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APRESENTAÇÃO 
 

A presente Proposta Pedagógica está estruturada de acordo com os 

documentos norteadores: Orientação Pedagógica – Projeto Político Pedagógico e 

Coordenação Pedagógica, Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 (LDB), Plano Nacional de Educação 

(PNE), Currículo em Movimento da Educação Básica, da Educação Infantil e da 

Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF), Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Diretrizes Pedagógicas para a 

organização escolar do 2º ciclo para as aprendizagens: BIA e 2º Bloco e nas Diretrizes 

de Avaliação Educacional. 

No dia 11 de março do ano letivo de 2020, fomos surpreendidos com o Decreto 

nº 40.509 que instituiu uma repentina suspensão das aulas presenciais por 15 dias e 

sendo prorrogado por diversas vezes, no dia 22 de maio de 2020 por meio do Decreto 

nº 40.817 retomamos as atividades de forma remota para isso tivemos que 

rapidamente ajustar a nossa prática pedagógica para novas formas de ensinar e de 

aprender, mediados pela tecnologias e dessa forma organizamos este Projeto Político 

Pedagógico que reflete os anos letivos de 2020 e 2021, período em que a pandemia 

da Covid- 19 nos exigiu um planejamento para aulas remotas para que fosse possível 

a continuidade das atividades escolares nas Unidades Escolares da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. 

Para além das legislações e orientações educacionais vigentes em âmbito 

federal e local (LDB, Base Nacional Comum Curricular, Projeto Político Pedagógico 

Carlos Mota da SEDF, o Currículo em Movimento da SEEDF, entre outros), também 

baseiam à organização administrativa, financeira e pedagógica as legislações e 

orientações referentes ao momento de excepcionalidade imposto pela pandemia da 

Covid-19, citados a seguir: 

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, LEI Nº 9.394/96. 

Dispõe no artigo 32 § 4º que o ensino a distância pode ser utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino 
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fundamental. E, o § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996, alcança o ensino médio. 

DECRETO Nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta a LDB e autoriza a 

realização de atividades a distância no ensino fundamental, médio, na educação 

profissional, de jovens e adultos e especia, desde que autorizada pelas autoridades 

educacionais dos estados e municípios (Art. 8º); 

PARECER Nº 5/97 - CNE, de 16 de maio de 1997. Dispõe sobre reorganização dos 

calendários escolares, e considera as condições particulares de cada rede de ensino. 

Além da garantia das aprendizagens dos estudantes com o uso de atividades 

pedagógicas com (ou sem) mediação online. 

ANO 2020 

DECRETO Nº 40.520, de 14 de março de 2020. Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus, e dá outras providências. 

PARECER Nº 33/2020 - CEDF, de 26 de março de 2020. Determina às   instituições 

educacionais das redes de ensino pública e privada do Sistema de Ensino do Distrito 

Federal no sentido de ajustar suas organizações pedagógica, administrativa e 

calendário escolar, optando por atividades indiretas, inclusive. 

DECRETO Nº 40.583, de 1º de abril de 2020. Suspende as atividades educacionais 

em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, 

no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio  de 2020. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, de 1º de abril de 2020. Estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes 

das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que 

trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,  bem como dispensa todos os sistemas 

de ensino do país, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao 

cumprimento dos 200   dias de efetivo trabalho escolar no ano letivo de 2020. 

NOTA TÉCNICA Nº 001/2020 - PROEDUC, de 2 de abril de 2020. Posiciona- se no 

sentido de que o Parecer nº 33, de 24/03/2020, que autorizou o uso de tecnologias de 
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informação e comunicação – TICs para realização de atividades pedagógicas nas 

redes de ensino pública e privada do DF da Educação Básica, enquanto durar a 

determinação do Governo do DF de suspensão de aulas como medida de 

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

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

constantes no Parecer nº 33/2020 – CEDF, porém, flexibiliza a exigência quanto aos 

200 dias letivos, com base na Medida Provisória nº 934 da Presidência da República, 

bem como mantém para todo o Sistema de Ensino do Distrito Federal,  a exigência do 

cumprimento de 800 horas, independentemente, da carga horária estabelecida em cada 

uma das Matrizes Curriculares. 

RECOMENDAÇÃO Nº 3/2020 - PROEDUC, 24 de abril de 2020. Recomenda a 

adoção de providências, orientação e divulgação de medidas preventivas em 

ambiente escolar. Plano de segurança sanitária para o retorno das aulas presenciais 

nas escolas do DF. Implementação de medidas de proteção da comunidade escolar. 

Fornecimento de materiais necessários à higienização e proteção. Distanciamento 

mínimo necessário. Educação sanitária. Transparência. Contenção da propagação do 

covid-19. 

PARECER Nº 5/2020 - CNE/CP, de 28 de abril de 2020. Dispõe sobre a 

reorganização do Calendário Escolar e realização e da possibilidade de cômputo de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em 

razão da Pandemia da COVID-19. 

PARECER Nº 6/2020 - CNE/CP, de 19 de maio de 2020. Dispõe sobre a guarda 

religiosa do sábado na pandemia da COVID-19. 

RECOMENDAÇÃO Nº 1/2020 - CEDF, de 21 de maio de 2020. Dispõe sobre a 

reorganização do Calendário Escolar, os planejamentos pedagógico e administrativo 

e o cômputo de atividades não presenciais, para fins de cumprimento da carga horária 

mínima anual, com o intuito de minimizar o impacto decorrente da Pandemia COVID-19, 

nas aprendizagens. 
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RECOMENDAÇÃO Nº 4/2020 - PROEDUC, 21 de maio de 2020. Dispõe sobre a 

Continuidade do serviço público educacional de natureza essencial. Regime de 

teletrabalho dos servidores públicos no DF. Decreto nº 40.546, de 20/03/2020. 

DECRETO Nº 40.817, de 22 de maio de 2020. Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus e dá outras providências, e mantém, segundo o Art.º 2º 

a suspensão das atividades educacionais presenciais em todas as escolas, universidades 

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

PORTARIA Nº 129/SEEDF, de 29 de maio de 2020, publicada no DODF Extra nº 87, de 

1º de junho de 2020. Institui o Programa Escola em Casa DF. 

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

atuação dos profissionais em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino 

do Distrito Federal, nas unidades educacionais não presenciais, no período de pandemia 

pelo coronavírus. 

PORTARIA Nº 132/SEEDF, de 3 de junho de 2020, DODF nº 108, de 9/6/2020, pag. 2, 

com fundamento no Parecer nº 47/2020 – CEDF, homologado em 3/6/2020, DODF N° 

107, de 8/6/2020. Valida o Plano de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades 

Pedagógicas Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da 

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

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

Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais na Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal; e dá outras providências. 

PARECER Nº 11/2020 - CNE/CP, de 7 de julho de 2020. Aprova orientações 

educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e  Não 

Presenciais no contexto da Pandemia. 

PARECER Nº 9/2020 - CNE/CP, de 8 de junho de 2020. Reexame do Parecer 

CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga 
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horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 

RECOMENDAÇÃO Nº 2/2020 – CEDF, de 11 de agosto de 2020. Dispõe sobre o  

planejamento pedagógico e administrativo para a retomada das atividades presenciais 

e continuidade das práticas pedagógicas remotas que se fizerem necessárias, com o 

intuito de minimizar o impacto decorrente da Pandemia COVID-19, em complementação 

à Recomendação Nº 1/2020- CEDF. 

LEI Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020. Estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei  nº11.947, de 16 de 

junho de 2009. 

PARECER Nº 15/2020 - CNE/CP, de 6 de outubro de 2020. Aprova Diretrizes 

Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto 

de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas 

durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 

20 de março de 2020. 

PARECER Nº 16/2020 - CNE/CP, de 9 de outubro de 2020. Reexame do item 8  

(orientações para o atendimento ao público da educação especial) do Parecer 

CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020, que trata de Orientações Educacionais para a 

Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no 

contexto da pandemia. 

PARECER N° 102/2020-CEDF, de 10 de novembro de 2020. Dispensa, em caráter 

excepcional, da obrigatoriedade do cumprimento da carga horária mínima anual 

prevista no inciso II do art. 31 da Lei nº 9.394/1996, da Educação Infantil; e dá outras 

providências. 

PARECER Nº 105/2020-CEDF, de 17 de novembro de 2020. Orienta o Sistema de 

Ensino do Distrito Federal, nos termos do presente parecer; e dá outra providência. 

PARECER Nº: 19/2020 - CNE/CP, de 8 de dezembro de 2020. Reexame do Parecer 

CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes Nacionais para a 

implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que 
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estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março  de 2020. 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020. Institui Diretrizes 

Nacionais orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 

de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem 

adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, 

comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

ANO 2021 

DECRETO nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021.  

Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da 

administração pública direta,         indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, 

como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública 

distrital, em virtude da pandemia da COVID-19 e dá outras providências. 

DECRETO nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), e dá outras providências, regulamentando em seu 

Art. 2º, in verbis: 

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

Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais, 

inclusive: 

........................ 

III – atividades educacionais presenciais em todas as creches, 

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

privada; 

CIRCULAR Nº 2/2021 – SEE/GAB (Processo SEI 00080-00032397/2021-43). 

Apresenta orientações quanto ao DECRETO Nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. 



10 

 

 

CIRCULAR Nº 22/2021 - SEE/SUBEB (Processo SEI 00080-00036735/2021-16). 

Apresenta orientações para utilização das ferramentas Google. 

DECRETO Nº 41.874, de 08 de março de 2021.  

Prorroga a vigência do Decreto Nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 de 

março de 2021, entre outras  providências. 

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

Apresenta orientações para emissão dos documentos escolares durante o Ensino 

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

DECRETO n.º 41.882, de 08/03/2021.  

Declara estado de calamidade pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, 

em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus SARS-CoV-2 

(Classificação e Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças 

Infecciosas Virais) - DODF N.º 45, de 09/03/2021. 

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

Apresenta orientações para o uso dos Diários de Classe da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal – Ano  Letivo 2021. (Processo SEI 00080-00060709/2021-17). 

PORTARIA Nº 160, de 09 de abril de 2021, publicado no DODF Nº 68, terça-feira, 13 

de abril de 2021.  

Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, no âmbito das 

unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 

das unidades escolares, unidades escolares especializadas, escolas de natureza 

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

comunitárias da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e unidades parceiras, em 

virtude da pandemia da COVID-19. 

Todo projeto supõe ruturas com o presente e promessas        para 
o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável 
para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e 
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buscar nova estabilidade em função da promessa que cada 
projeto contém de estado melhor que presente.( 
GADOTTI,1994,p.579).  

  O presente Projeto Político Pedagógico foi elaborado a partir de formulários 

do Google com a participação de todos os segmentos da Escola, através de 

questionários específicos e Questionário Socioeconômico para conhecimento e 

atualização dos dados que refletem a  nossa realidade escolar. 

A Escola Classe Olhos D’Água reforça e incentiva o protagonismo infantil, 

proporcionando a participação de todos os alunos, em todas as ações da Escola 

desde a Avaliação Institucional , até na contribuição com suas preciosas avaliações 

constantes sobre a Escola que temos e a Escola que queremos: 

Ilustraremos abaixo, o protagonismo Infantil realizado de forma virtual, nos 

anos letivos de 2020 e 2021. 

 

“A Escola que temos é maravilhosa, A Escola que queremos tem que ser mais 

maravilhosa que jamais foi, um lugar para brincar, estudar e me divertir.” 

Frase e desenho do aluno Tiago Filho, 6 anos aluno da Professora Adailma- 1º ano  
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Minha escola é muito boa! Minhas tias são boas! Amo todas. 

Desenho e frase do aluno Gabriel Natan – 3º ano  

 

 

Desenho da Escola que temos : Aluna Raquel 3º ano  
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Desenho do Aluno Carlos Eduardo – 3º ano – Professora Alessandra  
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Desenho da aluna Sther 3º ano  
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Aluno Miguel Ferreira – 1º ANO  

“A escola que eu tenho agora tem professoras legais, as salas são bonitas, tem 

brinquedos e a gente tem aula online e é muito legal que a gente pode conversar com 

os amigos e brincar. A escola que eu quero é poder ver meus amigos sempre, poder 

brincar e conversar com as professoras na escola sem precisar usar o computador. “ 

Frase do aluno Arthur Rangel - 3° ano- Professora Alessandra 

Minha escola é muito boa! Minhas tias são boas! Amo todas. 

  frase do Gabriel Natan- 3° ano- Professora Alessandra 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe Olhos D’Água representa a 

tentativa da consolidação das concepções pedagógicas da organização coletiva , 

através de um processo participativo realizado ao longo da existência da Escola 

Classe Olhos D’Água, fruto de reflexões realizadas a cada ano letivo, principalmente 

nas discussões realizadas no início do ano letivo , na Semana Pedagógica e no 

decorrer do ano , nas datas previstas no Calendário Escolar denominado Dia Letivo 

Temático e de Planejamento Pedagógico com a Comunidade Escolar, além das 

Avaliações Institucionais que possibilitam a prática mais humanizada e com boas 

chances de resultados favoráveis para a Unidade Escolar, pois é fruto do desejo 

coletivo nos momentos de discussão sobre a melhoria da Projeto Político e 

Pedagógico onde a democracia é vivida respeitosamente em prol da construção de 
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uma Escola Pública de qualidade. 

 

No decorrer da sua existência a Escola Classe Olhos D’Água construiu uma 

identidade especifica respeitando a realidade da comunidade que a compõe, inclusive 

no desenvolvimento das ações pedagógicas que enfatizasse a importância do homem 

do campo, a preservação do meio ambiente e a importância do crescimento 

populacional ordenado e sustentável. A Escola Classe Olhos D’Água apesar de 

possuir muitas características de Escola do Campo, não é considerada como tal , 

porém respeita as particularidades de sua clientela levando em consideração sua 

localização geográfica e a proximidade com a Área de Proteção Ambiental.  

Este Projeto Político Pedagógico foi pensado para ser emancipador, debatido 

e consolidado de forma coletiva, com todos os segmentos da Escola, com objetivo de 

oportunizar espaços de formação continuada, para fortalecer o debate entre os 

envolvidos no processo. 

Neste sentido buscamos fortalecer à avaliação institucional em todos os 

segmentos, para reflexão dos resultados obtidos, buscando planejar e garantir à 

aprendizagem de todos, direcionar o uso dos recursos públicos financeiros para ações 

que de fato contribuam para a melhoria no processo de Ensino-aprendizagem dos 

envolvidos. 
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HISTÓRICO   
 

 

A Instituição Educacional em questão é denominada Escola Classe Olhos 

D’Água, pertence à Coordenação Regional de Sobradinho e foi criada através das 

Resoluções nº 1474 e nº 1475 de 28 de agosto de 1.985 e o Decreto nº 33.869 de 22 

de agosto de 2012. 

A Escola Classe Olhos D’Água está localizada no Núcleo Rural Olhos D’Água, 

Chácara Olhos D’Água nº 22- CEP 71.507-993, na Região Administrativa do Lago 

Norte, CNPJ 01755508/0001-62, telefone (61) 98659-7049, email institucional 

olhosdagua.sobradinho@edu.se.df.gov.br 

A Construção da Escola Classe Olhos D’Água aconteceu  após a doação do 

lote feita pelo casal Francisco Silvério de Souza e Genuvina Pereira de Souza. Esse 

casal é morador da Chácara vizinha a Escola e sempre colaboraram muito com a 

nossa Unidade Escolar, seu Francisco cultivava uma linda horta sem o uso de  

agrotóxico em sua propriedadade, e sempre colaborava para enriquecimento da 

nossa Merenda Escolar. No ano de 2012, seu Francisco faleceu , mas Dona Maria 

encontra-se muito bem , com seus 95 anos de idade e com sua generosidade e alegria 

de sempre.  

A familia desse lindo casal , ajudou a contruir a nossa Escola, colaboram em 

todas as atividades que realizamos e nós já educamos seus filhos, netos e agora 

estamos com seus bisnetos matriculados nesta Unidade de Ensino.  

 

 

 

 

 

 

A Escola Classe Olhos D’Água recebeu este nome ,devido a uma grande 

quantidade de nascentes que existiam nessa localidade.No entanto, com o passar dos 



19 

 

 

anos, e a degradação do meio ambiente devido à construção de Postos de Gasolina 

e Motéis próximos à escola, ocasionou a contaminação e a escassez dos recursos 

hídricos. 

 

Figura 2 – escola Classe Olhos D’Água – vista aérea  

 

 

No ano letivo de 2007 a Escola Classe Olhos D’Água, recebeu destaque na 

mídia local e chegou a ser notícia no Jornal Hoje, devido a um fato inusitado, que foi 

uma grande infestação de Pulgas na Escola.  

Na época o DF TV visitou a nossa Escola e uma reportagem sobre a infestação 

das pulgas não deixou de valorizar a limpeza e o cuidado com que nossa Escola 

sempre foi tratada, foi possível, mesmo com uma reportagem negativa, mostrar o 

nosso trabalho desenvolvido na época e o acolhimento da nossa Escola foi ressaltado 

como uma característica muito positiva. 

De acordo com o PDOT/DF (Plano Diretor de Ordenamento Territorial) a escola 

está inserida numa Zona Urbana de uso controlado. No entanto, não possui serviço 

de telefonia fixa e via de acesso asfaltada.  

Apesar de ser uma Escola Considerada Urbana, possui todas as características 

de uma zona rural, não possui telefone fixo, não é asfaltada e a coleta de lixo às vezes 

não é realizada com a mesma frequência que observamos nas áreas urbanas, temos 

também uma iluminação muito precária, o que é motivo de grande preocupação no 

que diz respeito ao nosso patrimônio material e imaterial. 

A Unidade Educacional contratou um serviço de internet, e os professores e 

funcionários contribuem mensalmente para o uso da mesma para a realização de todo 

trabalho administrativo e pedagógico. Desde 2015 o serviço de internet sempre foi 
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mantido pela equipe da escola.  (e a partir de maio de 2021 o serviço de internet 

passou a ser pago pela Secretaria de Educação).  Ressaltamos que a Escola se 

organizou de forma que os professores que não possuem aparelhos tecnológicos ou 

impressora em casa para confecção de material impresso, tivessem condições de 

realizar suas atividades na sala dos professores. 

Foi realizada uma reforma em 2001 com ampliação da estrutura física e a 

Instituição Educacional passou a contar com três salas de aula, uma sala de leitura, 

dois banheiros, uma cozinha com depósito de merenda, um pequeno depósito para 

materiais pedagógicos e administrativos, uma pequena sala para os auxiliares em 

educação, uma sala de secretaria que é divida com a direção, sala de professores e 

um banheiro para uso dos funcionários.  

 

A escola conta com o Transporte Escolar que contempla os alunos que moram 

no Grande Colorado, Córrego do Urubu, Núcleo Boa Esperança e Taquari. Alguns 

estudantes que moram mais próximos vêm caminhando até a escola, outros, os pais 

deixam de carro ou à cavalo. Ressaltamos que a partir  de março do ano letivo de 

2020 até 2021 em virtude da pandemia esse serviço  foi temporariamente suspensos, 

por tempo indeterminado até que haja retorno de forma  presencial. 

 A Escola possui um pequeno estacionamento somente para os professores e 

funcionários,apesar de ser uma área tipicamente rural, onde imaginamos um grande 

espaço físico, a Escola Classe Olhos D’Água contraria este pensamento, 

apresentando um espaço restrito, cercada por chácaras vizinhas, grandes erosões no 

solo, com pedras pontiagudas e uma entrada para escola com acesso a duas 

chácaras. Há uma dificuldade para manobrar e estacionar automóveis e o ônibus 

escolar no dia a dia. Nos dias de festas, reuniões e outras atividades importantes o 

pais ficam sem opção para estacionar seus carros. 

No segundo semestre do ano de 2016, a Coordenação Regional de Ensino de 

Sobradinho viabilizou junto aos apenados, a construção de um alambrado para a 

nossa Escola, dando condições de maior proteção ao patrimônio material e aos alunos 

, professores e funcionários desta Unidade de Ensino. 

No ano letivo de 2020, a Administração do Lago Norte, através do empenho do 

Administrador Marcelo Ferreira da Silva, presenteou a nossa Escola com a construção 
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de uma sala de aula para a Educação Infantil, construção de um pátio externo e a 

instalação de ar condicionado em todas as salas de aula. 

Apresentaremos parte das nossas conquistas relativas a parte estrutural nos 

anos letivos de 2020 e 2021, através de fotos. Mas estamos ansiosos para inaugurar 

cada espaço desses com a presença de todos nossos alunos, professores, 

funcionários , comunidade escolar e nosso querido amigo e administrador do Lago 

Norte Marcelo Ferreira da Silva.  

 Em relação a cobertura do pátio, a Escola esta tentando junto a Regional de 

Ensino de Sobradinho a cobertura desse espaço, para que no retorno presencial , 

nossa Escola tenha condições de realizar atividades neste espaço tão importante para 

a Escola. 

Em função da Pandemia e para cumprir os protocolos para o retorno presencial 

dos alunos, a Regional de Ensino realizou em maio de 2021 a instalação de uma 

bancada e pia para a higienização das mãos na chegada da Escola, a aquisição de  

termomêtro , tapete sanitizante, toten de alcool. 

Ressaltamos ainda com muita alegria a instalação de data show, tela retrátil e 

caixinha de som em três salas de aula, realizada no mês de junho de 2021, 

organizando nossas salas para utilização nas aulas remotas. 

A maior fragilidade apontada na Avaliação Institucional semestral, sempre foi a 

questão estrutural, pois nossa Escola foi contruida pensando na quantidade de alunos 

e funcionários que faziam parte dela naquela época, agora a situação é outra, temos 

muito mais alunos matriculados, temos o dobro de funcionários daquela época e a 

falta de espaço se tornou uma dura realidade. 

Para funcionarmos de uma forma minimamente confortável, seria necessário a 

construção de uma sala dos professores para que pudessemos realizar nossas 

cooordenações, a construção de um banheiro masculino para os funcionários, temos 

um único banheiro e temos agora 9 homens trabalhando na escola que necessitam 

utilizar o banheiro infantil ou dividir com as funcionárias um único banheiro que fica na 

sala da direção.  



22 

 

 

Temos a pretensão da construção de um refeitório, um estacionamento com 

bloquetes, para melhor absorção das águas pluviais, a construção de uma guarita ou 

portaria com banheiro , localizada na entrada da Escola para que os vigias possam 

de forma segura , fiscalizar e controlar a entrada e saida das pessoas na Escola. 

Atualmente, a clientela atendida inclui alunos que moram nas chácaras olhos 

D’Água, na comunidade Rural Boa Esperança I e II, Taquari e em outras 

comunidades, sendo que o deslocamento até a escola, necessita ser realizado em 

transporte locado pela Secretaria de Educação e do Governo do Distrito Federal, 

porém mais uma vez ressaltamos que a partir de março de 2020 e no ano letivo de 

2021 , esse serviço foi suspenso, devido ao isolamento social e suspensão das aulas 

presenciais. 

Salientamos que devido ao novo modelo das aulas realizadas de forma virtual 

recebemos alunos que residem em Sobradinho, no Lago Oeste, na Basevi e os 

Condomínios da DF 150 e suas proximidades. A Regional de Ensino de Sobradinho 

teve a necessidade de matricular alunos que moram distantes da Escola, devido à 

grande procura por escolas públicas durante a pandemia.  

A escola é bem conservada, possui paredes pintadas, com desenhos infantis 

para atender nossos alunos da Educação e Séries iniciais do Ensino Fundamental.  É 

uma escola muito limpa, não temos problemas pichações e/ou depredações após o 

cercamento da Escola com alambrado e instalação das câmeras de segurança. Nossa 

Escola é reconhecida pela maneira única de acolher alunos, professores e 

funcionários. 

Descrição da Estrutura Física  

 

ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA CLASSE OLHOS D’ÁGUA 

04 Salas de aula       01 Sala de informática  

01  Sala de leitura       01 Cozinha com depósito 

01 Baheiro masculino aluno      01 Depósito de materiais 
transformado em SOE 

01 Banheiro feminino aluna      01 Direção  

01 Banheiro para professores, 
funcionários e comunidade 
em geral 

01 Secretaria  

01 secretaria 01  Sala dos professores  
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01 Sala dos servidores  01  Pátio descoberto  

01 Parquinho    
 

 

No ano em curso a escola funciona de forma virtual, com 107 alunos 

matriculados no turno matutino e vespertino com duas turmas de Educação Infantil, 

1º e 2º período (4 e 5 anos), uma turma de 1º ano, uma turma de 2º ano, uma turma 

de 3º ano, uma turma de 4º ano e uma turma de 5º ano. 

 

Identificação-unidade escolar: Escola Classe Olhos D’Água  

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA CLASSE OLHOS D’ÁGUA 

FUNÇÃO SERVIDOR (A) 

Diretora Neide Viana Luiz   

Vice-Diretora Adriana Pereira Torres Feitosa  

Secretária Lara Adriane Barcelos de Carvalho 

Conselho Escolar  

Membro Nato: Neide Viana Luiz 

Carreira Magistério: Adailma França Braga Ramos 

Carreira Assistência: Maria de Lourdes Dias 

Segmento Pai: Fernanda de Sousa Santos 

Professoras 

Regentes  

Beatriz dos Santos Holanda de Medeiros  

(1º Período- Contrato Temporário) 

Claudianne Lemos do Prado Dias Lage 

 (2º Período – Efetiva ) 

Adailma França Braga Ramos 

 (1º Ano - Efetiva) 

Maria Tereza  Fernandes de Azevedo  

(2º ano – Efetiva )  

Alessandra Souza Santos  

 (3º ano – Efetiva) 
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Cristina Maria de Lemos Lima  

(4º ano – Efetiva) 

Helena Beatriz Martins Brito  

(5º ano – Contrato)  

Coordenadora Cláudia Ferreira Sampaio (Efetiva) 

Auxiliares em Educação 

Maria de Lourdes Dias  

(Readaptada) 

Rosilda Maria Pereira de Matos  

(com Restrinção médica)                                                     

Vigias Noturnos 

Aloísio Rios  

César de Castro Lima 

Francisco Ferreira Campos  

Joelson Henrique Cares 

José Alves Armando 

José Carlos Pereira Santana 

Raimundo Nonato Gomes Sobrinho  

Rubens José de Oliveira  

Wanderlei Pereira dos Santos  

Merendeira Terceirizada  

 

Merendeira da SEE 

Caciana Ferreira Mariana Neta 

 

Vilma Rodrigues de Carvalho 

Servidores Terceirizados 

Adriana Rosa Ribeiro  

Michael Gomes Pimentel 

Rejane Teixeira das Dores Gomes 

Monitora 
Viviane Souza da Silva Brum 

Biblioteca Luciana de Oliveira Souza  

(Professora Efetiva com Restrinção médica 

Apoio Pedagógico Mauricio Schelb Luz  
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(Professor Efetivo Readaptado) 

SOE Lilian Chaul de Souza 

COMISSÃO DE 
ORGANIZAÇÃO 

 

Presidente: Neide Viana Luiz   
Vice-presidente: Adriana Pereira Torres Feitosa 
Relator: Lara Adriane Barcelos de Carvalho  
 

  

 

 

 

Horário de Funcionamento da Secretaria Escolar  
 

 

Presencial  

 

Durante a Pandemia  

 

Segunda à Sexta-feira 7  às 17h 

 

8 às 12 horas  
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

Ao planejarmos um diagnóstico da Escola Classe Olhos D’Água temos como 

finalidade identificar os aspectos que permeiam a nossa realidade escolar, 

identificando nossas potencialidades e fragilidades, buscando redimensionar, 

ressignificar e otimizar nossas ações, para contemplar o Projeto Político Pedagógico 

da Instituição Escolar, atribuindo um olhar diferenciado dotado de atenção e respeito 

a realidade local, objetivando identificar às necessidades de intervenções e 

transformações. 

Pensando nisso, realizamos um questionário socioeconômico, que foi aplicado 

para às famílias da nossa comunidade local, para Identificar os aspectos que compõe 

e caracterizam como única a nossa Escola Classe Olhos D’Água. 

 A partir de informações obtidas através do questionário socioeconômico, 

enviado às famílias, foi possível observar que: 

 

 A Maioria das crianças, 63,5% convivem com pai e mãe seguidos dos 28,8%  

que convivem apenas com as mães, e ainda os que convivem com a mãe e o 

padrasto e os que convivem apenas com o pai.  
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Em relação a idade das mães, 64% têm de 26 a 35 anos, 26% têm 36 anos ou 

mais e 10% têm entre 18 e 25 anos. Uma comunidade bastante jovem, temos entre 

as mães da nossa comunidade muitas ex-alunas da Escola Classe Olhos D’Água. 

 

 

Em relação a idade dos pais, 63,3% têm 36 anos ou mais, 36,7% têm entre 26 

e 35 anos, apresentando-se como uma comunidade jovem. Uma clientela jovem e 

temos entre os pais, alguns ex-alunos da Escola Classe Olhos D’Água. 
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Em relação ao local onde moram 38,5% moram no Taquari, 25% moram no 

Núcleo Rural Boa Esperança I e II, 15% moram nas Chácaras do Núcleo Rural Olhos 

D’Água e são vizinhos da Escola, e foram registradas crianças que moram nos 

Condomínios da DF 150, no Varjão, no Lago Oeste, em Sobradinho 2 e ainda na 

Quadra  02 de Sobradinho. Com a pandemia a clientela foi alterada e recebemos 

alunos de outras instituições e localidades do Distrito Federal. 

Neste sentido  constatamos que matriculamos alunos que moram distante da 

Escola , pois este ano letivo, devido a pandemia, recebeu muitos alunos oriundos da 

Rede Privada e dessa forma as Escolas de Sobradinho não conseguiram atender 

todas as crianças e dessa forma , enquanto estivermos na forma remota de Ensino , 

atenderemos os alunos que moram mais distantes, porém foi possível identificar que 

se a Secretaria de Educação não disponibilizar o Transporte Locado para esses 

alunos em um eventual retorno presencial , algumas famílias terão dificuldade em 

trazer seus filhos, pois muitas vezes deixam de retirar material impresso devido à 

distância da escola e as vezes por falta de condições de pagar a tarifa dos Transporte 

Público.  Porém, a partir do dia 05 de maio de 2021, a Escola Classe Olhos iniciou a 

entrega das atividades impressas , através de entregas realizadas pelos motoboys , 

financiado pela SEEDF e todas as famílias receberam a apostila em suas residências, 

com exceção daqueles que estavam com endereços ou telefones desatualizados, 

quando isso ocorreu as apostilas foram devolvidas para Escola e entramos em contato 

com as famílias para que fossem retirar o material na escola e fizemos a alteração 

dos dados, para assegurar que na próxima entrega todos recebam o material nas 

residências. 
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Foi possível identificar que 36,5% das famílias residem em casa própria e 

36,5% residem em propriedade cedida, 23,1% pagam aluguel, alguns são caseiros e 

ainda existem os que estão financiando suas casas próprias. 

Neste item é possível perceber o quanto a Escola Classe Olhos D’Água possui 

uma comunidade diversa, com uma grande diferença no que se refere ao poder 

aquisitivo, muitas vezes a Escola deixa de ser atendida por projetos ou pessoas que 

desejam realizar doações, por estar na Região Administrativa do Lago Norte e possuir 

alunos que residem no Taquari. Mas o fato é que nossa comunidade e composta por 

diferentes níveis sociais e essa diferença social nos possibilita um relacionamento de 

trocas de serviço e ajuda aos menos favorecidos. 

 

Identificamos que 57,7% dos nossos alunos os pais moram juntos, 40,4% os 

pais são separados, e 1,9% moram longe dos pais e não matem contato com eles. 
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Foi possível identificar algumas situações em que a separação dos pais tem 

interferido na vida escolar das crianças, algumas situações mal resolvidas entre os 

pais separados, tem colocado a professora regente em situações desconfortável. No 

2º semestre promoveremos ações para falar sobre alienação parental, guarda-

compartilhada e outros assuntos. 

 

53,8% dos nossos alunos são irmãos e 46,2 % não possuem irmão 

matriculados na mesma escola. Nossa Escola possui a maioria de alunos que tem 

irmão matriculados na mesma Unidade de Ensino e muitos que são parentes. O que 

torna um ambiente muito familiar, onde a maioria das pessoas se conhecem e se 

ajudam mutualmente. 

 

Em relação ao grau de escolaridade do genitor 21,7% estudaram até a 5ª série, 

19,6% possuem o ensino médio completo, 17,4% ensino médio incompleto, 15,2% 

possuem o Ensino Superior Completo e 8,7 % possuem o Ensino Superior incompleto. 
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Em relação ao grau de escolaridade da mãe 21,2% estudaram até a 5ª série, 

21,2% possuem o Ensino Superior, 19,2% estudaram até a 8ª série, 19,2% possuem 

o Ensino médio incompleto, 13,5 possui o Ensino Médio Completo. 

Em relação aos dados relativos à escolaridade dos pais, foi possível contatar 

que as dificuldades encontradas pelos pais no auxílio as atividades escolares das 

crianças nesse período de pandemia. 

 

26,1% são caseiros, 26,1% são autônomos, 10,9% trabalham no comércio e os 

36,9 % restante estão trabalhando na construção civil, serviços gerais, servidor 

público, gesso, marinheiro de convés marítimo.  
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Em relação a profissão da mãe 30% são autônomas, 26% são empregadas 

domésticas, 8% são servidoras públicas, 6% são do lar, 6% trabalham no comércio e 

as demais 24% trabalham em salão de beleza, camareiras, cozinheiras e autônomos. 

Os dados analisados acima, demonstram bem a nossa realidade, pois a maioria 

dos pais possuem dificuldade em auxiliar os filhos em suas atividades escolares, 

sempre tivemos essa realidade, porém o momento atual demonstrou ainda mais as 

dificuldades das famílias que não possuem capacidade de auxiliar os alunos nas 

atividades diárias. 

 

Em relação a este item foi possível observar que 72,9% estão trabalhando, 

18,8% não estão trabalhando e os demais responderam que não sabem ou que no 

momento não estão trabalhando. 
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Quanto às mães da Escola Classe Olhos D’Água 50% estão desempregadas, 

46,2% estão trabalhando e as demais relataram que são do lar ou que no momento 

estão desempregadas em busca de um emprego. 

No que se refere a vida profissional dos pais é possível observar que a maioria 

está trabalhando, porém uma grande parcela está desempregada e sobrevivendo com 

ajuda do governo, principalmente as mulheres trabalham sem registro na Carteira o 

que nos preocupa, pois a maioria sustenta seus filhos e não possui nenhuma 

segurança e benefícios no que se refere ao campo profissional. 

Diante dessa realidade a Escola Classe Olhos D’Água firmou parcerias com a 

Igreja Reviver, alguns amigos pessoais e estamos distribuindo desde o início da 

Pandemia, pelo menos 25 cestas mensais, mas já doamos mais de 50 cestas para as 

famílias cadastradas.  
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Constatamos que 51% dos pais trabalham com a carteira assinada, 42,9% não 

possui registro em Carteira e os demais são autônomos ou não souberam responder. 

 

Observamos que 73,1% das mães não possuem Carteira assinada, 25% 

possuem registro na carteira profissional e as demais são autônomas. 

 

Em relação a quantidade de pessoas que contribuem com a renda da casa 60% 

responderam que apenas 1 pessoa contribui, 32% responderam que 2 pessoas 

contribuem, 6% responderam que mais de 2 pessoas contribuem e os demais 

relataram que os dois trabalham e somam a renda familiar de mais de 4 integrantes 

do lar. 

Durante esse tempo de pandemia , foi necessário que a Escola firmasse 

parceria com a Igreja Presbiteriana Reviver e com alguns professores e servidores da 

Escola para ajudarmos financeiramente algumas pessoas que estão passando por 

situações complicadas, fizemos doações de pelo menos 50 cestas básicas 
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mensalmente, auxiliamos uma família com medicação para a genitora que possui uma 

situação de saúde muito delicada e a equipe gestora realizou  a confecção de 

currículos e até agendamento para vacinação Covid para algumas famílias que não 

possui recurso tecnológico para fazer. 

 

Em relação a Renda Familiar 74,5% relataram que recebem até 1 salário-

mínimo, 10.6% recebem 6 salários-mínimos ou mais e os demais relataram receber 

até 2 salários e de 3 até 5 salários. 

 

 

Em relação aos benefícios pagos pelo Governo 23,1% recebem Bolsa Escola, 

ninguém recebe Benefício de Prestação Continuada, 34,6% recebem auxílio 

emergencial, 48,1% não recebem nenhum auxílio do Governo. 
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Em relação aos Recursos Tecnológicos que as famílias possuem 41% 

possuem Televisão, 57,7% possuem internet, 19,2 possuem computador com 

internet, 17,3% possuem notebook, 17.3% possuem tablet, 86,5% possuem telefone 

celular, 7,7% possuem TV a cabo. Apesar de 57,7% terem internet, não acessam a 

plataforma, pois consome o pacote de dados e por este motivo a utilização da 

Plataforma Google Sala de aula não é uma realidade da Escola Classe Olhos D’Água. 

 

Em relação a cidade natal da criança 80,8% nasceram em Brasília e as demais 

nasceram em Planaltina do Goiás, São Paulo, Goiânia, Colômbia, Rio Grande do 

Norte, Bom Jesus Piauí. 
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Em relação a Região de origem do pai 38,6% são do Nordeste, 34,1% são do 

Centro-Oeste, 20,5% são do Norte e as demais são do Sudeste e do Sul. 

 

 

Em relação a Região de origem da mãe constatamos que 41,7% são do Centro-

oeste, 37,5% são do Nordeste, 10,4% são do Norte, 8,3% são do Sudeste e o restante 

do Sul. 

Em relação a origem das famílias, constamos que é um dos motivos para haja 

grande rotatividade de alunos durante o ano letivo, muitas pessoas passam por aqui 

para tentar conseguir um emprego e oferecer uma vida melhor para seus familiares. 



38 

 

 

 

Observamos que 60% das famílias se declararam católicas, 22% são 

evangélicas, 12% não tem religião e os demais se declararam testemunha de Jeová 

ou não souberam responder. 

A maioria das famílias se declaram como católicos, seguidos dos evangélicos, 

Testemunhas de Jeová e o que não sabem dizer a qual religião pertencem. Na nossa 

Escola precisamos realizar uma reunião com as mães dos alunos da Religião 

Testemunha de Jeová, pois eles possuem algumas restrições tais como participar do 

Hasteamento ou arriamento da Bandeira, momentos cívicos, festas de aniversário e 

algumas outras comemorações. Entendendo a forma como eles expressam sua fé, 

estabelecemos um relacionamento de respeito, quanto ao cumprimento das 

atividades propostas no Currículo em Movimento. A Escola procura respeitar todas as 

religiões e ressalta que a Escola é laica. 

 

Em relação a frequência que as crianças assistem Televisão 63,5 disseram que 

existe um controle de horário e 26,9% relataram que não existe limite de horário, 
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alguns relataram que as crianças assistem sem controle de horário, alguns assistem 

de vez em quando e outros relataram que assistem somente quando não tem nada 

para fazer, quando estão cansadas ou quando não tem dever. 

 

Em relação a participação nas atividades físicas 78,8% não realizam atividades 

físicas e 21,2% realizam alguma atividade física. Como este item se refere aos anos 

letivos de 2020 e 2021 quando estamos de forma remota, procuramos quantificar 

quantas crianças fazem atividades físicas em casa ou em alguma academia. Dessa 

forma constatamos que a maioria das crianças não praticam qualquer atividade física. 

 

Constatamos que 61,5% não possui computador com internet e 38,5% 

possuem, porém apesar desse dado parecer retratar uma realidade onde a maioria 

possui internet, faz-se necessário salientar que a maioria utiliza pacote de dados, o 

que não possibilita o acesso a Plataforma e alguns vídeos e ou atividades. 
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Em relação ao hábito de leituras 61,5% responderam que possuem e 38,5% 

responderam que não possui hábitos de leitura. 

 

Em relação a rotina escolar das crianças 64,7% relataram que as crianças têm 

uma rotina bem definida e 35,3% relatam não ter uma rotina bem definida. 
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Em relação ao cantinho de estudos reservado em casa 63,5% relataram que 

tem um cantinho reservado para as crianças estudarem e 36,5% dos alunos não 

possui esse local reservado. 

Apesar da maioria dizer que possui hábito de leitura, rotina bem estabelecida e 

definida, e um local ideal para o estudo, não é a realidade que constatamos aos longos 

desse tempo em atividade remota. As famílias muitas vezes não respondem as 

questões de forma a retratar a real situação pensando que poderá se prejudicar, 

porém nosso intuito é apenas ajudar e planejar ações que demonstre a nossa 

realidade. O que vivenciamos nas aulas síncronas são algumas crianças sem 

acompanhamento de algum adulto, em ambiente com som alto ou conversas que 

tiram a atenção dos alunos e demonstram não haver uma rotina ou espaço apropriado 

para as atividades escolares.  

 

Em relação a saúde das crianças 82,4 dos pais disseram que os alunos são 

alérgicos e 14,6% são alunos que não apresentam alergia. 
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Em relação a Projeto Político  Pedagógico da Escola Classe Olhos D´Água 49% 

dos pais desconhecem o documento, 43,1% consideram muito boa e o restante 

consideram boa ou regular. 

Este item nos chamou a atenção para utilizarmos os sábados letivos para fazer 

oficinas e reuniões voltadas para essa temática. 

 

Em relação a Equipe de professores e funcionários da Escola Classe Olhos 

D’Água, 65,4% consideram excelente, 26,9% consideram muito boa e as demais 

consideram boa ou regular. 

Esse item reflete a excelente relação que temos com nossa comunidade e o 

quanto somos respeitados por eles. 
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Em relação ao relacionamento entre a família 53,8% disseram ser excelente 

26,9% consideram muito boa e 13,5% consideram bom e 5,8% consideram regular. 

 

 

Em relação ao relacionamento do pai com a mãe da criança 43,1% relataram 

ser excelente, 41,2% disseram que o relacionamento é bom e 15,7% elencaram o 

relacionamento como ruim, mais ou menos e ainda houve quem relatasse que não há 

comunicação entre os pais. 

Esse item corrobora com o pensamento de que a relação entre as famílias 

interfere de maneira positiva ou negativa na relação das crianças com a professora e 

seus colegas. A Escola precisa contribuir com o tema sobre alienação parental e o 

quanto essa prática pode atrapalhar a vida escolar, emocional e afetiva das nossas 

crianças. 
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Em relação ao tempo livre das  crianças  e o tempo que as famílias dedicam 

exclusivamente para elas, 54,9% relataram que é de até 2 horas, 17,6% relataram 

que é de 3 a 4 horas por dia e 27,5% relataram que é mais de 4 horas. 

 

Em relação ao modo como a criança tem realizado as atividades da escola 

67,3% relataram que é através das apostilas distribuídas pela escola, 26,9% relataram 

que é através do grupo de WhatsApp e somente 2,8 disseram utilizar a Plataforma 

Google Meet. 
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Em relação a segurança para o retorno das aulas presenciais 40,4% disseram 

que não se sentem seguros, 32,7% disseram que talvez se sinta seguro para enviar 

os filhos para escola e 26,9 se sentem seguros para encaminhar as crianças para aula 

presencial. 

 

 

Em relação à condução das aulas remotas na Escola Classe Olhos D’Água, 

69,2% se declararam satisfeitos, 25% parcialmente satisfeitos e 5,8 % se declararam 

insatisfeitos. 

No que diz respeito a insatisfação da comunidade em relação ao Ensino 

remoto, ficou muito claro as dificuldades encontradas pelos pais da Escola Classe 

Olhos D’Água, alguns não tem condições de ajudar os filhos na realização da 

atividades, outros estão trabalhando e sofrem com a falta de um lugar seguro para 

deixar os filhos na suas ausências e recebemos muitas reclamações de mães que 
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estão em teletrabalho e se sentem sobrecarregadas e cansadas com as múltiplas 

funções exigidas nesse momento de aulas remotas. 

 

Em relação as aulas realizadas no Meet 17,6% estão satisfeitas com apenas 

uma aula semanal, 7,9 % estão satisfeitos com duas aulas semanais, 17,6% acham 

que deveria ter mais aulas via Meet, 11,8% acham que não deveria ocorrer aulas via 

Meet por não ser a realidade de todos os alunos, 45,1% acham que deve acontecer 

sim, mesmo que não seja a realidade de todos, pois os que possuem o recurso não 

devem ser prejudicados.  

Em relação a essa questão , salientamos que as professoras estão realizando 

dois atendimentos semanais com aula síncrona e a equipe Gestora está realizando 

um atendimento semanal com o Projeto de Olhos nas emoções, que foi elaborado 

pela professora Neide Viana Luiz inicialmente para atender os alunos e familiares no 

lugar da Orientadora que se encontrava de atestado e depois a professora da sala de 

leitura que se encontra de Atestado Médico, para que os alunos não ficassem sem 

atendimento a princípio da orientação educacional e depois para que não perdessem 

a oportunidade de participar do Projeto emoções aliado ao Projeto de leitura. 
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Em relação a correção dos filhos quando os mesmos não obedecem ou não 

fazem as atividades propostas 98,1% relataram que corrigem as crianças sim e 1,9% 

relataram que não corrigem os filhos. 

 

Em relação a expressão facial no momento da correção as opções marcadas 

foram: 

15,4%  42,3% 28,9%  26,3% 

 

Em relação a esse item, conseguimos analisar o comportamento de algumas 

crianças que demostram falta de limites e dificuldade de lidar com o não é maior 
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dificuldade ainda em ouvir o outro, querem falar sem dar a oportunidade para o outro. 

Vamos precisar trabalhar regras de convivência com nossos alunos. 

 

Em relação aos responsáveis pelos alunos na ausência dos pais 16,3% 

relataram que são os pais, 32,7% são a mãe, 6,1% são as madrastas, 38,8% são os 

irmãos mais velhos, 22,4% são os tios e 6,1% são amigos da família.  

 

No que se refere a mudança de comportamento dos alunos 53,8% disseram 

que os filhos mudaram de comportamento e 46,2%  não mudaram o comportamento. 

Algumas familias responderam um questionário Google formulários onde essa 

questão sobre mudança de comportamento estava sendo avaliada, muitas familias 

relataram crianças tristes, com choro fácil , com insônia, engordando ou emagrecendo 



49 

 

 

durante a pandemia, dessa forma a Gestora da Escola elaborou o Projeto de Olhos 

nas Emoções que está sendo um sucesso.  

 

Em relação aos alunos que tiveram mudança no comportamento durante a 

pandemia 11,4% estão tristes, 34,3% alegres, 2,9% agressivos, 2,9% sonolentos, 

17,1% comunicativo, 34,3% mal-humorado, 37,1% irritado, 20% calado, 2,9 mais 

agitado ou mal-humorado e 2,9% dependem do dia. 

Os dados analisados acima alertam a nossa Escola para a necessidade de 

análise criteriosa do presente Projeto Político Pedagógico, para estabelecermos 

ações e estratégias coletivas para a reorganização do trabalho desenvolvido na nossa 

Instituição Educacional. Visando oportunizar estudos e práticas mais prazerosa e 

eficiente nos momentos de reformulação do nosso Projeto Político e Pedagógico, 

dando para a Escola a oportunidade de criarmos um documento que realmente tenha 

a cara da nossa comunidade, um documento que apresente fielmente a nossa 

identidade, levando em consideração nossas particularidades, características e 

cultura local. 

O projeto pedagógico ao se constituir em processo participativo 
de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de 
organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições, buscando eliminar as relações competitivas, 
corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando 
pessoal e racionalizado da burocracia e permitindo relações 
horizontais no interior da escola (VEIGA, 2004, P.38). 
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A Escola classe Olhos D’Água analisa criteriosamente, os documentos de 

avaliação Institucional respondido pelos alunos, professores, funcionários e 

comunidade em geral, para garantir a continuidade dos bons projetos e a 

descontinuidade das práticas que não estão contribuindo para o bem da escola e dos 

107 alunos matriculados nesta Unidade de ensino e organizados da seguinte forma:  

 

MATUTINO  

TURMA QUANTIDADE DE ALUNOS 

2º Período  18 alunos   

1º ANO 24 alunos  

2º ANO  13 alunos   

3º ANO 17 alunos   

TOTAL DE ALUNOS 72 
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VESPERTINO 

TURMA QUANTIDADE DE ALUNOS 

1º PERÍODO 10 alunos   

4º ANO 11 alunos   

5º ANO 14 alunos   

TOTAL 35  

TOTAL GERAL  107  

 

 A estrutura física apresenta-se em condições regulares, porém há muito tempo 

necessita de algumas reformas e ampliações,pois a Escola foi projetada para uma 

menor quantidade de alunos e professores, sentimos a necessidade de ampliação dos 

nosso espaços, é urgente a necessidade da contrução de uma sala dos professores, 

a construção de um banheiro feminino e outro masculino para os professores e 

funcionários , pois utilizamos os banheiros dos alunos, não possuimos um banheiro 

para alunos diagnósticados com necessidades especiais, a escola ncessita de 

ampiação da cozinha e depósito de merenda, faz urgente e necessário um espaço 

digno para o funcionamento do SOE , Sala de Recursos e Equipe Especializada de 

Apoio a Aprendizagem , mesmo que seja uma sala para múltiplas funções,  construção 

de um refeitório para a realização das refeições diárias dos nossos alunos. 

 Todas as necessitadade da escola foram elencadas e encaminhadas a 

Secretaria de Educação,  essa reformas , ampliações  ou construções são muito 

importantes para o bom funcionamento da Escola, principalmente no retorno 

presencial pós Pandemia , porém até o presente momento não fomos atendidos nessa 

demanda. 

Outras reformas urgentes desta Unidade de Ensino construção de uma sala 

dos servidores com banheiro, uma quadra de esportes coberta; reforma no sistema 
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de drenagem de água no pátio, porque quando chove o pátio alaga e não a água não 

encontra saída e retorna para o pátio, a cobertura do novo pátio que possui um 

tamanho ideal, mas descoberto se torna dispensável para as atividades externas, 

troca das janelas de sala de aula para que o ambiente fique mais arejado. 

A Escola Classe Olhos D’Água possui muitos desafios relacionados a sua 

estrutura física como mencionamos acima, porém uma preocupação de ordem maior 

diz respeito a aos problemas identificados nas atividades relacionadas ao pedagógico, 

principalmente no que diz respeito os baixos indices obtidos nas avaliações Externas. 

Em relação aos indices do SAEB nossa Escola encontra-se no ano de 2007 o 

IDEB observado foi de 4,4 e a meta projetada era de 3,9. Nos anos de 2009,2011,2013 

e 2015 o número de alunos matriculados no 5º ano desta Unidade de Ensino  

insuficiente para a divulgação dos resultados do SAEB. 

No ano letivo de 2017 o resultado observado foi 5,3 , mas a meta projetada era 

5,7. Em 2019 o resultado observado no IDEB 5.9 , apesar de ter melhorado a nota, 

não alcançou a meta projeta que era de 6,0. Em 2021 a meta projeta é de 6,3, o que 

nos causa enorme preocupação, pois desde o dia 11 de março de 2020 estamos com 

aulas no modo remoto e apesar de todo esforço da nossa Escola , e tentativa de não 

deixar ninguém de fora do processo educativo, muitos alunos se encontram excluidos 

das aulas virtuais, devido a condição social dos mesmos e a impossibilidade de 

aquisição de aparelhos eletrônicos e internet para uso pessoal. 

A Escola não tem casos de abandono escolar, porém tem muitos alunos 

faltosos, no novo formato de educação virtual , as presenças são garantidas com a 

devolutiva das atividades, porém algumas famílias não possuem condições de enviar 

as atividades de forma virtual e na devolutiva das atividades impressas, algumas estão 

vindo com questões em branco, respondidas por outras pessoas que não são os 

alunos ou ainda respondida de qualquer forma apenas para constar que estão feitas, 

diante dessa realidade a Secretaria de Educação , garantiu que os alunos que não 

tem acesso as diversas formas de devolutiva não sofreram prejuizos com faltas, 

porém para não desestimular os que realizam as atividades , a Escola continua 

relantando a importâcia das devolutivas das atividades. 
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 Diante da situação apresentada reunimo-nos em Coordenação Coletiva para 

pensarmos juntos em uma forma de minimizar os prejuizos causados pela Pandemia, 

que nos obrigou de uma hora para outra a realizarmos virtualmente, todas as 

atividades que planejamos para o modo presencial.  

Foram dias de insegurança, incertezas e preocupações , porém não cruzamos 

nossos braços e mesmo antes de se tornar obrigatório, conversamos virtualmente 

com os pais de nossos alunos, cada professora fez um grupo de sua turma no 

WhatsApp e passamos a encaminhar atividades para que não se perdesse o vinculo 

entre alunos, professores e escola e também para que a rotina escolar fosse 

minimamente mantida. 

A escola já tem a prática da aplicação do Projeto Interventivo com alguns 

alunos do BIA. O Projeto Interventivo parte de um diagnóstico e consiste no 

atendimento imediato aos estudantes que, após experimentarem todas as estratégias 

pedagógicas desenvolvidas em sala ainda mostram dificuldades de aprendizagem 

Foi acordado entre os profissionais do grupo que o atendimento fosse mantido 

na forma virtual as professoras se revezarão no atendimento dos alunos que 

necessitam de maior atenção. 

A organização pedagógica da Escola Classe Olhos D’Água de forma remota foi 

organizada da seguinte forma: as professoras regentes ofertam aulas síncronas 2 

vezes por semana, a Equipe Gestora oferta aulas síncronas, com todos os alunos da 

Escola através do Projeto De Olhos nas Emoções. As professoras realizam videos 

chamadas com os alunos que não acessam as aulas síncronas. Todos os alunos 

recebem apostilas e alguns além do material impresso, receberam os livros didáticos 

e fazem a devolutiva através da Plataforma ou grupo de WhatsApp.  

As coordenações individuais acontecem em tempo e espaços dferentes , de 

forma remota e são conduzidas da seguinte forma : a professora do 1º ano , com 33 

anos de experiência em alfabetização conduz o grupo do Bia. A diretora da Escola 

fica responsável pela coordenação com as duas turmas de Educação Infantil e a 

coordenadora e o apoio da coordenação coordenam junto com o 4º e 5º ano, esses 

momentos acontecem quinzenalmente às terças-feira e quinzenalmente trocamos 

experiencias e fazemos estudos na Coordenação Coletiva que ocorre toda 4ª feira.  
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Nas coordenações coletivas tivemos a oportunidade de contar com convidados 

especiais para ministrarem formações importantes , como foi o caso do Professor 

Erisevelton Lima que nos contemplou com uma oficina sobre Conselho de Classe. 

Tivemos ainda a oportunidade de receber uma formação realizada pela EAPE , 

através da Oficina de Saúde vocal, usos e desusos da voz.  

Ao longo dos anos letivos 2020 e 2021, de forma remota tivemos oportunidade 

de trazer a professora doutora Isabela Ramos da Universidade Católica para formação 

com professores e alunos sobre os benefícios da atividade fisica para o cerébro. 

Recebemos a cantora Nicole Luz para falar com nossos alunos sobre perserverança 

e sonhos , ela cantou e encantou a todos nós. Tivemos a participação da professora 

Luciana Dias , acolhendo nossos professoras através da música.  

Foi possível preparar ainda um momento com as contadoras de história: 

Jeanne e Patrícia Gerard, palestra com a médica Pediatra  e infectologista , Doutora 

Fátima falando sobre o Projeto Gotas de Amor. Recebemos ainda uma importante 

palestra ministrada pela professora Patricia Ramiro sobre o empoderamento feminino 

e a violência contra as mulheres.  

Foram tantas as oportunidades de trazer pessoas especiais para conversar 

com nossas crianças e familias, tivemos o privilégio de receber professora de Ioga, de 

música, de dança e tantas outras atividades importantes, que nos ajudaram a acolher 

nossos alunos nesse momento tão dificil. 

Algumas professoras, seguindo todos os protocolos de segurança imunológica 

orientada pela Organização Mundial da Saúde, tem comparecido a Escola ou até 

mesmo nas casas dos alunos , com autorização de seus familiares,para explicar para 

as familias e até mesmo para os alunos, como realizar as atividades da apostila e 

minimizar os prejuizos dos alunos que não podem participar das aulas síncronas.        

Nossa Instituição se preocupa com a ausência de algumas famílias no 

acompanhento das aprendizagens de seus filhos, isso ocorre desde quando o 

atendimento era presencial , porém na forma remota as dificuldades ainda 

aumentaram e são muitos os motivos para que os pais não participem da vida escolar 

dos filhos: por não se sentirem capazes por falta de conhecimento, por falta de tempo 

, pois nunca pararam de trabalhar , por falta de recursos tecnológicos, por possuirem 
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apenas um aparelho celular para mais de uma criança usar , somente um celular que 

as famílias não tem como abrir mão do celular e levam para o serviço,deixando-os 

disponiveis apenas a noite ou fim de semana. 

 Há também uma preocupação no que se refere a dificuldades que essas 

famílias encontram para que as crianças façam as consultas, isto ocorria no modo 

presencial, quando por algum motivo encaminhavamos o aluno para algum 

atentimento médico com objetivo de identificar as dificuldades de aprendizagem, ou 

sanar as dificuldades na fala que muitas das vezes as crianças apresentam.  

Porém neste momento de pandemia percebemos ainda uma maior 

precariedade no atendimento médico, psicológo ou fonoaudiólogo da Rede Pública de 

Saúde, que neste momento encontra-se com uma demanda ainda maior e por vezes 

tem anunciado cancelamento ou adiamento de consulta, devido a superlotação nos 

Hospitais em tempo de Pandemia. 

A escola desde 2020 , vive realidade e a dificuldade de contar apenas com uma 

Orientadora Educacional , não tendo psicologa, pedagoga, profissionais da Sala de 

Recurso nem de forma itinerante. 

A Orientadora Educacional, por vezes reclama da sobrecarga de serviços por 

atuar sozinha na escola, porém a Unidade Escolar sempre trabalha coletivamente em 

prol do aluno, tendo inclusive a diretora da Escola planejado um Projeto denominado 

De Olhos nas Emoções, onde faz atendimentos dos alunos e seus familiares em aulas 

bem divertidas, responsavelmente elaboradas para ajudar nossa comunidade nesse 

momento de tanta insegurança e incerteza. 

Apesar de a escola possuir um quantitativo menor de alunos matriculados nas 

turmas, o que causa uma falsa impressão de tranquilidade e ausência de problemas, 

temos uma realidade que nos assusta, por isso acreditamos ser de extrema 

importância a atuação da Orientadora Pedagógica, na resolução de conflitos, no 

atendimento ético e responsável aos alunos e seus familiares e na promoção de 

atividades que garantam o bom convívio nas relações interpessoais. 

A Orientadora Pedagógica fez o Remanejamento a pedido , e a partir de junho 

de 2021 a Escola está sem orientadora pedagógica, fizemos o comunicado a Regional 
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de Ensino e aguardamos remanejamento no fim do ano para a disponibilidade da vaga 

e contribuição de uma nova orientadora Educacional. 
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FUNÇÃO SOCIAL 
 

A clareza da função social da Escola é uma questão deve ser amplamente 

discutida e entendida por todos os segmentos da Escola, pois esta representa uma 

Instituição eleita pela humanidade para socializar o saber. 

Neste sentido o Currículo em Movimento, nosso documento oficial da 

Secretaria de Educação ressalta que a escola tem como função social garantir o 

acesso ao conhecimento. 

O movimento deste Currículo é político, pedagógico, flexível, 
transformador, crítico, reflexivo, diverso, libertador de correntes, 
sejam ideológicas, cientificas, filosóficas... O movimento é vida, 
é verdade prenhe de realidade, é senso comum é ciência, é 
relação teoria e prática, é elemento de poder. Poder como 
possibilidade de constituição da práxis transformadora da 
realidade social.” (BRASIL 2018) 
 

 Neste sentido entendemos que a função social da escola da nossa Escola é 

desenvolver as potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos nossos alunos, 

capacitando-os a tornarem-se cidadãos, ativos e participativos na sociedade em que 

vivem.  

 A função social da escola é muito mais que propiciar domínio dos conteúdos 

básicos da leitura, escrita, conhecimentos matemáticos entre outros. A Escola deve 

formar cidadãos que se adaptem a estrutura social em que convivem, valorizando a 

promoção da saúde, da tecnologia, da ciência, visando conhecimentos básicos para 

que a Educação capacite indivíduos menos alienados, mais críticos e conhecedores 

de seus direitos e deveres. 

Nossa intenção é formar estudantes com senso crítico, reflexivos, autônomos 

e conscientes da realidade econômica, social e política do nosso país, a escola Classe 

visa através desse Projeto Político e Pedagógico garantir aprendizagens e educação 

para a Vida.  

Almejamos contribuir para cidadão transformadores, em busca de uma 

realidade diferente, mais justa, tolerante com as diferenças sociais, culturais, com a 

orientação sexual, com as pessoas com necessidades especiais, etnias culturais e 

religiosas diferentes das nossas. Nossa Escola pretende despertar nos alunos a 

importância da inclusão, não somente no cotidiano escolar, mas principalmente na 

sociedade em que vivemos. Nosso posicionamento é sempre voltado para o respeito 

e tolerância às diferenças. 
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Nossa escola investe na cultura de paz, visando a valorização das diferentes 

manifestações culturais, trazendo conhecimentos sobre as realidades para que haja 

menos preconceitos, buscando inserir indivíduos capazes de conviver de forma 

respeitosa e harmônica em uma sociedade tão multicultural e pluriétnica como a 

nossa, uma escola inclusiva de fato. 

Nossa intenção é propor uma Projeto Político e Pedagógico capaz de despertar 

no aluno a curiosidade para encontrar suas habilidades, adquirir verdadeiros valores 

como seres humanos, tornando-os assim um melhor profissional, um cidadão melhor 

e mais empático. 

O papel da Escola é transmitir muito mais que conhecimentos pedagógicos, 

mas elaborar uma prática baseada em transformar a realidade onde vivemos, 

entendendo que a Educação é capaz de contribuir para o desenvolvimento integral do 

aluno, seus familiares e da sociedade. 
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

O conjunto de príncipios fundamentais para que nossa Escola sustente suas 

decisões e ações pedagógicas e administrativas estão alicerçadas nos documentos 

oficiais vigentes na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tais como 

o Projeto Político Pedagógico Carlos Mota da SEDF, que está pautado na perspectiva 

apresentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica e na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96- LDB (BRASIL, 1996). 

Além de almejar a construção de um Projeto Político Pedagógico 

Emancipatório, nossa escola pretende desenvolver ações baseadas na Pedagogia de 

Projetos, segundo os princípios da Educação Integral,Princípio da Educação 

Inclusiva, Base Nacional Curricular , Pressupostos Teóricos do Curriculo em 

Movimento, Temas Transversais, Educação para a Diversidade e Direitos Humanos. 

Os príncipios estão inseridos nos Projetos Pedagógicos desenvolvido pela 

Escola , contextualizados com o Currículo em Movimento. 

O Principio da Educação Integral: está presente na nossa prática e no nosso 

Projeto Politico edagógico quando nossa prática está voltada para o atendimento 

integral do aluno , dispensando a nossa devida atenção para todas as dimensões 

humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais. Dessa forma desde o ano passado à Escola Classe Olho D’Água tem 

trabalhado com as questões emocionais que se mostraram bastante fragilizadas 

nesse período de Pandemia.  

Em relação ao princípio da Educação Integral ela ocorre na nossa Escola 

Classe Olhos D´Água reconhece que os estudantes são compostos pela integralidade 

do ser, sendo constituídos da parte afetiva, cognitiva, física, social , histórica , ética, 

estética, considerando sempre a perspectiva das relações humanas. 

Neste sentido, durante esse período de aulas remotas, a Escola Classe Olhos 

D’Água procurou atender os estudantes e seus familiares, respeitando a integralidade 

do ser e tendo como palavra de ordem a flexibilidade. 

Em relação aos princípios epistemológicos à Escola Classe Olhos D’Água 

reconhece que o conhecimento é uma construção coletiva, baseada na interatividade 

das práticas educativas, trabalho pedagógico, participação das famílias e em todas as 

formas de convivência possível neste tempo de Ensino Remoto.  
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O que nossa Escola prioriza é justamente o conhecimento e respeito da nossa 

realidade, buscando “aprender a conhecer” nossos alunos, seus familiares, sua 

realidade e depois “aprender a conviver” desenvolver os conteúdos constantes no 

Currículo em Movimento. 

Os princípios epistemológicos visam à aprendizagem a partir de competências 

e habilidades que nortearão as novas aprendizagens ao longa vida do estudante. 

Dessa forma esses princípios são ideais para a Unicidade entre a teoria e a prática, 

promovendo ações reflexivas e análise da realidade em que estão inseridos. A 

Interdisciplinaridade e contextualização possibilitando que o professor aborde em 

diferentes disciplinas, temas que são em comum. A Flexibilização garante atualizar e 

diversificar estratégias nas formas de produzir conhecimento e atender a demanda e 

constantes evoluções da nossa sociedade. 

Neste sentido, à Escola Classe Olhos D’Água, visa atender nossos estudantes 

em sua integralidade, com objetivo de emancipar, ampliar espaços, tempos e 

proporcionar oportunidades educacionais por meio da integração entre escola e 

comunidade. 

Nosso Projeto Político Pedagógico faz busca essa interação dentro dos 

princípios  norteadores de integralidade, intersetorialidade, Transversalidade, Gestão 

Democrática, baseado no relacionamento de afetividade, confiança  e respeito que 

conquistamos ao longo desses anos através de diálogos constantes com a nossa 

comunidade. A partir da territorialidade e trabalho em rede, possibilitamos vivências e 

experiências democráticas em nosso planejamento, organização e execução das 

nossas estratégias e ações diárias. 

 

 O Princípio da Educação Inclusiva- está fundamentado no princípio da 

equidade, de direito da dignidade humana, na educabilidade de todos os seres 

humanos”, segundo o Currículo em Movimento da Educação Inclusiva da 

SEEDF,(2018 p. 12). Neste sentindo a nossa Escola, planeja suas ações contidas na 

Proposta Pedagógica, visando garantir Educação Inclusiva de qualidade, 

oportunizando a participação dos alunos com necessidades especiais educacionais 

em todas as ações da escola, porém ofertando atividades adaptadas. Durante as 

aulas virtuais, as professoras juntamente com a coordenadora pedagógica da Escola, 

montaram um Kit Pedagógico, com materiais especiais que serão utilizados nas aulas 
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que as professoras realizaram via Google Meet, através de chamada de vídeos ou 

ainda através de vídeos enviados no WhatsApp das famílias.  

 Os princípios constantes na Base Nacional Comum Curricular -estão contemplados 

na nossa Proposta Pedagógica nos fundamentos norteadores, que priorizam os 

princípios éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da solidariedade, do Respeito 

ao Bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e 

singularidades, através dos nossos Projetos Pedagógicos e nas ações e reflexões 

trazidas e orientadas pelo professor regente no cotidiano de suas aulas.  

 

Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento- 

 

Os Temas Transversais estão presentes no Projeto Político e Pedagógico, 

através da abordagem de questões mais amplas que o saber português e matemática 

apenas, mas estão presentes nos projetos que abordam preservação do ambiente, 

Projetos voltados para os valores, o respeito a diversidade às diferenças encontradas 

na nossa sociedade em seu cotidiano. 

 

Educação para a diversidade e Direitos Humanos- estão presentes no Projetos, 

ações e atividades elaboradas que contempla : 

 

A diversidade, com base na natureza das diferenças de gênero, de 

intelectualidade, de raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de 

personalidade, de cultura, de patrimônio, de classe social, diferenças motoras, 

sensoriais, Trabalhando assim temas como: discriminação, racismo, sexismo, 

homofobia, valorização dos patrimônios material e imaterial e depreciação de pessoas 

que vivem no campo acarretam a exclusão de parcelas da população dos bancos 

escolares e geram uma massa populacional sem acesso aos direitos básicos. 

 

Procuramos oferecer uma escola onde se reconheçam o respeito aos direitos 

do outro, desenvolvendo a sensibilidade ética nas relações interpessoais baseadas 

no respeito, empatia e solidariedade. Assim, a prática escolar deve ser orientada para 

a Educação voltada para a valorização a vida. 
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Enumerados os príncipios e sua aplicação no nosso Projeto Politico 

Pedagógico não podemos deixar de mencionar alguns principios norteadores da 

prática democrática : igualdade, qualidade,gestão democrática, liberdade e 

valorização do magistério . Para a consolidação de um Politico e Pedagógico 

verdadeiramente libertador e emancipatório , não podemos abrir mão de nenhum 

desses príncipios e é o que temos tentado fazer. 

Desse modo cada um dos profissionais de educação deve ser vigilante de sua 

própria autonomia, utilizando-a em benefício da sua ampliação no dia a dia e não na 

vedação de direitos. 

 

Nesse sentido professores, funcionários, alunos e comunidade em geral devem 

garantir a autonomia e a liberdade para a comunidade escolar, para que conheçam e 

reconheçam a suas limitações e potencialidades, para que exerçam suas funções com 

compromisso e responsabilidade , além da obediência e cumprimento das regras 

legislativas. 
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MISSÃO 
 

A Escola Classe Olhos D’Água tem como missão prestar um Ensino Público de 

qualidade, contribuindo para a formação integral dos estudantes, formando cidadão 

críticos e conscientes dos seus direitos e deveres, capazes de atuar como agentes 

transformadores da mudança da realidade local e da sociedade. 

Buscamos ser reconhecidos como uma Escola acolhedora, integradora, aberta 

ao diálogo, solidária e humana, pautada no respeito às diferenças e pela organização, 

responsabilidade, e valorização do conhecimento como condição de acesso ao 

mundo acadêmico e na escolha profissional. 

OBJETIVOS 
 

Os objetivos elencados na proposta política e pedagógica contemplam a LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular), porém e exigiram uma adaptação para o momento atual. 

   
 

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 
 

 Desenvolver uma imagem positiva de si, despertando confiança para atuar 

com autonomia, 

 

 Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 

cuidado com a própria saúde e bem-estar. 

 

 

 Estabelecer vínculos afetivos com a professora e os colegas de turmas, 

fortalecendo sua autoestima e possibilitando diversas formas de comunicação 

e interação social. 

 

 Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades. 
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 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 

necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de 

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. 

 

 Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. 

 

OBJETIVOS DO ENSINO 
 

 Despertar na criança através de brincandeiras, jogos e músicas formas de se 

expressar, valorizando suas habilidades e reforçando sua autoconfiança, 

 

 Participar das atividades propostas no Projeto De Olhos nas emoções, 

capacitando e encorajando nossos alunos para falarem o que sentem, 

pensam e temem. 

 
 Possibilitar atividades lúdicas para expressem suas ideias, necessidades, 

criatividade, 

 
 Possibilitar o acesso a diversos materiais que possibilite o conhecimento da 

diversidade, reforçando a importância de conhecer e respaitar as diversas 

culturas, 

 

OBJETIVO DAS APRENDIZAGENS  
 

 Demonstrar empatia pelos outros, 

 Criar formas variadas de expressão com o corpo, 

 Utilizer sons produzidos por materiais diversos em brincadeiras e atividades, 

 Expresser-se por meio da linguagem oral, escrita espontânea e visual, 

 Comparar  objetos ao observar suas propriedades 
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OBJETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIE INICIAIS) 
 

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO 
 

 Fortalecer o vinculo entre a escola e comunidade 

 Formar cidadão criticos e conscientes  

 Realizar oficinas para a comunidade escolar 

 Promover capacitações para a comunidade, com temas escolhidos por eles 

OBJETIVOS DO ENSINO 
 

 Mediar as aprendizagens oportunizando diversas situações problematizadoras, 

 Promover capacitação profissional dos professors e funcionários , através da 

Eape e parceria com a Unieb, 

 Oportunizar troca de experiências entre os docentes da Escola e de outra 

escola da mesma regional ou fora dela , porém com as mesmas características 

e clientela, 

 Oportunizar momentos de descontração e cuidado para os professores  e 

funcionários ( cuidando de quem cuida) 

OBJETIVO DAS APRENDIZAGENS 
 Conviver respeitosamente com toda comunidade Escolar, 

 Desenvolver integralmente os alunos, possibilitando o desenvolvimento 

máximo de suas capacidades e potencialidades, 

 Assegurar o acesso ao conhecimento e aos elementos imprescindíveis para a 

vida em Sociedade, valorizando o respeito à diversidade. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS  
 

Em relação as concepções teóricas que fundamentam as práticas pedagógica 

Paulo Freire buscam a da autonomia na Educação, Paulo Freire preconiza a 

estratégia da ação-reflexão-ação, utilizando como ferramentas o estímulo à 

curiosidade, à postura ativa e à experimentação do aluno , fomentando a análise 

crítica da realidade durante a formação. 

Na concepção de Paulo Freire, o professor deve atuar de forma 

problematizadora, questionadora, mas com postura respeitosa e gentil, 

desestimulando qualquer forma de discriminação e respeitando a diversidade entre os 

alunos. 

Para Freire, ensinar é uma especificidade humana e ele prioriza a necessidade 

do professor saber escutar o educando, sendo o diálogo a sua principal ferramenta de 

Ensino. 

Neste sentido a Escola Classe Olhos D’Água corrobora com Pedagogia 

Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural: base teórico-metodológica O 

Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-

Cultural, pois não desconsidera o contexto social ,econômico e cultural dos nossos 

estudantes, propondo uma prática pedagógica voltada com vistas ao encorajamento 

dos alunos a enfrentarem suas dificuldades, reinventando suas práticas, objetivando 

a democratização dos nossos espaços visando a não exclusão de nenhum estudante. 

“Quando se pensam os fundamentos teóricos, observa-se que, 
de um lado, está a questão da dialética, essa relação do 
movimento e das transformações; e, de outro, que não se trata 
de uma dialética idealista, uma dialética entre os conceitos, de 
uma dialética do movimento real. [...] trata-se de uma dialética 
histórica expressa no materialismo histórico , que é justamente 
a conceção que procura compreender e explicar o todo desse 
processo, abrangendo desde a forma como são produzidas as 
relações sociais e suas condições de existência até a inserção 
da educação nesse processo.” (SAVIANI, 2003, P.141). 

Conhecemos e reconhecemos as desigualdades enfrentadas no sistema 

público de Educação, porém almejamos a construção de um Projeto Político e 

Pedagógico que que contribua para a democratização dos saberes, garantindo a 

todos o direito à aprendizagem, nossa busca é pela formação de cidadão críticos, 

conscientes, questionadores. Visamos Identificar as causas do fracasso escolar e 

pretendemos garantir à aprendizagem para todos. 
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É função primeira da escola garantir à aprendizagem de todos os estudantes, 

por meio do desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o 

reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do 

ensino do Distrito Federal são condições fundamentais. 

Neste sentido a Escola Classe Olhos D’Água, se movimenta para um trabalho 

coletivo, buscando a participação de todos os alunos, professores, funcionários e 

comunidade na busca de uma união para a construção de relações sociais que 

oportunizem a melhoria do processo Ensino aprendizagem visando a autonomia, 

estimular a consciência crítica e questionadora. 

Desse modo ressaltamos que à aprendizagem, sob a ótica da Psicologia 

Histórico-Cultural, torna-se viável quando o projeto político-pedagógico contempla a 

comunidade escolar considerando suas práticas e interesses sociais. 

Pensar e desenvolver um projeto de educação integral para o Distrito Federal 

pressupõe reconhecer as fragilidades de um modelo de educação que tem dificultado 

o acesso ao conhecimento em todas suas formas de manifestação e contribuído para 

aprofundar o fosso social entre os estudantes da escola pública. Segundo Saviani 

(2001), “É possível encarar a escola como uma realidade histórica, isto é, suscetível 

de ser transformada intencionalmente pela ação humana”.  

A partir dessa questão reconhecemos nosso processo de construção de um 

trabalho de integração, principalmente de três áreas do conhecimento humano: 

filosofia, psicologia e sociologia, dessa forma a Escola Classe Olhos D’Água 

reconhece que a Educação Integral é muito mais que um aumento do tempo dos 

estudantes na Escola, mas essa integralidade diz respeito a formação integral do 

estudante em todas as dimensões humanas, perpassando pelos aspectos cognitivos, 

afetivos, psicomotores e sociais. 

 Pensando nisso, a Equipe Gestora escreveu um projeto para cuidar dos 

sentimentos e emoções dos alunos, enquanto as professoras regentes se dedicam as 

demais dimensões humanas e percebemos como essa prática tem nos aproximado 

dos alunos e seus familiares, pois com as aulas remotas atendemos não somente aos 

alunos, mas aos seus familiares também. 

 O presente Projeto Político e Pedagógico foi construído para o modo remoto da 

Educação, com certeza é uma proposta diferente de todas as que construímos, pois 

esse momento de Pandemia é algo novo para nossas gerações. Desse modo 

reorganizamos nossas aulas, nossas práticas, aproveitamos para estudar e conhecer 
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diferentes ferramentas tecnológicas e assim decidimos não deixar nenhum aluno de 

fora, mesmo sendo a Educação remota ainda elitista, criamos meios e formas de 

manter contato com nossos alunos durante os anos letivos de 2020 e 2021. 

  Nossa proposta Pedagógica tem a pretensão de contemplar os eixos 

transversais, identificando temas importantes para a vida, tais como: a Diversidade, 

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

Sustentabilidade e principalmente enfatizando a Educação inclusiva. 

 

 A Escola Classe Olhos D’Água trabalha numa perspectiva pautada em 

documentos que regem a educação no Brasil e documentos oficiais da Secretaria de 

Educação do DF. Um exemplo desses documentos são as Diretrizes Pedagógicas do 

2º Ciclo que diz que os primeiros cinco anos do Ensino Fundamental, é etapa 

importante para o desenvolvimento da criança, em especial para a apropriação da 

leitura e da escrita na perspectiva dos letramentos linguístico, matemático e científico. 

Ainda nesta perspectiva o documento relata que uma educação pública de qualidade 

é aquela referenciada nos sujeitos sociais garantindo o acesso dos estudantes à 

escola e possibilitando a permanência de maneira exitosa, aprendendo 

continuamente em um processo formativo voltado ao desenvolvimento integral e à 

emancipação. 

A prática pedagógica dos profissionais desta instituição é desenvolvida de 

maneira reflexiva e democrática por todo o grupo educativo, onde as crianças são 

protagonistas de suas aprendizagens. Dentro dessa perspectiva, a organização 

escolar em ciclos em nossa escola funciona de maneira que atenda todas as nossas 

crianças respeitando suas particularidades. Todos os professores estão atentos 

quanto ao avanço do processo de desenvolvimento para as aprendizagens desses 

alunos. 

O currículo é um dos documentos que norteia a prática pedagógica em nossa 

escola. Pois há uma preocupação com os eixos integradores que articulam os 

conteúdos nos aspectos sociais, culturais, históricos, afetivos, motor, lúdico elevando 

assim uma educação de qualidade.  
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

 
Atualmente estão matriculados na Escola Classe Olhos D’Água 107 alunos 

divididos em dois turnos distribuídos em sete turmas. A escola atende Educação 

Infantil, 2º período, o 1º Ciclo de Alfabetização Inicial, o Bia com o 1º, 2º e 3º ano no 

turno matutino e 2º ciclo 4º e 5º ano e 1º período da Educação Infantil no vespertino. 

 

 A partir de março do ano letivo de 2020, fomos pegos de surpresa com a 

Pandemia que nos afastou da Escola de um dia para o outro, sem sabermos quando 

retornaremos.  

 

 O momento exigiu que nosso grupo se reinventasse, nunca vivemos um 

momento nem parecido com esse, não existe uma receita pronta de como devemos 

agir, fomos buscar juntos maiores conhecimentos na área tecnológica, foi preciso 

aprender fazendo, buscamos formações e maior intimidade com os recursos 

tecnológicos, sabemos que o desafio será muito grande e que os prejuízos serão 

inevitáveis, mas estamos dispostos a fazer o nosso melhor e alcançar o maior número 

de alunos possível para o ambiente remoto de aprendizagem. 

 

 Ressaltamos que este momento exigiu uma maior autonomia das escolas, 

maior conhecimento das especificidades da realidade da comunidade e maior união 

entre escola e família, uma realidade que sempre foi desejada, mas somente a 

pandemia nos ofertou momentos únicos de união, respeito e maior empatia.  

 

 Ressaltamos que desde o início das atividades remotas, flexibilização foi uma 

palavra bastante usada, de acordo com o Parecer nº  37/2020 de 13 de abril de 2020, 

foi autorizada a redução da carga horária não sendo necessário os duzentos dias 

letivos no ano de 2020, e foi necessário também flexibilizar nas avaliações, com 

objetivo de sermos coerentes com o momento. 

 

 O Ensino Remoto enfatiza a utilização de três elementos para sua organização: 

a didática, através da metodologia, o Currículo em Movimento, as Diretrizes 

Curriculares, a BNCC e os documentos que foram pensados e reelaborados para este 
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momento atípico e por último a importância de promover estratégias de avaliação 

coerente e justa para não ocasionar o estreitamento curricular. 

A partir dessas concepções a organização dos tempos e espaços foram 

organizados de acordo com o Ensino remoto, foram acordadas 3 aulas síncronas por 

semana, (sendo duas com a professora e uma com a Equipe Gestora) para que as 

crianças não percam o vínculo com a professora, seus colegas e a com a Equipe 

Gestora. 

Aos alunos que não podem participar das aulas síncronas, está sendo 

disponibilizadas vídeos chamadas para atendimentos individuais, testes e chamadas 

de vídeo em grupo para realização de ações interventivas. 

A coordenação Individual acontece de forma virtual e quinzenalmente, nos 

encontramos por modalidade de Ensino. A Diretora fica encarregada de coordenar 

com a Educação Infantil, a professora do 1º ano, com trinta e três anos de experiência 

em alfabetização coordena junto com as professoras do 2º e 3º ano do BIA e a 

Coordenadora e o apoio da coordenação atende o 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. 

Parte das professoras estão realizando cursos pela EAPE em busca de novas 

formas de ensinar e aprender. 

A coordenação coletiva acontece toda as quartas-feiras com todos os 

funcionários da Escola para planejamento das ações da escola, formações, oficinas e 

estudos quinzenais.  

Durante as coletivas fizemos a formação com oficina da EAPE sobre a Saúde 

Vocal e realizamos cursos virtuais para o fortalecimento do trabalho em equipe, 

buscando aprimorar nossos conhecimentos para oportunizar e garantir a 

aprendizagem dos alunos no Ensino Remoto.  

A Escola Classe Olhos D’Água se organizou virtualmente, de modo a garantir 

atendimento aos professores, funcionários e comunidade em geral e quando 

necessário em situações extremas, convocamos para uma conversa presencial, 

seguindo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde. 

Especificamente fizemos uma entrega de um Kit pedagógico nas casas dos 

nossos alunos ANEE’s com muitos brinquedos e materiais pedagógicos  

Em relação ao plano de permanência e êxito escolar realizamos busca ativa, 

ligando para as famílias que não estão retirando ou realizando a devolutivas das 

atividades impressas. Na busca ativa a secretaria escolar, e a orientadora fazem 

ligações telefônicas e quando não obtém êxito, a Equipe Gestora realiza visitas as 
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casas para saber se a família está precisando de alguma ajuda. O momento exige 

parceria e empatia. 

Realizamos também campanha para arrecadação de aparelhos telefônicos , 

tablet e notebook e conseguimos ajudar muitos alunos que estavam sem recursos 

tecnológicos neste momento que este é o único meio de interagir com o professor e 

os colegas, essa desigualdade tecnológica ficou muito evidente. 

Em relação as estratégias de intervenção, Projeto Interventivo e 

reagrupamento as professoras regentes têm feito vídeos chamados no WhatsApp e 

no caso dos alunos que estão excluídos desse processo, as professoras convocam a 

família e explica para eles as atividades da apostila, em um encontro presencial e até 

mesmo para o aluno tomando todos os cuidados necessários para o momento, para 

os alunos que não tem como assistir os vídeos ou ouvir os áudios explicativos. 

A organização para o trabalho remoto foi pensado pela Equipe Gestora que 

não deixou de exercer o trabalho presencial, sem ter deixado de abrir à escola um 

único dia, salvo os casos de afastamentos legais.  

A secretaria também funcionou normalmente e a coordenadora trabalhou de 

forma presencial para imprimir, organizar e entregar o material impresso que foi 

encaminhado para todos os alunos da Escola. 

Os professores readaptados realizam o teletrabalho, juntamente com os 

professores regentes, dando suporte nas aulas remotas e na organização e 

manutenção da Plataforma Google Sala de Aula. 

Os programas e Projetos específicos que puderam ser desenvolvidos no 

contexto remoto foram mantidos e reorganizados para oportunizar aprendizagens dos 

alunos a partir dos Projetos: Projeto Interventivo, Projeto Olhos na Leitura, Projeto de 

Inclusão Digital, Projeto Psicomotricidade, Projeto Emoções, Plenarinha, Trilhar  

A Escola Classe Olhos D’Água estabeleceu parcerias importantes para o 

planejamento, execução e manutenção do Ensino remoto, através da Unieb 

Sobradinho, EAPE, Universidade Católica com a Professora Doutora Isabela Ramos 

que nos auxiliou com atividades físicas para nossos alunos, desenvolvendo 

brincadeiras, atividades pedagógicas de forma remota.  

O laboratório de Informática está reorganizado e foi disponibilizado para 

utilização de alunos e professores que necessitarem utilizar nossos computadores e 

impressoras, porém esses alunos fizeram a opção por receber apostilas impressas. 
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A Sala de Leitura física está fechada, devido à grande probabilidade de 

contaminação em material impresso, para preservar vidas, fizemos uma sala de leitura 

virtual que está sendo atualizada pelo professor readaptado, que está exercendo a 

função de apoio da coordenação.  

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal ( SEEDF) 

entende que a avaliação formativa, que é uma avaliação com intervenções e  abrange 

as melhores intenções de acolhimento, apreciação e inclusão dos alunos. 

 

 A Escola Classe Olhos D’Água trabalha com a perspectiva inclusiva, 

realizando avaliação formativa, processual, continua, diagnóstica valorizando o 

progresso do estudante através dos conhecimentos adquiridos, identificando se os 

estudantes alcançaram as competências e habilidades previstas, valorizando assim, 

todas as formas de progresso. 

  

 A pandemia de COVID-19 transformou a realidade escolar e nos 

obrigou a adotar o ensino remoto, com todos os desafios e dificuldades que são 

inerentes as novidades repentinas, como por exemplo: Como avaliar os alunos no 

modo remoto? 

 Desse modo fizemos um replanejamento das nossas ações utilizando 

o documento norteador com a reformulação do Currículo, no ensino remoto definimos 

que faríamos a avaliação por meio de aulas síncronas onde teríamos a participação 

ativa dos estudantes. 

 Porém, sabemos que as aulas remotas evidenciam um problema que 

sempre existiu, que são as diferenças sociais que não permite a participação 

democrática de todos os alunos, por este motivo definimos a entrega de materiais 

impressos e instituímos a devolutiva via fotos nos grupos de WhatsApp para que as 

professoras realizem as avaliações. 

  

 Sabemos que o ensino remoto oferece muitas dificuldades, mas o 

ambiente virtual favorece muitas ações e utilizamos os formulários google , a 

Plataforma Google que possibilitam aos professores o acesso preciso sobre o 

desenvolvimento dos alunos que possuem a internet. 
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 Fizemos a opção de utilizar o portifólio que permite acompanhar o 

desenvolvimento individual e coletivo, utilizando vídeos, fotos e áudios encaminhados 

pelos alunos, além dos vídeos chamados realizados pelo WhatsApp. 

 

 Ressaltamos outro método de avaliação muito eficiente, que é a 

autoavaliação, ouvindo o aluno, permitindo que apontem suas potencialidades e 

fragilidades e favorecendo a ao docente uma construção de uma aprendizagem 

significativa para os estudantes, oferecer uma avaliação voltada para análise e 

promoções de intervenções necessárias durante o processo, analisando a 

aprendizagem de todos, analisando a progressão automática e trabalhando para que 

a mesma não seja sinônimo de avanços sem as aprendizagens necessárias para o 

ano em curso. 

 

  Os anos letivos de 2020 foi um desafio maior, este ano de 2021 

continuamos encontrando conflitos dentro e fora do contexto escolar, mas estamos 

mais fortalecidos e sabendo lidar com os desafios impostos de forma empática, 

respeitando os problemas emocionais, a insegurança dos estudantes, familiares e 

profissionais da escola, sabendo que os processos avaliativos precisam ser 

adaptados à nova realidade, sendo justos, humanos e coerente com a nossa 

realidade. 

  

 A Escola Classe Olhos D’Água contempla as três instâncias de 

avaliação no Projeto Político Pedagógico: Avaliação das Aprendizagens, Avaliação de 

Larga Escala e Avaliação Institucional, visando as aprendizagens de todos. 

Almejamos oferecer aos nossos alunos uma Educação Integral, valorizando o ser 

humano em todas as dimensões através da realização de Projetos voltados para 

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

Educação para a Sustentabilidade, como preconiza o Currículo em Movimento da 

Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal. 

 

  Desta forma, em coordenação Coletiva estamos criando espaços 

para diálogos e reflexões acerca de encaminhamentos para a construção de um PPP 

que realmente tenha a cara da Escola Classe Olhos D’Água que seja um retrato da 

nossa situação, levando em consideração o momento de pandemia que estamos 
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vivendo e uma proposta que demonstre claramente as dificuldades das crianças que 

não possuem direito de acessar as aulas de forma remota. 

 

 Na Educação Infantil a avaliação ocorre pela avaliação sistemática, 

portifólios, neste momento pelo Webfólio ou portifólios virtuais e através do Relatório 

Avaliativo, denominado RDIA (Relatório Descritivo Individual do aluno). 

  Ressaltamos que durante esse momento de Pandemia , nos valemos 

da avaliação informal que possibilita a observação da aprendizagem e progressos 

diários, mas não deixamos de frisar a dificuldade em avaliar os alunos que não 

conhecemos pessoalmente, crianças que concluirão a educação Infantil sem ter 

participado das aulas presenciais desse segmento que é recheado de afeto, 

necessidade constante de contato físico, observações obtidas através das atividades 

lúdicas, pelo choro, irritação e os conflitos naturais existentes nessa fase da vida. 

 

 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental realizamos a avaliação 

através da descrição do desempenho dos estudantes no Relatório de Avaliação 

Individual (RAV) do aluno, e no Registro do Conselho de Classe, em formulário 

próprio. 

 Na Educação Especial, a avaliação é feita observando as 

especificidades de cada aluno, assegurando o direito pela Adequação Curricular, 

através de uma avaliação formativa oferecendo a inclusão dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

 

 Durante esse momento de isolamento social, a coordenadora 

juntamente com as professoras regentes, montaram um kit especial para as crianças 

diagnosticadas para serem utilizadas nas atividades adaptadas que elas planejaram 

e realizarão de forma virtual através do Google Meet e da Chamadas de vídeo via 

WhatsApp. 

 

 Desse modo, os critérios e estratégias utilizadas são diversificadas, 

para contemplar as especificidades desses alunos de acordo com o diagnóstico e a 

necessidade de cada estudante, ressaltando que a avaliação não é somente a 

observação do que o aluno sabe, mas o que a Escola faz com o resultado das 

avaliações para assegurar os direitos de aprendizagem dos alunos. 
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 Neste sentido a prática avaliativa da Escola Classe Olhos D’Água 

considerou que a avaliação neste momento da pandemia, precisa ser uma avaliação 

formativa, comprometida com as aprendizagens, buscando as evidências de 

aprendizagens que conseguirmos através das atividades impressas, plataforma, aulas 

síncronas ou como o professor regente conseguir. 

 O Conselho de Classe é de extrema importância para o planejamento 

das ações pedagógicas da escola, pois é um momento de avaliação e de 

autoavaliação da Escola, um momento para levantamento das aprendizagens 

evidenciadas, sem exclusão dos alunos que não conseguiram participar das 

atividades propostas e deve estar em consonância com o Projeto Pedagógico da 

Escola. No conselho de classe devemos elencar as buscas ativas, para não deixar 

nenhum aluno fora do processo e precisa ser um conselho propositivo apontando 

soluções para o que ainda não conseguimos fazer. Autoavaliação sobre o que 

conseguimos fazer, o que ainda não conseguimos fazer e como conseguiremos captar 

as evidências de aprendizagem de todos os alunos. 

 

 As reuniões dos Conselhos de Classe são propicias para avaliação 

informal, sendo também um excelente espaço para a reformulação, planejamento, 

organização e avaliação do Projeto Político e Pedagógico. 

 

 A autoavaliação também acontece nas nossas atividades e são 

propicias para organização e planejamento das ações futuras para que haja avanços 

na aprendizagem. Realizamos desde a educação infantil até o 5º ano do Ensino 

Fundamental e é igualmente para professores, funcionários e comunidade. 

 

 A Avaliação Institucional é um nível da avaliação, e é um momento em 

que a escola se reúne para discutir sua coordenação, as aprendizagens dos alunos, 

as relações interpessoais, a relação com a comunidade em busca de reformular e 

aprimorar o Projeto Político e Pedagógico. 

 

 Estes momentos precisam ser oportunizados pelos gestores, de forma 

coletiva para que a escola faça sua autoavaliação. Neste momento de aulas remotas 

podemos avaliar as aulas no Google Meet, as apostilas, o trabalho de todos os 
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segmentos que atuam na Escola e tem que ser de caráter democrático e participativo 

com objetivo de promover o autoconhecimento da Escola. 

 

 E por fim trataremos da Avaliação em Larga Escala , que são os exames 

aplicados nas Escolas, como por exemplo o SAEB ( Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica) com objetivo de fornecer um diagnóstico que reflete a os níveis 

de aprendizagem dos estudantes avaliados, e ainda a Avaliação Diagnóstica: essas 

avaliações são importantes para que equipe pedagógica realize as intervenções 

necessárias para a aprendizagem dos estudantes.  

  ,  

 Ressaltamos que no ano de 2021, haverá aplicação da Avaliação Saeb 

que possibilitará que sejam avaliados os prejuízos acarretados pela pandemia, 

faremos uma avaliação dos dados, identificaremos nossas fragilidades no Currículo e 

utilizaremos esse resultado para a reorganização das nossas ações pedagógicas 

realizando uma avaliação formativa , constantemente retroalimentando as questões 

de avaliar- ensinar-ensinar e avaliar e continuar. 

 

 Neste sentido a reorganização curricular, os objetivos de aprendizagem 

e a avaliação será organizada de modo não punitivo mas uma reorganização a partir 

da nossa autoavaliação, que nos permita iniciar um trabalho não com o peso de 

resgatar o que perdemos, mas no sentido de recomeçarmos quantas vezes forem 

necessárias com todos os alunos.  
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 A organização curricular da instituição em questão está em consonância com 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com as Orientações Curriculares 

Nacionais, Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, Decreto nº 28.235, de 27 de agosto 

de 2007, Lei 11.525, de 25 de setembro de 2007 e a Lei Distrital nº 3.940, de 2 de 

janeiro de 2007, o Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federale as demais normas vigentes. 

 De acordo com a Base Nacional Comum, a escola oferta o ensino de Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. O ensino religioso e as 

atividades recreativas, relacionadas ao desenvolvimento dos aspectos motores, 

compõem a parte diversificada do currículo. 

Com o Ensino Fundamental de nove anos, atualmente, a Escola Classe Olhos 

D’Água contempla a Matriz Curricular da Educação Infantil; 1º, 2º e 3º anos do Bloco 

Inicial de Alfabetização e os 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. 

 De acordo com o art. 109 do Regimento Escolar das Instituições Educacionais 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal em seu parágrafo primeiro, 

Integra-se aos componentes curriculares, o desenvolvimento de temas 
transversais adequados à realidade e aos interesses do aluno, da família e da 
comunidade, como Educação Ambiental, Saúde, Ética, Sexualidade, 
Empreendedorismo, dentre outros, de modo a propiciar a constituição do saber 
aliado ao exercício da cidadania plena e a atualização de conhecimentos e 

valores em uma perspectiva crítica, responsável e contextualizada.(BRASIL) 

De acordo com a Lei 11.645 em seu artigo: 

Art. 26-A.   Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 

e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira 

e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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§ “2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras.”. 

 Neste sentido a Escola Classe Olhos D’Água oferecerá aos alunos discussões 

orais sobre o histórico social dos negros e indígenas no Brasil. Utilizando-se de livros 

didáticos e paradidáticos, DVD’s da Coletânea TV Escola.Trabalhar durante vários 

dias também por meio de vídeos retirados da internet e outros materias esse tema e 

culminar no Dia da Consciência Negra.  

 No que se refere ao Decreto nº 28.235, de 27 de agosto de 2007:  

Dispõem sobre a inclusão do serviço voluntário na Proposta Pedagógica da 

Rede Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e 

dá outras providências  

Desenvolvendo atividades que levem os alunos a entenderem o serviço 

voluntário como prática da cidadania e solidariedade. 

No tocante a Lei 11.525, de 25 de setembro de 2007. 

Art. 32-§ 5o 2 O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, 

conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz 

a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. “ 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe Olhos D’Água, contempla os 

eixos Integradores da Educação Infantil que são Educar, Cuidar, brincar e interagir, 

tais eixos estão fundamentados nesse projeto através dos Eixos Transversais do 

Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

 

O presente Projeto Político e Pedagógico também contempla os eixos 

integradores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que são : Alfabetização, 

Letramentos e Ludicidade. 

Para a elaboração da Projeto Político Pedagógico, foi necessário partir da 

nossa realidade de Escola Classe  que oferece Educação Infantil e os anos iniciais do 

Ensino Fundamental , observando nossas características, identidade institucional, 
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escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, de modo a estabelecer a 

integração dessas experiências, bem como conhecer a realidade social que permeia 

nossa Unidade de Ensino e a realidade das crianças que estão matriculadas aqui. 

Todos esses elementos precisam estar em consonância com os Eixos Transversais e 

Integradores, levando em consideração à realidade da Educação Infantil e anos 

iniciais ofertados no Distrito Federal por inteiro. 

 

 A Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 5, de 17 de dezembro de 

2009, fixa diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Esse documento 

delibera em seu artigo 9º, que as práticas pedagógicas que compõe a proposta 

Curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores a brincadeiras e as 

interações. 

 Sendo assim, nosso Projeto adota, conforme preconiza a SEEDF, eixos 

integradores do Currículo basilares do trabalho educativo com as crianças: Educar e 

Cuidar, Brincar e Interagir. E estes eixos se juntam aos Eixos Transversais do 

Currículo em Movimento: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade. 

  Neste sentido os Projetos desenvolvidos pela Escola Classe Olhos D’Água são 

elaborados a partir da realidade e características da nossa comunidade, para respeitar 

a realidade dos nossos estudantes para contemplar a realidade da Educação Infantil 

e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A Diretoria de Ensino Fundamental por meio de suas Gerência de 

Acompanhamento do Ensino Fundamental(Anos Iniciais), e Gerência de Políticas 

Públicas para o Desempenho Escolar, restitui o trabalho realizado perante as 

contribuições das escolas e UNIEB, propostas na Circular nº 246/20210 - SEE/SUBEB  

e elaborou o Replanejamento Curricular para o Ciclo Letivo 2020-2021.  

 

O Replanejamento Curricular norteará a nossa Proposta Pedagógica  no Biênio 

2020/2021, com  os objetivos de aprendizagem ou conteúdo do Replanejamento 

Curricular orienta-se a retomada dos objetivos/conteúdos anteriores ao ano letivo 

vigente considerados fundamentais para a consolidação das aprendizagens do 

estudante no ano em curso, utilizando  a autonomia que esta Unidade Escolar possui  
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para buscar estratégias que alinhem os resultados apresentados no diagnóstico inicial 

a nossa realidade escolar realizando as melhores  intervenções para que haja 

progressão das aprendizagens. 

Salientamos que as temáticas propostas para a educação para a Diversidade, 

Cidadania e Direitos Humanos , a  podem ser trabalhadas de forma interdisciplinar ou 

contextualizada, por meio de projetos, sequências didáticas dentre outras 

metodologias, levando-se em consideração o contexto do ensino remoto. 

 

A Escola Classe Olhos D’Água organiza o encontro com os pais e comunidade 

em geral  de forma virtual, através de eventos remotos promovido pela nossa Equipe 

ou pela Regional de Ensino e pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. 

A Escola Classe Olhos D’Água em parceria com a Igreja Presbiteriana Reviver, 

realiza uma ação social e a partir dessa ação, entregamos ,durante essa pandemia 

no mínimo 30 cestas básicas mensais. Salientamos que conseguimos por vezes, até 

50 cestas básicas que forem entregues para as famílias que realizaram um cadastro 

a partir de formulários do Google, encaminhados pela equipe gestora.  

Ultimamente, a Escola conseguiu uma parceria com  a ONG Corrente do Bem 

(através da Igreja Presbiteriana Renascer) e estamos realizando o cadastro de 30 

famílias e fazendo um cadastro reserva para mais 10 famílias. 

A Escola Classe Olhos D’Água está participando de Projetos da Secretaria de 

Educação como : Plenarinha, Trilhar, de forma remota, mas com o mesmo empenho 

e compromisso. 

 Por entender que a Educação integral é de suma importância para ensinar aos 

alunos questões além do que consta no Currículo, pensando nisso a Equipe Gestora 

elaborou um Projeto voltado para educação emocional dos alunos e seus familiares 

neste momento tão desafiador. 

  Todos os Projetos da Escola estão sendo desenvolvidos de forma 

remota, com as adequações necessárias para este momento de pandemia, porém 

nossa proposta contempla as atividades de forma a serem trabalhadas no presencial, 

pois acreditamos em um retorno em breve.  

 Os encontros com os alunos, pais, professores e funcionários tem sido de forma 

virtual, não deixamos de realizar nenhuma atividade e nenhuma festividade, todos os 
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eventos, socialização de atividades, visitas, passeios, coletivas, atendimentos 

específicos foram adaptados para o modo remoto. 

 



82 

 

 

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO 
REMOTO 
 
 

ASPECTOS PEDAGÒGICOS   

OBJETIVOS  AÇÕES  METAS  INDICADORES RESPONSÁVES CRONOGRAMA RECURSOS 
NECESSÁRIOS  

Organizar o trabalho 

pedagógico  

 

Acesso a Educação  

 

 

 

 

 

 

Sucesso das 

aprendizagens  

 

 

 

 

 

Realizar busca ativa 

 

 

 

 

Formação continuada 

 

Reformular a PP 

 

 

Aulas síncronas, 

Manutenção da 

Plataforma Google 

Meet e Grupo de 

WhatsApp e material 

impresso 

 

Projeto interventivo, 

atendimento individual 

ou grupos  

 

 

 

 

Manter contato com os 

alunos que não realizam 

devolutiva de 

atividades impressas 

 

Oficina da voz no 

horário de coordenação  

Reformular o PPP 

 

 

Garantir o direito de 

aprendizagem dos 

alunos  

 

 

 

 

Atender os alunos com 

dificuldades de 

aprendizagem e realizar 

as Adequações 

Curriculares para 

alunos especiais  

 

Atender o maior 

número de alunos, não 

excluindo ninguém. 

 

 

Proporcionar cursos e 

oficinas para os 

 Equipe Gestora  

Secretaria 

Coordenadora 

Professoras regentes  

 

Ano letivo 2021 Recursos 

tecnológicos  

Recursos 

humanos  

Currículo em 

Movimento  
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Coordenação coletiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação 

individual 

 

 

 

 

 

Avaliar os resultados 

educacionais  

 

 

Ações participativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização coletiva 

das ações pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunizar 

coordenações por 

etapas e auxiliar 

professores nas suas 

dúvidas. 

 

 

Analisar os processos 

educativos 

 

 

Conselho 

ESCOLARES, APAM,  

 

 

 

 

 

professores , em 

parceria com a EAPE, 

Unieb e SEEDF 

Proporcionar encontros 

semanais para a 

construção de 

planejamentos e 

execução dos projetos 

da nossa Proposta 

Pedagógica  

 

 

 

Coordenar com as 

professoras de forma 

individual, para 

elaboração de 

atividades especificas e 

redefinição de metas, 

 

Utilizar as avaliações 

para o replanejamento 

das ações pedagógicas  

 

Organizar reuniões e 

ações virtuais para 

ouvir a comunidade e 

não deixar que a 

distância nos impeça de 

trabalhar como grupo. 
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Gestão de pessoas  

 

 

 

 

 

 

Envolvimento de todos 

no PPP , Avaliação 

Institucional  

Oferecer escuta sensível 

e propor ações para 

nosso Trabalho 

Pedagógico  
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ASPECTOS FINANCEIRO 

OBJETIVOS  AÇÕES  METAS  INDICADORES RESPONSÁVES CRONOGRAMA RECURSOS 
NECESSÁRIOS  

Captar recursos para a 

melhoria da Escola, 

nos aspectos 

pedagógicos e 

administrativos, 

Reformar e ampliar 

espações no ambiente 

escolar  

Aquisição de 

materiais e 

equipamentos 

indispensável para o 

bom funcionamento 

da Escola , 

 

 

Realizar ações que 

possibilitem 

arrecadação de recursos 

para realização de 

pequenos reparos, 

benfeitorias e aquisição 

de bens para o bom 

funcionamento da 

Unidade Escolar, 

 

 

Apresentar 

periodicamente, 

prestação de contas à 

comunidade escolar do 

PDAF, PDDE e APAM. 

 

 Equipe Gestora  Ano letivo de 

2021  

Verbas dos 

programas 

PDAF , PDDE e 

APAM 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVO 

OBJETIVOS  AÇÕES  METAS  INDICADORES RESPONSÁVES CRONOGRAMA RECURSOS 
NECESSÁRIOS  

 Fortalecer a 

articulação com o 

Conselho Escolar, no 

desempenho do 

processo de Gestão 

democrática, 

Possibilitar maior 

entrosamento e 

participação dos 

profissionais 

readaptados, 

oportunizando 

atribuições que sejam 

compatíveis com a 

restrição funcional e 

que seja maior 

habilidade do 

servidor, 

Incentivar o grupo 

nesse momento de 

Pandemia com tanta 

insegurança e más 

noticias  

Promover reuniões 

bimestrais 

 

Promover estudos das 

Leis que tratam a 

Gestão Democrática, 

Promover reuniões 

virtuais com todo grupo 

da escola  

Fortalecer os 

profissionais 

readaptados  

Buscar maior 

envolvimento de todos 

os segmentos da escola, 

 

 

 Equipe Gestora  

 

Ano Letivo de 

2021 

Material e 

recursos 

humanos  
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 
 

A avaliação da Proposta Pedagógica necessita de acompanhamento cuidadoso para 

observar se o planejamento está adequado, quais os objetivos que foram atingidos, quais as 

metas que não foram alcançadas e quais ações necessitam ser repensadas. Os momentos 

específicos de avaliação fazem parte do processo educativo, por isso as avaliações serão 

realizadas no início do ano letivo, no meio do ano letivo e no final do ano letivo, ou sempre 

que houver necessidade. Essas avaliações serão realizadas de forma democrática e 

participativa, por meio de encontros e reuniões com os professores, Conselho Escolar e 

comunidade escolar. Sua aplicação deve ser pensada por todos e estar de acordo com a 

nossa realidade escolar. O acompanhamento desse projeto com as pessoas envolvidas é 

muito importante, e o entendimento de sua função social e de sua intencionalidade pedagógica 

deve estar clara para alunos e professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

PROJETOS ESPECIFICOS  
 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

• Coordenar a 

elaboração, execução e 

avaliação da Proposta 

pedagógica conjuntamente 

a equipe de direção, 

docentes, discentes, demais 

servidores da Unidade 

Escolar e comunidade. 

(Planejamento) 

• Acompanhar e 

colaborar nos 

planejamentos individuais 

quinzenais por segmento. 

(Atendimentos/ 

acompanhamentos individuais) 
 

 

• Colaborar na elaboração e 

acompanhamento do 

Projeto Interventivo e 

Reagrupamento. 

(Atendimentos/ 

acompanhamentos individuais) 
 

• Acompanhar e 

auxiliar nos encontros 

síncronos. 

•Acompanhamento 

plano de aula e 

planejamento dos 

professores; 

• Participação 

nas reuniões 

administrativas; 

• Indicação e 

acompanhamento na 

execução dos Projetos; 

• Colaboração  

no  reagrupamento 

intraclasse e  Projeto 

Interventivo  das 

turmas; 

• Coordenar e 

acompanhar  a 

realização de eventos 

no Meet. 

• Observar e 

contribuir direta ou 

indiretamente a prática 

pedagógica de cada 

professor; 

 

• Direção, 

• Coordenador, 

• Professores, 

• Serviço de 

Orientação 

Educacional, 

• Professora 

Itinerante da Sala de 

Recursos (DV). 

 

• Pais e 

familiares. 

• CRESo. 

 

•

 Estudante

s da educação 

Infantil e Anos 

Iniciais do 

Ensino 

Fundamental. 

 

•Professores 

• Reuniões 

coletivas semanais; 

( Toda 4ª feira) 

• Planejamento 

quinzenal das 

atividades 

pedagógicas; 

( quinzenalmente às 

5ª feiras ) 

• Conselho de 

Classe – 

bimestralmente nas 

coordenações 

coletivas de 4ª feira. 

DATAS : 

1ºBimestre-19/05/21 

2ºBimestre-30/06/21 

3ºBimestre-06/10/21 

4ºBimestre-01/12/21 

 

• Avaliação 

Institucional duas 

vezes por ano; 

Sábados letivos :  

1º semestre: 

19/06/21 

• Observação sistemática 

das ações e resultados advindos 

da mesma para possível 

replanejamento. 

 

• Análise dos dados de 

formulários para feedbacks. 

 

• Nas reuniões coletivas, 

nos Conselhos de Classe 

bimestralmente, nas reuniões de 

pais ou há qualquer tempo que 

se fizer necessária avaliação. 
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(Atendimentos/ 

acompanhamentos 

individuais) 

 

• Orientar e revisar os 

materiais que serão 

disponibilizados na 

plataforma e a impressão 

dos materiais para os 

alunos que necessitam. 

(Atendimentos/ 

acompanhamentos 

individuais) 

 

• Acompanhar e 

analisar os relatórios 

individuais dos 

professores. 

(Atendimentos/ 

acompanhamentos 

individuais) 

 

• Ler e indicar 

possíveis correções nos 

relatórios dos estudantes. 

(Atendimentos/ 

acompanhamentos 

individuais) 

 

 

• Promover  junto  a 

direção a integração do 

• Propor estudos 

nas coordenações 

coletivas. 

• Analisar e 

orientar a elaboração 

das avaliações 

formativas; 

• Apresentação  

metodologias 

diferenciadas (vídeos 

educativos, 

gameficação, 

aplicativos como: 

jamboard  e grapho 

game ); 

• Analisar 

resultado de 

diagnóstico; 

• Participação 

nas reuniões de Pais e 

Professores; 

• Orientação e 

acompanhamento no 

preenchimento dos 

diários de classe; 

 

2º semestre: 

18/12/21 

 

• Avaliação do 

PPP uma vez por ano 

ou quando houver 

necessidade; 

Durante a semana 

pedagógica no início 

do ano : 

05/03/21 

10/03/21 

07/04/21 

27/11/21 

 

 

• Formação no 

mínimo 

quinzenalmente ; 

 

Curso Uso e Desuso 

da Voz  

DATAS: 

(26/05, 

02/06,09/06,16/06,23/06 e 

29/06.)  

Quinzenalmente – 

estudos de 

documentos 

importantes na 

coletiva. 
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corpo docente, discente e 

demais funcionários da 

unidade escolar , discentes 

e família (mesmo em 

tempo remoto). 

(Atendimentos/ 

acompanhamentos 

individuais)  

 

 

• Proporcionar 

momentos de estudos nas 

reuniões coletivas. 

(Formações) 

• Atender os 

professores em suas 

dificuldades e/ou 

necessidades.  

(Atendimentos/ 

acompanhamentos 

individuais) 

 

 

 

• Coordenar com os 

docentes da escola, 

momentos de estudos das 

dificuldades encontradas 

em sala de aula e 

incentivando troca de 

experiências entre 

professores; 

• Reunião de 

professores e pais 

bimestralmente; 

 

DATAS: 

1ºBimestre-29/05/21 

2º Bimestre- 

16/07/21  

3º Bimestre-

23/10/21 

4º Bimestre-

18/12/21 
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(Atendimentos/ 

acompanhamentos 

individuais) 

 

 

• Participar e 

colaborar no Conselho de 

Classe. 

(Reuniões e 

Atendimentos/ 

acompanhamentos 

individuais) 

 

 

• Participar e 

articular momentos com a 

família e com a 

comunidade, através de 

palestras de sensibilização 

e outros eventos culturais. 

(Reuniões) 

• Orientar e 

acompanhar o diagnóstico 

dos alunos, possibilitando 

melhor atendimento ao 

educando, relatando 

avanços e dificuldades na 

aprendizagem. 

( Planejamento) 

• Participar de  

grupos de pais no 
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WhatsApp para orientar e 

sanar dúvidas dos mesmos. 

Reuniões 
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PLANO DE AÇÃO DO SOE 

 
METAS: 

Alcançar 100% dos estudantes a fim de garantir as aprendizagens e o vínculo com a escola e também evitar a evasão escolar. 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO 

 
 
 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Ed. 
Cidadania Ed. 

Diversidade 
 

Ed. 
Sustent. 

Integração Família e 
Escola / 

Mediação de 
Conflitos 

x  x Ligação para as famílias e contatos próximos com objetivo a 
localizar os estudantes da Busca Ativa. Contato e sensi 
bilização às famílias sobre o retorno das aulas de forma 
remota. 

Ações junto ao estudante 

Ações junto às famílias 
Acolhimento Ano todo 

Acolhimento às famílias dos alunos que não estão 
respondendo às atividades, por meio de contado telefônico 
(WhatsApp e ligação telefônica). Utilização de estratégias da 
escuta sensível e mediação de conflitos para superação dos 
desafios conjuntamente e fortalecimento da parceria entre 
família e escola. Oportunidade para o esclarecimento de 
dúvidas quanto a plataforma, retorno às aulas, atividades e 
frequência escolar. Conversa sobre o desenvolvimento da 
autonomia nos estudos 

Ações junto ao estudante 

Ações junto às famílias 

Acolhimento 

Ano todo 
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Acolhimento às famílias dos alunos para orientação e 
estratégias de condução dos estudos no contexto de ensino 
remoto e realização das atividades pedagógicas na escola. 
(Meet, WhatsApp e ligação telefônica) 

Ações junto ao estudante 

Ações junto às famílias 
Acolhimento Ano todo 

Mapeamento institucional e socioeconômico: Criação no 
Google Formulários: Levantamento das atividades 
profissionais dos pais (endereço e telefone para contato). 
Formas de acesso a internet (dados móveis, 

Ações Institucionais Início do Ano 

    wi-fi e dados reversos) e aparelhos disponíveis em casa 
(celular, TV, computador). Formas de acesso às informações 
das redes sociais. 

  

Ensino / 
Aprendizagem 

x   Roda de Conversas com os Professores, por meio do Meet, 
promover um diálogo e uma análise reflexiva com o grupo de 
professores sobre as vivências neste novo contexto escolar e 
perfil da turma. Auxiliando nas atividades de Adequação dos 
conteúdos para o ensino remoto. 

Ações junto ao professor 

Acolhimento 

Ações Institucionais 

Ano todo 

Atendimento aos estudantes com a elaboração de vídeos 
tutoriais. 

Ações junto aos 

professores 

Ações junto às famílias 

Ações junto aos estudantes Ano todo 

Atendimento aos professores e familiares para contribuir com 
sugestões e informações sobre estratégias pedagógicas. 

Ações junto ao professor 

Ações junto às famílias 
Ações Institucionais Ano todo 
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Atendimento aos professores, familiares e estudantes no 
desenvolvimento de estratégias para autonomia nos estudos 
(rotina de estudos e preparação de ambiente adequado) 

Ações junto aos 

professores 

Ações junto às famílias 
Ações junto aos estudantes 

Autonomia nos estudos Ano todo 

Partici da realização dos estudos de caso e dos casos m dos 
estudantes e dos ANEE's em conjun co a Serviço 
Especializado de Apoio às 

Ações junto aos 

professores 

Ações junto às famílias 22 semestre 

    Aprendizagens (psicólogo e pedagogo) e Sala de Recurso. Ações junto aos estudantes  

Desenvolvimento das 

Competências 
Socioemocionais 

   Acolhimento ao grupo de professores: roda de conversa, 

palestras e WhatsApp (individual). Desenvolvimento de 

trabalhos envolvendo da autoestima, autocuidado e as 

emoções. Escuta sensível e atendimento individualizado. 

Acolhimento, nas Coordenações Coletivas por meio do MEET, 
aos professores por meio de mensagens, músicas e vídeos 

Ações junto aos 

professores 

Acolhimento 
Aprendizagem 

Emocional 

Ano todo 

Atendimento aos alunos: roda conversa com um grupo de 
estudantes, atendimento individual, escuta sensível e ativa, 
conversa qualificada, e aplicando sempre que possível a 
Pedagogia Sistêmica via vídeos que desenvolvam as 
competências socioemocionais. 

Ações junto ao estudante 

Acolhimento 

Aprendizagem Emocional 
Ano todo 

Saúde 

  

x 

Articulação com a Rede de Saúde e Social: Por meio do 
sistema SEI e por telefone, encaminhamento de alunos que 
necessitam de atendimento e acompanhamento médico. 

Ações em rede Ano todo 
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Elaboração de folder, vídeos e entre outros para ações com a 
comunidade escolar referente aos meses de prevenção (ex. 
setembro amarelo), prevenção de uso de drogas, violência 
doméstica, abuso e molestações sexuais, trabalho infantil. 

Ações junto aos 

professores 

Ações junto às famílias 

Ações junto aos estudantes 

Acolhimento Ano todo 

Transição x 

 

x 

Encontro no MEET com a equipe de profissionais da 
educação da escola sequencial para conhecer a escola, 
professores, equipe gestora, bem como, o 

Ações junto ao estudante 

Acolhimento 
Final do ano 

    esclarecimento de dúvidas. Transição do ensino presencial 
para o remoto e de professores. 

  

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

- Participar das avaliações institucionais. 

- Participação das famílias no grupo de WhatsApp. 

- Mapeamento institucional. 

- Devolutiva das atividades na plataforma. 

- Devolutiva das atividades impressas. 

- Participação nas avaliações de larga escala (prova Brasil e ANA). 
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PLANO DE AÇÃO BIBLIOTECA- PROFESSORA LUCIANA ( Readaptada) 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Proporcionar aos 

alunos acesso 

remoto a Sala de 

Leitura Virtual 

através da 

Plataforma 

Google Meet, 

Transformar o 

espaço da 

biblioteca num 

ambiente virtual 

acolhedor; 

Promover em 

articulação com as  

professoras 

Regentes  ações 

que promovam o 

desenvolvimento 

de competências 

na área de leitura e 

despertar o prazer 

em ler,  

 

Fazer da Sala de 

Leitura Virtual 

um  espaço 

acolhedor, lúdico 

organizando o 

acervo para que as 

crianças tenham a 

oportunidade de 

visitar o nosso 

espaço mesmo 

que de forma 

virtual, 

Planejar e 

executar aulas 

síncronas  

criativas, 

inovadoras, 

dinâmicas para 

promover o gosto 

e o hábito pela 

leitura 

Disponibilizar livros virtuais , 

Promover contação de histórias, 

de forma criativa   

Promover ações que promovam 

a leitura: noite do pijama com 

histórias, palestras, festivais de 

leitura, apresentações teatrais e 

etc. 

Avaliar 

bimestralmente as 

ações e a parceria  

com os docentes na 

realização do 

trabalho pedagógico 

Professora Luciana 

e professoras   

Ano letivo de 2021 
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PLANO DE AÇÃO SALA DE INFORMÁTICA- MAURÍCIO ( PROFESSOR READAPTADO) – APOIO DA COORDENAÇÃO  
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSAVÉIS CRONOGRAMA 

Possibilitar ao 
corpo docente o  
acesso à 
internet e 
equipamentos 
tecnológicos 
para os que não 
possuem este 
recurso em 
casa, 

 
Permitir a 
inclusão digital 
dos alunos da 
escola Classe 
Olhos D’Água 
através de jogos 
virtuais e 
atividades 
lúdicas, 
 

Garantir mais 
um recurso 
pedagógico que 
auxilie o 
aprendizado no 
processo de 
inclusão digital,  
Possibilitar aos 
alunos 
conhecimentos 
gerais na área 
de informática  
Proporcionar ao 
aluno o 
conhecer as 
tecnologias e 
percebê-las  
como fonte 
facilitadora do 
conhecimento e 
aprendizagens 

Manutenção das máquinas e 
organização do Laboratório 
por parte do professor 
readaptado e apoio da 
coordenação, 
Oferecer a professores 
formação para que utilizem 
os diversos recursos 
tecnológicos para favores as 
aulas síncronas, 
Produção de vídeos  
Auxiliar a Sala de Leitura 
com o acervo digital  
 

Reuniões bimestral  
com a equipe 
gestora, 
coordenação e 
professoras 
regentes 
 

Professor Mauricio e 
Equipe Gestora  
 

Ano letivo de 
2021 
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Auxiliar as 
professoras na 
Plataforma 
 
Auxiliar Equipe 
Gestoras nas 
coordenações 
Pedagógicas  

PROJETO INTERVENTIVO 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSAVÉIS CRONOGRAMA 

Identificar e 
auxiliar os 
estudantes com 
dificuldades de 
aprendizagem, 
Melhorar o 
engajamento dos 
estudantes, 
Aproximar a 
família da Escola, 
Aumentar o 
desempenho dos 
alunos, 
Reduzir o número 
de alunos 
defasados em 
idade e ano. 
Reduzir as 
dificuldades dos 
alunos que 
possuem 

Realizar 
intervenções 
pedagógicas para 
auxiliar os alunos 
no 
desenvolvimento 
e aprendizagem 
dos estudantes. 
Oferecer aos 
professores 
suporte e 
condições para 
que eles 
promovam 
atividades 
eficientes e de 
qualidade 
  

Proporcionar jogos virtuais  
Atividades lúdicas  
Organizar grupos de estudos e 
rodas de conversa para realizar 
as intervenções necessárias, 
Forma duplas de estudo de 
modo remoto com alunos que 
possuem mais facilidade, com 
alunos com maiores dificuldade 
Gamificação para tornar a 
aprendizagem mais atrativa, 
Webquest (tarefas envolventes 
e inovadoras), 
Monitoria, 
Promover competições online 
Promover revisões periódicas 
dos conteúdos, 
Realizar chamadas de Vídeo 
via WhatsApp para tirar 
dúvidas  
Utilizar os dados das 
avaliações internas e externas 

Deve ser realizada 
de forma contínua e 
reorganizado 
sempre que se fizer 
necessário, para 
atender as 
dificuldade dos 
alunos, 

Professoras 
regentes, 
coordenadora, apoio 
da coordenação, 
equipe gestora 

Janeiro a 
dezembro de 2021 
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dificuldades de 
aprendizagem, 
 
 
 

para reorganizar as ações 
pedagógicas, 
Comparar os resultados entre 
as turmas para identificar 
pontos que necessitem de 
maior intervenção  
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PROJETO OLHOS NA LEITURA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSAVÉIS CRONOGRAMA 

Despertar o 
gosto pela 
leitura, 
Incentivar o 
habito da leitura 
para 
conhecimento 
pessoal  
 

Livros virtuais na 

Plataforma 

Quiz literário 

Reconto  

Produção de 

textos 

Vídeos e podcast 

com histórias 

infantis  

Brincadeiras 

cantadas 

Histórias cantadas 

 

Estudos quinzenais dos gêneros 

literários, 

Apresentação de histórias 

contadas pelas professoras 

regentes, professora da Sala de 

Leitura e diretora da Escola, 

Conversa informal 

com os alunos, não 

queremos fazer a 

relação da leitura 

com nenhuma 

atividade, somente 

utilizar o momento 

para diversão e 

encontro com os 

colegas das turma 

 

Professora da Sala de 

Leitura, professoras 

regentes e Equipe 

Gestora  

Ano letivo de 2021 

 

 
  



14 

 

 

PROJETO PSICOMOTRICIDADE  
 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSAVÉIS CRONOGRAMA 

Estimular a 
curiosidade, 
iniciativa, 
autoconfiança, 
imaginação, 
autonomia e 
inteligência 
através de 
atividades 
psicomotoras, 
 

Desenvolver 
coordenação 
motora, 
Trabalhar 
orientação 
espacial, 
Desenvolver 
ritmo e 
equilíbrio, 
Propor a 
organização 
temporal, 
Desenvolver a 
linguagem como 
forma de 
comunicação, 

Proporcionar desafios 
virtuais, 
Proporcionar brincadeiras 
com comando, 
Introduzir atividade física 
através de brincadeiras, 
Realizar atividades 
divertidas como : jogar bola 
para cima e para baixo, 
corrida do saci, pular corda, 
Trabalho de artes com 
esponjas,morto-
vivo,estátua,  
 

Avaliar 

bimestralmente as 

ações e a parceria  

com os alunos de 

educação física da 

Universidade 

Católica que nos 

ajudam nas 

atividades remotas. 

Professoras regentes, 

coordenadora, apoio 

da coordenação, 

equipe gestora e 

professora Doutora 

da Universidade 

Católica Isabela 

Ramos  

Ano letivo de 2021 
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PROJETO DE OLHOS NAS EMOÇÕES 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSAVÉIS CRONOGRAMA 

Proporcionar aos 
estudantes, em 
tempos de 
pandemia o 
desenvolvimento 
de habilidades e 
competências , 
tendo em vista a 
aprendizagem 
integral do ser. 
Desenvolver a 
identificação e 
reconhecimento 
das emoções e 
sentimentos 
Fortalecer o 
diálogo com 
pessoas da 
confiança, 
expressando suas 
emoções, 
 
 
 
 

Atender as 
diferentes 
modalidades de 
ensino  
(Educação 
Infantil e Ensino 
Fundamental 
séries iniciais, 
Contemplar as 
dimensões de 
aprendizagem : 
cognitiva, 
socioemocional 
e valores 
importantes 
para a relação 
consigo e com o 
outro, 
Protagonismo 
infantil na 
construção da 
sua identidade,  
Oferecer uma 
escuta sensível 
para que os 
estudantes 
sintam 
segurança em 

Atividades diversificadas  
Brincadeiras  
Vídeos ,músicas e Histórias  
que favoreçam a validação 
das emoções e sentimentos 
emoções 
Jogos digitais 
Roda de conversa 
Desenhos livres  
Desenhos direcionados  
 
 

Através dos 
desenhos dos 
estudantes, pois os 
desenhos 
possibilitam 
acessar o mundo 
interno,  
Produção de frases 
Produções de 
textos, 
Avaliação após 
cada encontro , 
Avaliação 
Institucional 
Avaliação através 
do Google 
formulários  

Professora Neide  
(diretora da 
Escola) 

1 vez por semana 
durante todo o 
ano letivo  
( durante 1 hora) 
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se expressar 
livremente  

PROJETO PLENARINHA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSAVÉIS CRONOGRAMA 

Oportunizar às 
crianças da 
Educação 
Infantil e 1º ano 
do Ensino 
Fundamental, a 
promoção do 
exercício de 
cidadão ativo, 
participativo e 
conhecedor dos 
seus direitos e 
deveres, 
vivenciando a 
interlocução 
com o Currículo 
da Educação 
Infantil em suas 
diferentes 
expressões e 
linguagens. 

Utilizar a música 
como elemento 
essencial para o 
desenvolviment
o humano, 
Promover a 
autonomia das 
crianças, 
Promoção da  
 
 

Utilizar a música para criar 
laços afetivos, 
Utilizar a música como 
riqueza da nossa cultura, 
Aprender os vários ritmos, 
Introduzir e realizar fixação 
dos conteúdos através da 
música, 
Promover show de talentos 
no modo virtual, 
Confeccionar instrumentos 
musicais com material 
reciclável, 
Conhecer e reproduzir sons 
com o próprio corpinho, 
 
 
 

Através das 
produções 
artísticas dos 
alunos, 
Coral virtual  

Coordenadora, 
Professoras da 
Educação Infantil, 
Professora do 1º 
ano, Equipe 
Gestora  

Janeiro a outubro 
de 2021 
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