como escrever e sugerir sobre o que escrever.  

▪ Ensinar a estudar.  

▪ Possibilitar ao leitor compreender a relação que existe entre a fala e a escrita.  

▪ Favorecer a estabilização de formas ortográficas.  

 

 ESTRATÉGIAS  

A Biblioteca Monteiro Lobato está no formato virtual para incentivar a leitura dos 

estudantes. As crianças podem escolher e acessar os livros postados na plataforma.  

A professora Eliane promove encontros semanais para contação de histórias e interação 

com os estudantes para conversarem sobre os livros lidos. 

A cada mês será 

indicado um(a) autor(a) para 

leitura deleite, estudo e 

culminância. O(a) professor(a) é 

responsável por planejar 

diversas estratégias para 

explorar a literatura indicada do 

mês promovendo a leitura oral 

para apresentação no sarau 

virtual programado para o dia 03 

de dezembro de 2021.  

  

 

RELAÇÃO DE AUTORES 

MÊS AUTOR 

Março Ziraldo 

Abril Simão de Miranda 

Maio Ana Maria Machado 

Junho Ruth Rocha 

Agosto Ricardo Azevedo 

Setembro Cecília Meireles 

Outubro Vinícius de Moraes 
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 CRONOGRAMA  

Ano letivo de 2021.  

  

AVALIAÇÃO  

▪ Participação e iniciativa do estudante em buscar livros na plataforma, realizar 

comentários na plataforma, nos encontros com a professora Eliane e com o(a) 

professor(a) regente. 

▪ Aprimoramento da leitura. 

▪ Apresentação no sarau. 

 

12.2.3 Transição 

 

RESPONSÁVEIS  

A supervisão e coordenação do Projeto 

Transição é de responsabilidade conjunta da 

Orientadora Educacional, Eugênia de Medeiros Souza 

e da pedagoga Telma Dias de Oliveira, da Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem, portanto 

todos os sujeitos da comunidade escolar são 

corresponsáveis por seu planejamento, execução e 

avaliação.  

  

JUSTIFICATIVA  

A transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental perpassa pelas 

expectativas dos estudantes, seus responsáveis e professores.   

As crianças, nessa etapa, vivenciam as mudanças físicas, biológicas, cognitivas e emocionais 

do início da adolescência, além da consciência do aumento do nível de autonomia e 

responsabilidade que virá com a multiplicação de professores e conteúdos em uma escola de 

universo totalmente diferenciado ao que estavam acostumados.  

Os familiares têm consciência de que a nova etapa a ser “caminhada” exige mais autonomia 

dos filhos no ingresso à realidade que gera desconfiança e receio. Os filhos irão relacionar-se com 
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adultos ainda desconhecidos, deverão conquistar a simpatia de novos grupos e enfrentarão 

demandas escolares mais desafiadoras.   

Os professores dos anos iniciais e os dos anos finais, em meio a realidade educacional do 

Distrito Federal que colabora para a ausência de diálogo entre profissionais das diversas etapas da 

educação básica, pouco ou nada conhecem sobre as expectativas e trabalho uns dos outros. Muitas 

vezes participam da etapa de transição, tão importante e significativa, desconsiderando fatores 

importantes da experiência escolar vivenciada ou futura dos estudantes como a vigorosa mudança 

da prática pedagógica generalista para a específica.  

A transição deve ser observada como processo educativo que faz parte do 

desenvolvimento do estudante da educação básica. Esse momento traz o desafio de enfrentar o 

novo, no qual se faz necessário o apoio do professor, da escola e da família para que esse aluno 

possa passar por essa transição de forma que seu crescimento educacional não seja comprometido.  

  

OBJETIVO GERAL  

Adquirir autonomia e confiança na transição do 5º para o 6º ano do ensino fundamental.  

  

ESTRATÉGIAS  

▪ Realizar momentos de sensibilização dos estudantes para a importância do hábito, 

autonomia e objetividade nos estudos.  

▪ Promover diálogo entre os professores do 5º ano da Escola Classe Cora Coralina e os 

professores do 6º ano da escola sequencial para levantamento de expectativas e relato 

de experiências.   

▪ Articular parcerias com os serviços da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, 

Orientação Educacional e professores da escola sequencial por meio de encontros e 

visitas virtuais.  

▪ Promover momentos com professores responsáveis pelo Atendimento Educacional 

Especializado para relatar e refletir sobre os alunos com necessidades educacionais 

especiais que cursarão o 6º ano.  

▪ Promover períodos de aproximação entre a escola sequencial para conhecimento do 

rendimento dos estudantes e conhecimento dos espaços e estrutura escolar.  

▪ Pesquisar sobre as facilidades e fragilidades enfrentadas pelos estudantes e/ou 

professores do 6º ano por meio de entrevistas ou questionários.  
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▪ Promover encontros com pais/responsáveis para esclarecimentos e orientações quanto 

ao período de transição.  

  

AVALIAÇÃO  

Conversar com pais/responsáveis e professores para relatos da experiência da transição.  
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