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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe da Vila do RCG busca adotar um planejamento 

estratégico, que garanta a construção de uma escola autônoma, democrática e de qualidade, com 

a retomada e a reavaliação de suas linhas de ação. Entendemos que um ambiente pedagógico 

deve ser: harmônico, cooperativo e participativo, onde a comunidade escolar esteja motivada e 

comprometida na construção de uma educação de qualidade. As atividades pedagógicas devem 

ser pensadas e articuladas com vistas a garantir a consolidação dos conhecimentos para o 

desenvolvimento das habilidades e competências cognitivas, emocionais que favoreçam o 

desenvolvimento das relações interpessoais, num ambiente que preze pela ética, valorização 

das pessoas, respeito mútuo, transparência na comunicação e na autoavaliação. 

Partindo dessa premissa, estamos construindo a nossa Proposta Pedagógica com todos 

os segmentos, começando na Semana Pedagógica e nas coordenações coletivas. O 

levantamento de dados com a comunidade escolar foi realizado por meio de formulário Google 

Docs, devido a suspensão das aulas pela pandemia do COVID-19. Favorecendo a reflexão, a 

avaliação, o estudo e o debate que emergem de toda a construção coletiva; analisando e 

ressignificando ações pedagógicas e administrativas, em busca do cumprimento da função 

social da escola, da garantia do acesso aos conhecimentos sistematizados e dos objetivos 

estabelecidos nesta proposta. 
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2. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

A Escola Classe da Vila do Regimento de Cavalaria de Guardas está localizada na área 

urbana da Vila Militar do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda e pertence ao grupo de escolas 

sob responsabilidade da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. 

Foi inaugurada no dia 04 de setembro de 1979, Portaria nº 17 – SEC, de 07/07/80 

(DODF nº 129, de 10/07/1980), com a denominação de Escola Classe 07 do Cruzeiro. Por estar 

estrategicamente localizada dentro da Vila Militar do 1° Regimento de Cavalaria de Guardas, 

os tradicionais Dragões da Independência, teve sua denominação alterada para Escola Classe 

da Vila do RCG, em 2002, de acordo com a Portaria nº 328, de 1º de agosto 2002. 

Atualmente a Escola oferece duas modalidades da Educação Básica: Educação Infantil 

e Ensino Fundamental - Anos Iniciais. A organização escolar é dividida em Ciclos de 

Aprendizagem, de acordo com as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Educação. A 

Unidade Escolar está inserida no Programa Educação em Tempo Integral, cuja permanência 

dos estudantes totaliza dez horas por dia, dispostas de cinco horas na Escola Classe e cinco 

horas na Escola Parque 210/2011 Norte. Todo trabalho desenvolvido está de acordo com a 

legislação em vigor, seguindo a Política de Educação em Tempo Integral na Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal. 

Escola Classe da Vila do Regimento de Cavalaria de Guardas– RCG  

CNPJ: 00.580.845.0001/01 

Endereço: SMC – Vila Militar do 1º RCG, rua “C”, Área Especial S/N –  

CEP: 70.631-000 – Próximo ao Regimento dos Dragões da Independência. 

E-mail:escolaclassercg@gmail.com e ecvilarcg.ppc@edu.se.df.gov.br 

Telefone: 3901-7789 

Diretora: Patrícia Benites Santos 

Vice-Diretora: Ângela Liliane Alves Ferreira 

Chefe de Secretaria: Amailce Caldeira de Moura 

Coordenadora pedagógica: Juliana Sanches Amikura  

Orientadora educacional: Claudia Maria Garcia de Almeida 

Sala de recursos: Juliana Ribeiro Guimarães 

Professores regentes:  

Debora Martins Assunção – Atividades  

Denise Rodrigues Fiacador – Atividades 

Geane de Sousa Soares – Atividades  

Lisiane Farias Pereira – Atividades 

Maria do Carmo Pereira da Silveira    

Milena de Brito Albuquerque   - Atividades          

Sônia da Conceição Guedes Almendra – Atividades  

Vanuza Alves Souto Dias – Atividades 
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Professoras colaboradoras:  

Meire Santana de Carvalho - Apoio de direção 

Silvâni Alves Wagner - Professora readaptada 

Vanilda Vaz da Cunha - Professora readaptada  

Monitor: Thiago Alves de Souza 

Membros do Conselho Escolar:  

Vigilantes: 

César de Souza Martins 

Eldo Brígido da Silva 

Joaquim Cardoso de S. Neto 

José Antônio do Nascimento Souza 

Jose Ribamar de Freitas 

Merendeiras: 

Elisabete Santos Magalhães 

Kênia Patrícia Sutra Soares 

Serviços gerais: 

       Fernanda Sampaio Melo 

       Francisco Fábio Gomes Silva 

       Valéria Araújo dos Santos  

Membros da Comissão Organizadora da Proposta Pedagógica: 

Patrícia Benites Santos 

Ângela Liliane Alves Ferreira 

Juliana Sanches Amikura  

 

ESTRUTURA FÍSICA DA EC DA VILA DO RCG 

Salas de Aula: 4 

Sala de Leitura: 1 

Sala de Recursos: 1 

Serviço de Orientação Escolar: 1 

Direção:  1 

Secretaria: 1 

Sala de Professores: 1 

Sala de Servidores: 1 

Banheiro masculino (Alunos): 1 

Banheiro Feminino (Alunos): 1 

Banheiro PNE: 1 

Banheiro para servidores:  1 

Mecanografia: 1 

Cozinha  1 

Depósito: 1 

Despensa  1 

Estacionamento:  1 

Ginásio:  1 

Parque:  1 

Pátio: 1 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE  

 

Embora a Escola Classe da Vila do RCG esteja localizada no Setor Militar 

Complementar, a sua comunidade escolar compõe-se de estudantes que residem no Setor de 

Oficinas Norte, Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte, regiões próximas como Setor 

Militar Urbano, Cruzeiro e Comunidades Indígenas. Devido a oferta da Educação em Tempo 

Integral de dez horas há uma grande procura de estudantes oriundos de outras Regiões 

Administrativas (em média 40%) cujos pais trabalham nas proximidades, além de atender 

estudantes da própria Vila do 1º RCG.  

Atualmente temos 152 estudantes matriculados, sendo 14 estudantes indígenas da aldeia 

Teko Haw, etnia Guajajara e da aldeia Santuário do Pajé, etnia Bororo. Os estudantes indígenas 

são atendidos livre de qualquer forma de discriminação, com garantia de igualdade de condições 

e oportunidades no processo de escolarização e respeitando as especificidades culturais e 

diversidade étnica, são atendidos de forma acolhedora, a fim de propiciar vínculos sociais e 

favorecer o sentimento de pertencimento a comunidade escolar.  

O diagnóstico da realidade escolar foi elaborado online, devido ao distanciamento social 

da pandemia de COVID-19, e respondido por 50 famílias. De acordo com a pesquisa, constatou-

se que 56% dos responsáveis são os próprios pais e mães, 19% apenas a mãe, os demais apenas 

a avó ou apenas o pai, a maioria com a faixa etária de 31 a 40 anos e ninguém maior de 60 anos. 

A maioria dos respondentes se dividem em 32% que se declaram brancos e 54% pardos. 

2 pessoas se declaram pretos e 3 amarelos. Também se dividem entre católicos 32% e 

evangélicos 42%, 5 são espíritas e 1 da umbanda/candomblé e 6 pessoas não seguem nenhuma 

religião específica.  

As famílias são trabalhadores de setores que não exigem mão de obra especializada, 73% 

não possui nível superior completo e 34% possuem renda de até dois salários mínimos.  

Constatou-se que 96% dos respondentes possuem celular, 94% com acesso à internet e 

70% tem acesso a computador. 96% e utilizam a internet para pesquisas e realização de tarefas 

escolares, seja pelo celular ou computador.  

A Unidade Escolar atende oito estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, 

diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista - TEA, Deficiência Intelectual – DI, 
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Deficiência Física – DF, e Deficiência Múltipla – DMU. Também há estudantes diagnosticados 

com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, inseridos em Classes Comuns 

Inclusivas. 

A Instituição apresenta baixos índices de reprovação e evasão escolar. Quanto ao 

desempenho escolar em anos anteriores temos os seguintes índices: 

 Ideb: Entre os anos de 2011 a 2017, a Instituição não atendeu os requisitos 

necessários para ter o desempenho calculado, ou seja, devido ao quantitativo de alunos a prova 

não passou pela correção. Na última avaliação em 2019, a EC da Vila do RCG alcançou nota 5.   

 

 

 

 Avaliação em Destaque SEDF - Prova Diagnóstica 2019:   

o  2º Ano A - Vinte estudantes realizaram as avaliações de Leitura e Matemática. Em 

Leitura, 02 estudantes encontram-se no Nível 1, 05 estudantes no Nível 02, 10 estudantes 

no Nível 3, 03 no nível 4 e 00 no nível 5. Em Matemática, 01 estudantes encontram-se 

no Nível 1, 01 estudante no Nível 02, 08 estudantes no Nível 3, 09 no nível 4 e 01 no 

nível 5. 

Tabela nº 01: Resultado do IDEB - 2019 
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o 4º Ano A - Doze estudantes realizaram as avaliações de Língua Portuguesa e 

Matemática. Em Língua Portuguesa, a turma apresenta 02 fragilidades: Identificar a 

finalidade de textos de diferentes gêneros e identificar o efeito de sentido decorrente do 

uso da pontuação e de outras notações. 

 

o Em Matemática, a turma apresenta 04 fragilidades: Estabelecer relações entre unidades 

de medida de tempo; estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o 

intervalo da duração de um evento ou acontecimento; ler informações e dados 

Tabela nº 02: Avaliação em Destaque SEDF - Prova Diagnóstica 2019 – 2º Ano – Leitura e Matemática 

 

 

Tabela nº 02: Avaliação em Destaque SEDF - Prova Diagnóstica 2019 – 4º Ano – Língua Portuguesa 

 

Tabela nº 03: Avaliação em Destaque SEDF - Prova Diagnóstica 2019 – 4º Ano – Língua Portuguesa 
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apresentados em tabelas; resolver problemas significativos utilizando unidades de 

medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml. 

 

 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Cabe a EC da VILA do RCG promover a aprendizagem de todos, ser espaço em que 

todos possam se matricular, frequentar às aulas e construir aprendizagens significativas e 

contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades iguais para todos, democratizar o 

conhecimento é uma questão de direito e justiça social. Disseminar a sabedoria é o caminho 

para a emancipação e a humanização dos indivíduos. Investindo em educação, o Estado 

viabiliza o exercício da cidadania. 

A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade. De acordo com os normativos educacionais e os 

pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, o estudante deve 

construir aprendizagens significativas, tendo o professor como orientador e mediador do 

processo educativo. Caberá a nossa instituição de ensino organizar o trabalho pedagógico 

amparado por intencionalidades educativas que perpassem os diversos contextos e 

Tabela nº 04: Avaliação em Destaque SEDF - Prova Diagnóstica 2019 – 4º Ano - Matemática 
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especificidades apresentados pelos educandos e pela comunidade, observando o diagnóstico da 

realidade escolar.  

Vale salientar que a nossa escola deve proporcionar a vivência de experiências 

diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral dos educandos, considerando as 

múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, 

físicas, entre tantas outras. Também perpassa, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB nº9394/96), os processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, 

auxiliando os estudantes quanto à construção de novas aprendizagens e contribuindo para a sua 

formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida. 

A Escola Classe da Vila do RCG tem a função de oportunizar aos seus estudantes uma 

aprendizagem voltada ao desenvolvimento do senso crítico, sustentada em princípios éticos e 

morais que visam a formação de uma sociedade mais justa e consciente de seus direitos sociais, 

culturais e econômicos. Disponibilizando um ambiente propício ao aprendizado e à reflexão, a 

Instituição incentiva, não só a qualificação para o trabalho, mas também o exercício pleno da 

cidadania e da consciência humana, respeitando as diversidades e o meio ambiente. Envolvendo 

toda a comunidade escolar, os benefícios de uma educação conscientizadora não se restringem 

somente ao ambiente educacional, eles também podem transformar todo o contexto da 

vizinhança local. 

  

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

 As concepções e as bases teórico-filosóficas que fundamentam as práticas pedagógicas 

e administrativas da Escola Classe da Vila do RCG, encontram-se embasadas nos princípios da 

Gestão Democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como no que 

preconiza o Currículo em Movimento do Distrito Federal e as distintas diretrizes e orientações 

pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Tendo em vista o caráter inclusivo da escola, os processos de ensino aprendizagem 

buscam contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres. 
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Pessoas capazes de atuar como agentes transformadores da realidade social onde estão inseridos 

e que tenha condições de acesso ao mundo do trabalho e continuação em estudos posteriores, 

tendo como base a realidade do aluno e as suas demais apropriações socioculturais. A 

fundamentação teórica, sustentada nos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica, que 

esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história, e da Psicologia Histórico-

Cultural, a qual destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas 

relacionadas aos processos de aprendizagens num ambiente favorável à humanização, alicerça 

o conjunto de ações dessa unidade escolar, pautadas nos seguintes princípios: 

 Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da 

pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para 

combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de origem, gênero, etnia, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

 Estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; do 

enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; da valorização 

das diferentes manifestações culturais, especialmente, a da cultura e da construção de 

identidades plurais e solidárias.  Na Educação Básica, as dimensões inseparáveis do 

educar e do cuidar, considerando-se positivo o exercício da afetividade, da criatividade 

e da ludicidade dentro do universo de aprendizagens e trocas sociais no interior da 

escola. Deverão ser consideradas no desenvolvimento das ações pedagógicas, buscando 

recuperar, para a função social desse nível da educação, a sua centralidade, que é o 

educando. 

 Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem 

comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; da busca da 

equidade e da exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de 

oportunidades entre os alunos que apresentam diferentes necessidades. Respeito à 

pluralidade e à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos humanos, 

pelo reconhecimento das diferenças e pela valorização das múltiplas culturas, 

identidades e singularidades, por meio de práticas voltadas para a preservação da vida 

e para o desenvolvimento da autoestima, considerando-se o aprimoramento do ser 

humano. 

 Princípios da educação integral: Desenvolver o senso crítico, moral, cooperativo, 

incentivando nossos educandos na construção de uma sociedade igualitária com ênfase 
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na colaboração mútua e solidária. Intensificando as atividades que proporcionem o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas e relações interpessoais possibilitando um 

ambiente onde haja franqueza na comunicação e na auto avaliação. Busca o 

desenvolvimento das distintas dimensões dos sujeitos da unidade escolar, equilibrando 

os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais, fortalecendo-os e 

potencializando-os na sua totalidade, através da formação humana integral, 

considerando-se o currículo como ferramenta transformadora das relações de poder e o 

ambiente da escola como espaço privilegiado de produção de cultura; 

 Valorização do profissional da educação: através de mecanismos de incentivo à 

qualificação para o trabalho e a formação de novas lideranças, compartilhando 

compromissos e responsabilidades de forma criativa, visando à melhoria do processo e 

dos resultados educacionais; 

 Princípios da autonomia e da participação coletiva: Busca da autonomia e 

transparência da gestão escolar, nos termos da legislação, nos aspectos pedagógicos, 

administrativos e de gestão financeira; Formulação do Plano de Gestão, administrativa 

e financeira, garantindo-se o gerenciamento dos recursos públicos e a implementação 

da Proposta Pedagógica, tendo como apoio à direção os órgãos colegiados pertencentes 

a essa unidade escolar (Assembleia Geral Escolar, Conselho Escolar, Conselho de 

Classe, Associação de Pais e Mestres). 

 

6. MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS 

APRENDIZAGENS 

 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), ampliar os espaços, os 

tempos e as oportunidades de aprendizagens, dando ênfase ao protagonismo estudantil, 

favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agir 

construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. E, ainda, garantir a 

participação ativa da comunidade escolar no processo educativo, promovendo a interação entre 

a família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como: oficinas; 

participação nos projetos desenvolvidos na unidade escolar; realização de trabalhos 

voluntários– conforme os eixos de interesses apresentados; convites para o desenvolvimento de 
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jogos, brincadeiras, contação de histórias, entre outros. Caso as atividades presenciais retornem 

ainda esse ano, almeja-se a realização de eventos e festas, respeitando o distanciamento e as 

medidas de segurança contra a COVID-19. Por fim, buscamos proporcionar uma educação 

pública de qualidade, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para 

que possa atuar como agente de transformação social e de construção científica, cultural e 

política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com 

êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes.  

 

Objetivo geral 

Promover uma educação integral e de qualidade, primando pela formação do indivíduo 

nos aspectos cognitivos, morais, sociais e emocionais, para a construção de uma sociedade 

justa, ética e democrática, comprometida com o respeito à diversidade, atuando para garantir o 

acesso, a permanência e o sucesso do aluno no ambiente escolar e na sociedade. Por meio de 

uma gestão comprometida com o desenvolvimento profissional contínuo; a observância de 

direitos e deveres; a valorização e o reconhecimento do trabalho escolar e a transparência na 

aplicação dos recursos financeiros. 

Objetivos específicos 

 Cumprir as metas e indicadores educacionais e de gestão estabelecidos pela SEEDF; 

 Conhecer os objetivos de aprendizagem consolidados, em processo, ou não alcançados 

por cada aluno, previstos no Currículo em Movimento do DF, no início e final de cada 

ano letivo; 

 Oferecer educação de tempo integral aos estudantes, na perspectiva de relacionar as 

atividades de Base Nacional Curricular Comum com as atividades propostas nas 

modalidades: cultural, esportiva e de lazer; 

 Corrigir o fluxo escolar com qualidade; 

 Realizar em todo ano letivo a formação pedagógica, onde serão avaliadas ações 

desenvolvidas, bem como rediscutidos novos encaminhamentos e fortalecer as práticas 

pedagógicas; 
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 Empregar a afetividade como facilitadora do processo ensino - aprendizagem e assim 

oportunizar o desenvolvimento físico, psíquico, espiritual e moral de todos; 

 Proporcionar o desenvolvimento de habilidades, competências visualizando os Direitos 

de Aprendizagem favorecendo a autonomia intelectual do estudante, o letramento em 

seus diversos sentidos e o pensamento crítico; 

 Favorecer o acesso à aprendizagem com qualidade por meio de práticas pedagógicas que 

permitam a inclusão dos estudantes; 

 Desenvolver atividades que atendam ao interesse e à vivência dos estudantes; 

 Estimular a aprendizagem explorando as mais variadas formas de expressão e momentos 

de lazer; 

 Oferecer ao estudante atendimento individual com vista ao aprimoramento de sua 

aprendizagem; 

 Garantir a participação dos seguimentos escolares como parte do processo de 

democratização, respeitando os diferentes grupos culturais. 

 Conhecer bem o estudante, sensibilizando-os no que diz respeito a valores, 

sustentabilidade e diversidade; 

 Oportunizar o acesso ao conhecimento de diversos espaços culturais; respeitar o meio 

ambiente, valorizando sua importância para a preservação das espécies e para a 

qualidade de vida, visando à sustentabilidade e valorização da diversidade.  

 Oportunizar momentos de interação, trabalhando as relações interpessoais. 

 Valorizar a vida, respeitando a crença de cada um; 

 Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um 

dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à 

sua saúde e à saúde coletiva e a saúde do meio ambiente; 

 Proporcionar a todos os estudantes da escola o acesso ao conhecimento, através de 

atividades síncronas e assíncronas em tempos de distanciamento social, devido à 

pandemia COVID 19. 
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

 

A Constituição Federal de 1988 representa um marco no decorrer da história da 

educação brasileira no que se refere à relevância da gestão democrática nas instituições de 

ensino, ao defender no artigo 206, incisos III e VI, alguns princípios orientadores, tais como: a 

gestão democrática dos sistemas de ensino público; a igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a  gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais; a  valorização dos profissionais do ensino e a garantia de 

padrão de qualidade. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9.394/96), regulamenta-se que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 

as do seu sistema, terão a incumbência de elaborar e executar sua Proposta Pedagógica (PP), 

assim como os docentes não apenas incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta 

pedagógica da escola, como elaborarão e cumprirão o plano de trabalho, segundo a PP da 

unidade escolar, zelando pela aprendizagem dos educandos.  

Ainda de acordo com a LDB nº 9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas da 

gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades, considerando alguns princípios básicos, dentre eles: a participação dos 

profissionais da educação na elaboração da PP da escola. Também respeitarão a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que define conhecimentos, competências e habilidades essenciais 

à formação dos nossos educandos no decorrer da Educação Básica, conforme com o que define 

o Plano Nacional de Educação (PNE), e norteará os currículos dos sistemas e redes de ensino 

das Unidades Federativas, assim como as PPs de todas as unidades escolares públicas e privadas 

voltadas à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e ao Ensino Médio 

em todo país. 

Nesse sentido, amparada pelos princípios éticos, políticos e estéticos apresentados pelas 

normas regulamentadoras da LDB nº 9394/96, ou seja, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica, considerando não apenas a implementação da Proposta Pedagógica, 

mas também às vivências desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino. É importante destacar 

que a BNCC apresenta dez competências essenciais para a organização do trabalho pedagógico 
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nas instituições de ensino voltadas ao atendimento de todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica que perpassam as dimensões cognitivas (conhecimento; pensamento 

científico, crítico e criativo; repertório cultural), comunicativas (linguagens; tecnologias; 

argumentação) e socioemocionais (autonomia e autogestão; autoconhecimento e autocuidado; 

empatia e cooperação; responsabilidade e cidadania). 

Dessa forma, para a elaboração da PP das escolas, precisamos considerar as competências 

apresentadas anteriormente, assim como a participação da comunidade escolar, um dos 

fundamentos expostos na perspectiva da Gestão Democrática, inclusive na Lei 4.751/2012, que 

ressalta a importância da participação dos diversos sujeitos sociais que compõem a realidade, os 

contextos e as demandas reais da escola. 

Nessa perspectiva, a SEEDF defende a construção de uma PP que implemente uma escola 

para todos, ou seja, associada à construção da qualidade social que abarca práticas pedagógicas 

intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do desenvolvimento dos 

nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para exercerem a sua cidadania, para 

conviverem em sociedade e para se constituírem como agentes de transformação social, 

conforme proposto no Currículo em Movimento. 

O Currículo em Movimento fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, na Lei de 

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

(PNE) , no Plano Distrital de Educação (PDE), na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

na Lei de Gestão Democrática nº 4751/2012, nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica, entre outros documentos norteadores que embasarão a fundamentação teórico-

metodológica da PP das unidades escolares do Distrito Federal. Dessa forma, o Currículo em 

Movimento está arraigado de pressupostos básicos inerentes a essa abordagem, dentre eles: as 

teorias críticas e pós-críticas, a concepção e os princípios de educação integral, a psicologia 

histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, o currículo integrado, os eixos transversais e a 

concepção da avaliação para as aprendizagens e não avaliação das aprendizagens - formativa. 

Assim, a PP da unidade escolar se fundamentará na organização do trabalho 

pedagógico intencional, que visa à ampliação dos tempos, espaços e oportunidades; à formação 

humana integral; à construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de 

construir uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento pleno dos estudantes da 
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educação básica da rede púbica de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o direito de 

construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e às especificidades 

inerentes à comunidade escolar, motivando e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas 

unidades escolares, minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as possibilidades 

de sucesso escolar.  

Nessa perspectiva, cabe destacar os fundamentos teórico-metodológicos eleitos pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal: a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia 

Histórico-Cultural. 

 

 Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural 

As teorias de aprendizagem são muitas e cada uma tem uma forma peculiar de apropriar-

se do desenvolvimento, como transferência de saber e de perpetuação da cultura num processo 

que permeia prática, ação e conduta. Nesse sentido, ela ocorre em todos os espaços sociais e, 

inevitavelmente, na escola, que se configura como um ambiente formativo de aprimorar 

conhecimentos. 

Assim, consideramos a escola  como um importante  agente social, promotor da 

construção do saber e do desenvolvimento humano, tendo a cultura um papel preponderante 

como norteadora do desenvolvimento integral. Desse modo, nossa opção teórico-metodológica 

fundamentada no Interacionismo Histórico-Cultural e na Psicologia Histórico-Crítica, marcos 

teóricos do Currículo em Movimento do Distrito Federal, articula nossas ações, embasadas nos 

princípios da Gestão Democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e nas distintas 

diretrizes e orientações pedagógicas da SEEDF. 

Ressaltamos que as práticas pedagógicas e administrativas da Escola Classe da Vila do 

RCG, que tem como foco a interação e o conhecimento real da criança como o ponto de partida, 

em seu caráter público, pelo caminho de uma educação de qualidade dando visibilidade aos 

sujeitos sociais como partícipes históricos da construção de saberes, de processos reflexivos 

permanentes, da apropriação da cultura, e ainda como seres protagonistas da transformação 

social, pelo diálogo e pela interação com os diferentes, em seus distintos contextos sociais, 

econômicos e culturais. 
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Por essa razão, buscamos a aproximação com a realidade social e educacional dos 

nossos estudantes, reconhecendo as desigualdades relativas à rede pública de ensino, e 

priorizamos a construção de uma proposta pedagógica que contribua com a democratização dos 

conhecimentos, oportunizando a todos nossos estudantes o direito à aprendizagem e à formação 

cidadã. Com esse intuito, pretendemos superar as contradições sociais em nível local, 

combatendo as causas do fracasso escolar pela função social da escola, através de uma prática 

de formação e instrução intencional e planejada, favorecendo a aquisição de conteúdo, 

desenvolvimento de habilidades e competências que articuladas com as situações subjetivas e 

problemáticas sociais identificadas no meio educacional, possam se tornar objetivamente 

condições de emancipação humana. 

Seguindo a compreensão da Pedagogia Histórico-Crítica de que a prática social, como 

o conjunto de saberes, de percepções e de experiências trazidas pelos estudantes, sustentará no 

estudo dos conteúdos curriculares a mediação necessária entre os sujeitos e os objetos de 

conhecimento, transpondo essa bagagem de sua trajetória pessoal e acadêmica para a 

consolidação das informações em saberes. Em assim sendo, o trabalho pedagógico assume 

que a transformação social tem início com a concepção de que todos os agentes educativos 

participam e formam-se no cotidiano da escola, fortalecendo o sentido da aprendizagem 

sustentada na relação com o outro, na participação e colaboração dos diversos atores dentro da 

escola. 

Esse pressuposto harmoniza-se com a Psicologia Histórico-Cultural, uma vez que, 

segundo Vygotsky, o ser humano constitui-se em sua singularidade nas interações com o meio, 

transformando este e por ele sendo transformado, nas relações sociais produzidas em 

determinadas culturas, vinculando a relação entre aprendizagem e desenvolvimento pela qual 

ocorre o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas. 

Buscando compreender que na organização do trabalho pedagógico, a dialética 

existente nos processos de construção do conhecimento, para além da dimensão técnica, 

possibilitará por meio do uso da razão (pensamento) e da emoção (sentimento), da experiência 

afetiva, tornar significativas as aprendizagens. Logo, as práticas sociais articulando as distintas 

dimensões humanas e o currículo, favorecem a ressignificação das práticas iniciais, por meio 

da instrumentalização teórica dos estudantes (aquisição dos conceitos cotidianos e científicos) 

pela mediação docente, numa experiência coletiva de colaboração, gerando uma nova prática 

social pela aplicação dos novos conhecimentos em situações reais.   



8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Plano De Ação Da Coordenação Pedagógica 2021 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Garantir a realização da 

Coordenação Pedagógica. 

Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na 

implementação do Currículo da Educação Básica e das 

Orientações Pedagógicas da SEEDF, por meio de pesquisas, de 

estudos individuais e em equipe, e de oficinas pedagógicas locais, 

assegurando a Coordenação Pedagógica como espaço de formação 

continuada. 

Direção; 

Coordenação; 

Professores. 

Professores No mínimo uma vez 

por semana. 

Semanalmente 

Operacionalizar o 

reagrupamento do bloco I e 

II do sistema de Ciclos de 

Aprendizagem. 

Planejar e avaliar o reagrupamento junto às professoras, definindo 

temas, metodologias, materiais e formas de avaliação, a partir da 

Avaliação Diagnóstica e Teste da Psicogênese, em caso do retorno 

presencial. 

Comunidade  

escolar. 

 

Professores 

Estudantes 

Nas coordenações 

coletivas durante o 

ano. 

Quinzenalmente 

Fornecer instrumentos de 

suporte que venham 

auxiliar os professores das 

turmas que apresentarem 

maiores dificuldades. 

Realização de reuniões com os professores, separados por bloco, 

para acompanhar e trocar experiências sobre o fazer pedagógico, 

buscando a melhoria dos processos. 

Direção, 

Coordenação 

Coordenador 

Intermediário, SEAA, 

OE, SR 

Professores Nas coordenações 

durante o ano. 

Diariamente 

 

Coordenar a execução dos 

Projetos pedagógicos 

anuais. 

 

Acompanhar o planejamento e execução dos Projetos da escola, 

descritos na Proposta Pedagógica e incentivar novos Projetos. 

Comunidade Escolar Estudantes e 

Comunidade 

Durante o ano letivo. Semanalmente 
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Incentivar a formação 

continuada. 

 

Divulgar e incentivar a participação dos professores sobre os 

cursos fornecidos pela EAPE, assim como os cursos e palestras que 

são ofertados pela SEEDF. 

EAPE, CREPP, 

SEDF, 

Comunidade 

Escolar 

Durante o ano letivo. Semestralmente 

Promover a avaliação 

diagnóstica dos alunos para 

realização de mapeamento. 

Colaborar com os processos de avaliação institucional, 

articulando os três níveis de avaliação, com vistas à melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem e recuperação dos 

rendimentos/ desempenho escolar. 

MEC, SEEDF, 

CREPP, UE. 

Direção 

Coordenação 

Professores 

Estudantes 

Durante o ano letivo. Bimestralmente 

Garantir a prática 

pedagógica fundamentada 

pelas diretrizes da SEDF. 

Oferecer suporte aos professores no planejamento, execução e 

avaliação das aulas, contemplando a implementação do Currículo 

da Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF em 

vigor. 

 

Direção, 

Coordenação 

 

Professores Durante o ano letivo. Diariamente 

Auxiliar na unidade da 

rotina escolar. 

 

Articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da 

unidade escolar e a Coordenação Regional de Ensino, 

assegurando o fluxo de informações e o exercício da gestão 

democrática. 

Comunidade Escolar Comunidade 

Escolar 

Durante o ano letivo. Semanalmente 

Divulgar, estimular e 

apoiar o uso de recursos 

tecnológicos no âmbito da 

unidade escolar. 

Incentivar a elaboração de materiais didáticos e prática 

pedagógica com recursos tecnológicos, bem como reuniões, 

avaliações, formação de professores nos espaços virtuais. 

EAPE Comunidade 

escolar 

Durante o ano letivo. Mensalmente 

Garantir direitos dos 

ANEEs. 

Acompanhar adaptação curricular, planejamento com materiais 

diferenciados e auxílio em sala de aula. 

Profissionais da área ANEEs Durante o ano letivo. Quinzenalmente 

Promover semanalmente 

coordenações coletivas e 

momentos de estudo com 

os professores; 

Desenvolver temáticas e questões que os professores desejam 

debater, além da realização de acordos de convivência e 

organização de espaço e de tempo.  

Palestrantes 

convidados. 

Professores Durante as 

Coordenações 

Coletivas. 

Semanalmente 

Tabela nº 05: Plano de Ação da Coordenação Pedagógica 2021 
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Estratégias De Valorização E Formação Continuada Dos Profissionais Da 

Educação 

Devido ao pequeno número de servidores que atuam na escola, é possível criar laços de 

afetividade e cooperação mútua, com trabalho em equipe, onde cada profissional é visto em 

suas necessidades e habilidades. O reconhecimento vem à medida que as experiências exitosas 

surgem no âmbito escolar com o avanço dos nossos estudantes.  

A escola dispõe de recursos materiais e pedagógicos, estes estão acessíveis aos 

professores e coordenadores para a realização do planejamento e práticas em sala de aula. A 

UE sempre disponibiliza mensagens motivacionais aos seus colaboradores, neste momento de 

pandemia temos mantido contato semanalmente através das coletivas e coordenações buscando 

com o grupo feedback de como estão se sentindo em relação as aulas remotas e ao teletrabalho.  

A Formação Continuada é um dos instrumentos necessários para alcançarmos uma 

educação de qualidade. São planejados dias de estudo, de acordo com a necessidade 

apresentada, visando a melhoria da qualidade de ensino oferecida pela escola. Os temas a serem 

abordados são definidos nas coordenações de planejamento mensal. 

As docentes são incentivadas a participar de cursos oferecidas pela EAPE, lives e 

formações promovidas pela SEE/DF através de suas UNIEBs, conforme cronograma 

disponibilizados.  Tais cursos são realizados nos horários destinados a coordenação pedagógica, 

e nas coordenações coletivas. 

 Foto nº 01: Formação promovida pela UNIEB Plano Piloto 
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Metodologias de ensino adotadas 

Os alunos são incentivados a participar de projetos e pesquisas conduzidos pelo 

professor na busca de descobertas e construção do conhecimento proporcionado pelas 

metodologias ativas.  

Cada professor tem liberdade de escolher a metodologia de ensino que melhor se adequa 

a sua turma e sempre variando à medida que vai percebendo a necessidade de alcançar os 

estudantes e que é preciso diferentes abordagens no processo ensino-aprendizagem. Como as 

salas de aulas são heterogêneas faz-se necessário diversificação entre os métodos para garantir 

a compreensão e assimilação dos conhecimentos trabalhados com todos os estudantes, como 

aulas expositivas, trabalhos em grupos, pesquisas, resolução de problemas, uso de jogos 

pedagógicos, recursos tecnológicos e material concreto. Todas as ações são baseadas nos 

documentos oficiais vigentes, como o Currículo em Movimento/SEEDF, Diretrizes de 

Avaliação Educacional/SEEDF, Diretrizes Pedagógicas da Educação Infantil e Organização do 

2º Ciclo/SEEDF, entre outros. 

Organização de tempos e espaços 

A organização do trabalho pedagógico deve contemplar os espaços, tempo de duração 

e materiais que serão utilizados nas atividades, de acordo com necessidades de cada etapa. As 

definições da grade horária são definidas pela Unidade Escolar, respeitando a Base Nacional 

Comum Curricular. A Equipe Escolar deve se mobilizar para disponibilizar a maior quantidade 

possível de oportunidades educacionais em diversos espaços e ambientes, dentro e fora da 

Unidade Escolar, com vistas à ressignificação dos espaços educativos.  

A EC RCG está inserida em uma vila militar e dispõe de um amplo espaço verde no 

ambiente externo. A escola costuma fazer parcerias com outros órgãos e instituições, 

desenvolvendo atividades tanto na escola quanto fora dela, além da proposta de Educação 

Integral, na qual os estudantes utilizam outros tempos e espaços diariamente. Além das salas de 

aulas, os professores devem oferecer aulas criativas e atrativas e por isso são estimulados a 

utilizar a sala de leitura, ginásio e os espaços externos para enriquecer o aprendizado dos 

estudantes, com oportunidades de constituir experiências ricas e significativas  

A Educação Infantil possui horário diferenciado dos Anos Iniciais, respeitando suas 

peculiaridades. Apenas as turmas do 1º ao 5º ano frequentam as atividades da Educação Integral 
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na Escola Parque 210/211 Norte. Assim sendo, para ofertar espaços educativos diferenciados, 

a escola pode buscar parcerias em seu entorno, perante as famílias, os vizinhos e toda a 

comunidade, bem como reinventar seus próprios espaços.  

Ensino remoto e atividades não presenciais 

No contexto da COVID-19, o Brasil e o Distrito Federal vivem a 2ª onda da pandemia 

no ano de 2021 e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o isolamento social ainda 

é uma forma eficaz para se preservar vidas. Dessa forma, a Secretaria de Educação do DF 

continuará adotando o ensino remoto até que as aulas presenciais sejam retomadas. De acordo 

com a legislação vigente, todas as turmas da Escola Classe da Vila do RCG estão realizando 

aulas síncronas pelo Google Meet quatro vezes por semana com duração mínima de uma hora 

para explicação de conteúdo, resolução e correção de atividades, esclarecer dúvidas, bem como 

para interação social entre professores e estudantes. Além das aulas síncronas (ao vivo), as 

atividades são postadas diariamente na plataforma Google Sala de Aula para aqueles estudantes 

que têm acesso à internet e para aqueles que não têm, a escola oferece o material impresso por 

meio do Projeto Busca Ativa. Durante esse período diversas estratégias foram adotadas para 

manter o engajamento dos estudantes nas aulas remotas 

Assim, precisamos nos valer de todos recursos para que os estudantes alcancem os 

objetivos de aprendizagem propostos ao final do BIA (1° ao 3°ano), entre eles: usar 

eficientemente a leitura e a escrita em situações comunicativas da vida e em sociedade, na 

perspectiva do letramento e da ludicidade. Acreditamos que as aulas interativas mediadas pelo 

recurso Google Meet são imprescindíveis para a aquisição de habilidades necessárias ao 

desenvolvimento da alfabetização que acontece na interação e troca com seus pares. O intuito 

é oferecer um contato mais próximo com o professor alfabetizador nesse momento de 

pandemia.  

Em continuidade ao processo de aprendizagem, as estratégias pedagógicas de 

organização, intervenção e avaliação ao 2° bloco (4º e 5º anos), devem oportunizar situações de 

letramento que retomem, aprofundem e ampliem conteúdos do currículo; aumentando a 

competência comunicativa nas diversas situações e práticas sociais.  

A sala de Recursos deverá realizar o atendimento dos estudantes ANEES de forma 

virtual, assim como as demais professoras regentes da EC da Vila do RCG, atendendo os 

estudantes nos respectivos horários agendados de acordo com a grade horária de atendimento. 
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Também disponibilizará materiais concretos, jogos educativos e atividades impressas de acordo 

com as necessidades dos estudantes. 

As professoras readaptadas integram a estrutura de ensino da EC da Vila do RCG como 

executoras do Projeto Interventivo “Acolher para Aprender” realizado pela UE. O PI é uma 

estratégia pedagógica direcionada aos estudantes que evidenciam dificuldades de 

aprendizagem, mesmo após vivenciarem os diversos recursos utilizados durante as aulas. A 

professora Meire Santana de Carvalho acompanha a turma do 5° ano, a professora Silvâni Alves 

Wagner acompanhará as turmas do 1° e 2° ano e a professora Vanilda Vaz da Cunha Andrade, 

acompanha a turmas do 3° ano do EF. As professoras selecionam os recursos e metodologias 

mais apropriados à promoção das aprendizagens dos estudantes com dificuldades, com aulas 

ministradas duas vezes por semana, fora do horário de regência, por meio de encontros 

síncronos na plataforma Meet. O Projeto “Acolher para Aprender” é contínuo, pois está previsto 

para o ano todo, porém temporário para os estudantes, à medida em que alcançam os objetivos. 

A escola está ciente de todas as dificuldades causadas pala suspensão das aulas 

presencias e da falta de condições de algumas famílias em auxiliar os educandos na realização 

das atividades por diversos motivos. Fazendo jus ao direito que cabe às Unidades Escolares de 

organizarem a sua prática pedagógica, a EC da Vila do RCG institui como parte da rotina de 

aulas não presencias: uso da plataforma oficial Escola em Casa DF - Google Sala de Aula, 

atividades impressas entregues quinzenalmente as famílias que não tem acesso à internet, aulas 

pelo Meet 4 vezes por semana (encontros com toda a turma, aulas síncronas).  

A plataforma Google Sala de Aula, utilizada pela Rede Distrital de Educação que, além 

de proporcionar uma interação entre professores/estudantes, dispõe ferramentas que otimizam 

os objetivos de aprendizagens, minimizando a distância e os prejuízos causados pela perda do 

contato presencial entre professores e estudantes.  

 

Foto nº 02: Aula pelo Google meet – 5° ano 2020/2021 
Foto nº 03: Aula pelo Google meet – 1° ano -2020/2021 
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Organização escolar em ciclos 

O processo de organização curricular situa o trabalho específico de cada professor/ano 

no qual atua, identificando todas as interações possíveis. Este é o trabalho de definição do 

currículo, nessa concepção refere-se à organização e articulação interna de uma área de estudos 

e das relações mútuas com outras áreas, procurando avançar na interdisciplinaridade. 

A equipe docente está realizando estudos e discussões referentes à importância do 

registro da Organização Curricular, que a mesma deve ser realizada em parceria na escola, 

durante as coordenações e reuniões coletivas, com o intuito de implementar o Currículo da 

Educação Básica com novas estratégias. Para tal, as práticas educativas devem ser repensadas 

em todo o processo, visando responder os seguintes questionamentos: Porque organizar o 

currículo? Essa organização contribui para a melhoria do trabalho pedagógico e da qualidade da 

formação dos estudantes? Como consideraremos os eixos integradores das etapas e modalidades 

no desenvolvimento dos conteúdos? Como faremos a exploração dos eixos transversais: 

educação para a diversidade, educação para a sustentabilidade e educação em e para os direitos 

humanos? Os conhecimentos estão integrados aos projetos educativos coletivos da escola? Essa 

integração está em consonância com programas e projetos institucionais desenvolvidos na 

escola: atendimentos nas salas de recursos, orientação educacional, educação de tempo integral? 

A adequação curricular para atender aos estudantes da Educação Especial considerando a 

perspectiva da inclusão está sendo contemplada em todas as áreas de conhecimento? 

Após estudo de vários textos e obras relevantes (como Currículo em 

Movimento/SEEDF, Diretrizes de Avaliação Educacional/SEEDF, Diretrizes Pedagógicas da 

Educação Infantil e Organização do 2º Ciclo/SEEDF, entre outros) para o embasamento teórico 

Foto nº 04 e 05: Entrega do material impresso 
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de tal discussão, a equipe pedagógica da escola (direção, corpo docente, coordenadores 

pedagógicos, SOE e Sala de Recursos) definiu sua OTP.  

Dessa forma buscamos uma unidade na Organização do Trabalho Pedagógico para que 

possamos promover a aprendizagem dos nossos estudantes. Nesta construção coletiva os 

momentos de avaliação, reconstrução e redirecionamento do trabalho pedagógico são uma 

constante, sempre com o foco na aprendizagem do estudante. 

O início da nossa OTP se deu com a realização de avaliações diagnósticas em cada 

turma, por intermédio das quais pudemos definir o ponto de partida e as metas a serem atingidas 

ao final do ano letivo. Tais metas foram definidas a partir de estudo do Currículo em Movimento 

da Educação Infantil e dos Anos Iniciais, dos Direitos de Aprendizagem do Bloco Inicial de 

Alfabetização contidos no documento Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição 

dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização do Ensino.  

Uma das estratégias adotadas foi a de definirmos rotinas mensais, semanais e diárias que 

devem ser seguidas ainda na fase de planejamento dos professores. Esta consiste em um 

esquema elaborado no intuito de que todas as áreas de conhecimento sejam atendidas e 

trabalhadas semanalmente, buscando sempre a inter/multidisciplinaridade, utilizando os Eixos 

de Aprendizagem para tal. A rotina semanal corresponde à definição de objetivos de 

aprendizagem a serem trabalhados na semana seguinte, tendo sempre como ponto de partida a 

avaliação do que foi trabalhado no período anterior, definindo as habilidades que foram 

introduzidas, as que necessitam de maior aprimoramento e as que foram consolidadas. Este 

momento ocorre quinzenalmente com a presença da Coordenação Pedagógica Local, sendo o 

primeiro encontro para definirmos o tema e os conteúdos a serem trabalhados no mês e o 

segundo para realizarmos o acompanhamento e ajustes necessários, da seguinte forma: Terças-

feiras – Educação Infantil, 1º e 2º anos; Quinta-feira – 3º, 4º e 5º anos.  

Com relação aos Projetos Interventivos definidos nas Diretrizes Pedagógicas para o 1º e 

2º Ciclos, tais ações são definidas e planejadas semanalmente com o acompanhamento da 

direção e da coordenação pedagógica local. Inicialmente serão ações interventivas intraclasse 

com estratégias específicas para cada situação, buscaremos sanar as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes. Sempre que houver necessidade, ações interclasses também serão executadas 

paralelamente no intuito de acelerar tal processo. Algumas ações pedagógicas já estão previstas 

para o ano letivo como Projetos e Reagrupamentos. 
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A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) implantou a organização 

escolar em ciclos, iniciando com o 1º bloco- BIA- Bloco Inicial de Alfabetização (1º, 2º e 3º 

ano) e posteriormente, incluindo o 2º bloco (4º e 5º ano), compondo o 2º Ciclo, com o objetivo 

de preconizar uma unidade escolar que proporcione o avanço de todos com a qualidade de 

aprendizagem e respeito às questões individuais dessas aprendizagens. 

 

Relação escola-comunidade 

A família é constantemente convidada a participar de momentos pedagógicos nas salas de 

aulas, seja a que o filho esteja incluso ou para todo o corpo discente da UE. 

A cumplicidade escola-comunidade faz com que o processo de inclusão seja feito com 

maior tranquilidade. Estudantes convivem e respeitam o outro independente da sua 

especificidade, sem preconceito ou atitudes de Bullying. Quando é sinalizada alguma situação 

dessa natureza, imediatamente o SOE intervém para que a demanda seja sanada e toda a 

comunidade escolar perceba a importância do respeito ao outro.  

A relação escola/comunidade se dá através de reuniões bimestrais, APM e Conselho 

Escolar, bem como nos eventos programados de acordo com as atividades programadas para o 

decorrer do ano. Além disso, poderão acontecer os encontros individualizados sempre que se 

fizer necessário. Outra forma de aprimorar essa relação é por meio da comunicação escrita 

através do e-mail da escola, grupos de WhatsApp, agenda ou também por meio dos 

questionários de avaliação institucional. Por ser uma escola de pequeno porte o contato dia-a-

dia dos pais com a Direção ocorre de forma tranquila e harmônica. 

 

Inclusão 

A LDB 9394/96 definiu a Educação Especial como uma modalidade de educação escolar 

que permeia todas as etapas e níveis de ensino e a Resolução do CNE 02/2001 regulamentaram 

seus artigos 58, 59 e 60, garantindo aos alunos com necessidades educacionais especiais o 

direito de acesso e permanência no sistema regular de ensino. 

Diante desta perspectiva a LDB prevê adequações curriculares para assegurar aos alunos 

as condições de acesso e permanência nas classes comuns. 
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Assim sendo, as adequações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais 

de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário, para 

torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo 

currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliá-lo para que atenda realmente 

a todos os educandos. 

Nessas circunstâncias, as adequações curriculares implicam a planificação pedagógica e 

as ações docentes fundamentadas em critérios que definem: o que o aluno deve aprender; como 

e quando aprender; que formas de organização do ensino serão mais eficientes para o processo 

de aprendizagem; como e quando avaliar o aluno. 

Desta forma, a Escola Classe da Vila do RCG em consonância com as diretrizes previstas 

na LDB para a educação Inclusiva, assegura aos seus Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (ANEEs) o direito às adequações que lhes forem necessárias para o seu pleno 

desenvolvimento biopsicossocial. 

Portanto, caberá ao Atendimento Educacional Especializado e à equipe gestora a 

responsabilidade de zelar e cobrar de sua equipe de docente estas adequações. 

Dentre as propostas de adequações que a Escola Classe do RCG promove, destaca-se: 

projetos interventivos envolvendo toda escola, reagrupamentos inter e extraclasse, jogos 

interativos de socialização e adequações organizativas, metodológicas, programáticas e 

curriculares. 

No que tange à elaboração dessas adequações, elas devem ser feitas bimestralmente ou 

semestralmente de acordo com as demandas ou necessidades dos alunos. Os professores das 

classes inclusivas deverão agendar um horário com o professor do AEE para analisar, discutir e 

adequar as melhores propostas de ensino- aprendizagem para os ANEEs. 

Em termos gerais, as adaptações curriculares constituem um processo contínuo que vai 

desde as adequações de pequeno porte até as de grande porte, dependendo do grau de dificuldade 

que apresenta o aluno. O professor de turmas inclusivas deve se guiar e se orientar nas 

Adequações Curriculares de pequeno e grande porte para melhor definirem as adequações de 

seus alunos, como questões organizativas, adequações dos conteúdos avaliativas, nos processos 

didáticos e nas atividades: temporalidade. 
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Para que os estudantes com Necessidades Educacionais Especiais sejam inclusos de fato 

na rede regular de ensino, é preciso que professores e toda comunidade escolar busquem 

formação e capacitação para poderem oferecer uma melhor qualidade de ensino. 

As adequações curriculares deverão envolver toda a equipe da escola para realizar a 

avaliação, a identificação das necessidades especiais e providenciar o apoio correspondente para 

o professor e o aluno. 

Convém que a UE reduza ao mínimo, transferir as responsabilidades de atendimento 

para profissionais fora do âmbito escolar ou exigir recursos externos a escola. 

Atendimento ofertado aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Sala de 

Recursos, por profissional especializado, preferencialmente no contra turno de aula, pelo menos 

duas vezes por semana. 

As matrículas do ano subjacente, bem como as reduções de turmas dos (ANEEs) são 

definidas a partir dos estudos de casos dos alunos e perspectivas de promoção, retenção ou 

procura de matrícula, mais ou menos na metade do 2º semestre letivo. 

 

 Sala de Recursos (SR) 

O Atendimento Educacional Especializado – AEE tem como objetivo apoiar o processo 

não presencial de ensino aprendizagem a seus estudantes minimizando as barreiras na 

participação no ambiente virtual, realização das atividades impressas e livros didáticos. O AEE 

da Escola Classe da Vila RCG é realizado pela professora Juliana Guimarães, nos turnos 

matutino e vespertino. A Sala de Recursos da E.C. da Vila RCG é de natureza generalista, 

atendendo sete estudantes com deficiência intelectual, física, múltiplas e transtorno do espectro 

autista. É composta por uma professora de AEE que atua com os estudantes inseridos nas 

classes regulares dentro da perspectiva inclusiva, que permite complementar ao currículo para 

esses estudantes em todas as etapas ou modalidade da Educação Básica de acordo com a 

deficiência/transtorno TEA. Esse atendimento é ofertado preferencialmente no contraturno, 

porém, por se tratar de uma escola integral, os atendimentos iniciaram nesse ano de forma 

presencial no mesmo turno das aulas do estudante.  

Com a pandemia COVID-19, esse atendimento passou a ser de forma remota com 

entrega de materiais e atividades impressas, na plataforma virtual do Google Classroom e 
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contato via WhatsApp quando necessário. Essas ferramentas virtuais tem o objetivo de tirar 

dúvidas, orientações e intervenções pedagógicas aos pais e professores nas atividades 

desenvolvidas com os estudantes. De acordo com a Orientação Pedagógica da Educação 

Especial p.77 "o atendimento da educação especial tem como função identificar, elaborar e 

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

participação dos estudantes considerando suas necessidades específicas. As atividades são 

diferenciadas das realizadas em sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização."  

 

Serviço de Orientação Educacional 

O Serviço de Orientação Educacional – SOE da EC RCG visa proporcionar estratégias 

de orientação à situação vivenciada pelo educando e pela família, articulado às demais instâncias 

da unidade escolar, estabelecendo uma rede social e institucional de proteção e garantia aos 

direitos do estudante e de melhoria da qualidade da educação. As ações são pautadas no respeito, 

por meio da escuta, diálogo e mediação, a partir do estudo da realidade social de cada um.  

Constatou-se que 15% dos estudantes da escola vivem em vulnerabilidade social e 

necessitam de acompanhamento. O SOE, dentro da uma concepção de educação para a 

diversidade, adotará estratégias para que esses estudantes alcancem o nível de aprendizagem 

esperado e para que o exercício da cidadania lhes seja garantido. 

 

Monitor 

A EC do RCG conta com um monitor que executa, sob supervisão da equipe escolar, 

atividades de cuidado, higiene e estímulo à uma criança com deficiência física. A estudante é 

atendida no turno matutino e está em fase de alfabetização. 

Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes 

A família é constantemente convidada a participar dos projetos da escola. Além das 

reuniões de apresentação e bimestrais, a UE promove diversos eventos culturais-pedagógicos 

para atrair o acompanhamento dos responsáveis na vida acadêmica dos estudantes. A adesão ao 

período integral de ensino também favoreceu a permanência dos alunos na escola, atendendo à 
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demanda das famílias. 

A cumplicidade escola-comunidade faz com que o processo de inclusão seja feito com 

maior tranquilidade. Estudantes convivem e respeitam o outro independente da sua 

especificidade como especial, sem preconceito ou atitudes de Bullying. Quando é sinalizada 

alguma situação dessa natureza, imediatamente o SOE intervém para que a demanda seja sanada 

e toda a comunidade escolar perceba a importância do respeito ao outro. A EEAA atende aos 

estudantes da UE, dentro de um cronograma e plano de ação elaborado conjuntamente com o 

SOE. 

A relação escola/comunidade se dá através de reuniões bimestrais, APM e Conselho 

Escolar, bem como nos eventos programados de acordo com as atividades programadas para o 

decorrer do ano. Além disso, poderão acontecer os encontros individualizados sempre que se 

fizer necessário. Outra forma de aprimorar essa relação é por meio da comunicação escrita 

através do e-mail da escola, agenda ou também por meio dos questionários de avaliação 

institucional. Por ser uma escola de pequeno porte o contato dia-a-dia dos pais com a Direção 

é primordial. 

 

Programas e Projetos Específicos 

            Rede Integradora de Educação em Tempo Integral da CRE PP 

 

Em 2018, a Instituição de Ensino aderiu ao Programa Rede Integradora de 

Educação Integral da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto que tem como 

objetivo atingir a Meta 6 do Plano Distrital de Educação: Oferecer educação em tempo 

integral em, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das escolas públicas, de forma a 

atender, pelo menos, 33% (trinta e três por cento) dos(as) estudantes da Educação 

Básica até 2024, por meio da ampliação de, no mínimo, 10% ao ano da matrícula de 

educação integral nas unidades escolares já ofertantes, até o último ano de vigência 

deste Plano. 

Os estudantes realizarão uma jornada escolar diária de dez horas, dividida em 

termos temporais iguais entre duas Unidades Escolares: Escola Classe da Vila do RCG 

e Escola Parque 210/211 Norte. Os discentes do turno matutino iniciarão os estudos na 
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Escola Classe, com duração de 5h com o professor regente pedagogo de anos iniciais e 

continuam seu percurso pedagógico nas Escolas Parque, também com professores 

regentes das áreas específicas de Artes Visuais, Cênicas, Música e Educação Física por 

mais cinco horas. A outra parte realizará este itinerário de forma inversa. 

O atendimento da Rede Integradora de Educação Integral da CRE PP obedecerá 

às orientações e determinações do Programa Federal Novo Mais Educação. Sendo 

assim, as Escolas Classes e Escolas Parques, utilizando-se da proposta de rede, 

ofertarão as quinze horas de atividades pedagógicas (Acompanhamento Pedagógico 

de Língua Portuguesa e Matemática e Atividades Complementares Artísticas, 

Culturais, Esportivas e Motoras) exigidas pelo Novo Mais Educação e, ainda, 10h de 

Projeto de Promoção à Saúde e Formação Pessoal e Social (Higiene e Formação de 

Hábitos, Alimentação Saudável, Educação Ambiental, Cooperativismo e Educação 

para a Paz), totalizando assim 25h de regência semanal, além das 25h de regência já 

existentes. Ou seja: 

 Nas Escolas Classes: das 25 horas de aulas semanais previstas para 

realização nesta unidade escolar, elas foram compostas de 17h/aulas destinadas 

à Base Nacional Comum: Português, Matemática, Geografia, História e 

Ciências e 4hs/aulas destinadas ao Acompanhamento Pedagógico em Língua 

Portuguesa e mais 4hs/aulas em Matemática. 

 Nas Escolas Parques: das 25 horas de aulas semanais previstas para 

realização nesta unidade escolar, elas foram compostas de: 08hs/aulas de 

atividades pedagógicas destinadas à Base Nacional Comum dos componentes 

curriculares de Educação Física Artes nas suas linguagens de: Música, Artes 

Visuais e Cênicas; 10h/aulas semanais do projeto de promoção à saúde (com 

planejamento e acompanhamento pedagógico para as atividades de Higiene e 

Formação de Hábitos, Alimentação Saudável, Educação Ambiental, 

Cooperativismo, Educação para a Paz e Relaxamento Lúdico) e, ainda, 

07h/aulas de atividades/oficinas complementares em dois campos temáticos 

previstos pelo programa: cultura/artes e esporte/lazer. 

Para a execução do trabalho pedagógico, a Escola Classe e Escola Parque 

poderão contar com a atuação dos voluntários, assim definidos pelo PNME, 
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Mediadores de Aprendizagem e Facilitadores. 

Os Mediadores de Aprendizagem auxiliarão os professores regentes na 

execução das 8h de Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática, 

respeitando e buscando apoiar a implementação das estratégias pedagógicas indicadas 

pelo Bloco Inicial de Alfabetização - BIA. Já os Facilitadores atuarão na Escola Parque, 

auxiliando os professores regentes nas Atividades Complementares Artísticas, 

Culturais, Esportivas e Motoras. 

Haverá também outro Voluntário: o Educador Social Voluntário, que atuará de 

acordo com as especificações da portaria em vigência, com apoio em quaisquer das 

atividades pedagógicas citadas acima e, em especial, no Projeto de Promoção à Saúde 

e Formação Pessoal e Social. 

 

            Programa De Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF 

 

O PDAF foi criado em 2012 para gerar autonomia financeira nas unidades 

escolares e coordenações regionais de ensino (CREs), nos termos do projeto político- 

pedagógico e planos de trabalho de cada uma. 

Os critérios para distribuição entre as escolas e coordenações são estabelecidos 

pela Secretaria de Estado de Educação, bem como os limites por categoria de despesa. 

As escolas de educação básica recebem valores maiores que as escolas técnicas devido 

ao quantitativo de alunos frequentes, bem como materiais necessários. O Decreto nº 

33.867 de 22/08/2012 dispõe sobre os critérios PDAF, porém, com algumas alterações 

estipuladas no Decreto nº 34.240 de 27/03/2013. A operacionalização do programa é 

possível mediante a colaboração entre os gestores das escolas e das CREs e as pessoas 

jurídicas de direito privados, de fins não- econômicos, que apoiem as instituições que 

regem o ensino público. 

Para esse fim, podem se credenciar como Unidades Executoras (UEx) as 

Associações de Pais e Mestres (APM). Ainda conforme o decreto, a liberação dos 

recursos é realizada por cota anual para despesas de custeio e cota anual para despesas 

de capital via transferência em conta bancária aberta no Banco de Brasília S/A (BRB). 



34 

 

Como despesas de custeio, o PDAF somente pode ser utilizado na aquisição de 

materiais de consumo; na contratação de serviços de pessoa física ou pessoa jurídica, 

para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, nas instalações físicas 

do prédio; pagamento de despesas com água e esgoto, energia elétrica, telefonia fixa de 

curta e longa distância, serviços de banda larga, disciplinado em legislação 

complementar, na compra de materiais para uso em casos de primeiros socorros – 

permitidos medicamentos apenas necessários ao Centro de Educação Profissional de 

Saúde e a Escola Técnica de Saúde -; compra de gás liquefeito de petróleo (GLP), 

pagamento de serviços contábeis; pagamento de certificação digital; tarifas bancárias 

para manutenção de conta, despesas com talão de cheques, dentre outras; ressarcimento 

de despesas, previsto em legislação, de alimentação e transporte com voluntários; 

pagamento de despesa cartorária por alteração em estatuto da unidade executora ou, 

ainda, com alteração para recomposição de membros da diretoria; pagamento em 

contratação de pessoa física e contratação de transporte de alunos, exclusivamente para 

participação em eventos culturais e/ou culminância de projeto pedagógico, desde que a 

SEEDF não possua disponibilidade para o atendimento. 

Despesas de capital serão possibilitadas na aquisição de materiais classificados 

como permanentes. Para isso, as unidades devem adotar procedimentos objetivos e 

simplificados para aquisição e/ou contratações com os recursos, com pesquisa de preço 

em, no mínimo, três empresas distintas, semelhantes nas atividades econômicas, com 

CNPJ, Certificação negativa de débitos junto à Receita Federal do Brasil, Certidão 

negativa de débitos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Certidão 

negativa de débitos junto ao FGTS, Certidão negativa de débitos junto à Receita 

tributária do governo do Distrito Federal e Certidão negativa de débito trabalhista 

(CNDT). 

 

Programa Dinheiro Direto Na Escola – PDDE 

 

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por 

finalidade prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim 

de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com 

consequente elevação do desempenho escolar. Também visa fortalecer a participação 
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social e a autogestão escolar. 

Conforme Resolução nº 6, de 27 de fevereiro de 2018, os repasses dos recursos 

dar-se-ão em duas parcelas anuais, devendo o pagamento da primeira parcela ser 

efetivado até 30 de abril e o da segunda parcela até 30 de setembro de cada exercício 

às EEx, UEx e EM que cumprirem as exigências de atualização cadastral até a data de 

efetivação dos pagamentos. 

O programa engloba várias ações que possuem finalidades e públicos-alvo 

específicos, embora a transferência e gestão dos recursos sigam os mesmos moldes 

operacionais do PDDE. 

O PDDE destina-se às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, 

municipais e do Distrito Federal, às escolas privadas de educação especial mantidas por 

entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento 

direto e gratuito ao público e aos polos presenciais do sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) que ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais 

da educação básica. 

 

Associação de Pais e Mestres da Escola Classe da Vila do RCG 

 

A Associação de Pais e Mestres da Escola Classe Da Vila do RCG, denominada APM 

da Escola Classe da Vila do RCG, é uma associação civil de direito privado, sem fins 

econômicos, com sede e foro em Brasília – DF e duração por tempo indeterminado. 

A APM é regida por um Estatuto e tem como objetivo apoiar e colaborar com a 

Escola, em seu processo de autonomia de gestão, favorecendo a cooperação e o 

entrosamento entre a direção, estudantes, pais ou responsáveis, servidores e sua plena 

integração à comunidade a que serve. 

 São finalidades da APM: 

 Proporcionar aos pais a participação ativa na Instituição Educacional; 

 Apoiar a gestão da UE ao atendimento as suas necessidades administrativas e 

financeiras; 

 Participar das reuniões de avaliação do planejamento e da execução das atividades; 
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 Captar recursos financeiros para prestar assistência suplementar ou emergencial à 

Instituição Educacional; 

 Apoiar e promover atividades socioculturais e de lazer à comunidade; 

 Receber, administrar e prestar contas dos recursos financeiros obtidos por meio de 

repasses governamentais, bem como os provenientes de doações e eventos; 

 Participar de eventos culturais organizados pela comunidade em geral, tendo por 

finalidade promover um maior entrosamento e angariar fundos. 

Para cumprir seus objetivos e finalidades, a APM da EC RCG atua por meio da execução 

direta de planos, programas, projetos e ações, da doação de recursos físicos, humanos e 

financeiros e da prestação de serviços intermediários de apoio a órgãos do setor público com os 

quais tem afinidade. 

São membros da APM Escola Classe da Vila do RCG: 

I  –  Natos: Diretor e vice-diretor da Instituição de Ensino; 
 

II – Admitidos: Alunos e responsáveis por estudantes matriculados, professores e 

servidores da APM e membros da Comunidade. 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliação Diagnóstica 

É a ação avaliativa realizada no início de um processo de aprendizagem, que tem a 

função de obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes 

com vista à organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com as situações 

identificadas. 

A avaliação diagnóstica coloca em evidência as habilidades e fragilidades de cada turma 

e de cada estudante, o que permite determinar a metodologia mais adequada para cada situação. 

Com esse tipo de avaliação previne-se a detecção tardia das dificuldades de aprendizagem e ao 

mesmo tempo em que se busca conhecer, principalmente, as aptidões, os interesses e as 

capacidades e competências enquanto pré-requisitos para futuras ações pedagógicas. 

As informações obtidas podem auxiliar as redes de ensino bem como as unidades 

escolares, a planejar intervenções iniciais, propondo procedimentos que levem os estudantes a 

atingir novos patamares de conhecimento. Ou seja, seus resultados servem para explorar, 
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identificar, adaptar e predizer acerca das competências e aprendizagens. A EC RCG organizou 

de forma padronizada 

Portfólio 

Um instrumento avaliativo em estudo pelo corpo docente é a elaboração do portfólio. 

Estudos de capacitação e formação quanto à elaboração desse instrumento deve ser 

aprofundado, para que ele seja suscitado nos estudantes como uma prática reflexiva do trabalho 

desenvolvido bem como dos conhecimentos adquiridos. 

RAV 

Sendo o Registro de Avaliação da SEEDF o instrumento oficial o desenvolvimento do 

estudante como um todo, ele é de responsabilidade do professor que com a colaboração da 

Direção e Coordenação. Na elaboração do RAV faz se necessário que nele contenha as 

observações do professor quanto a aprendizagem evidenciada e as dificuldades percebidas. 

Deve também constar as estratégias utilizadas e/ou intervenções conduzidas para sanar as 

dificuldades apresentadas, bem como estarem registrados os resultados das informações e as 

informações necessárias para que se cumpra a função normativa que ele tem. O RAV tem por 

fim útil para outros profissionais e técnicos da Educação dar subsídio para uma possível 

necessidade de auxílio ao estudante em questão. 

 

Conselho De Classe 

O Conselho de Classe é um órgão colegiado que garante a democratização da gestão. É 

realizado com participação de todos os seguimentos da escola e da comunidade escolar. Os 

professores que recebem previamente a Ata do Conselho de Classe, preenchendo um roteiro que 

auxilia na organização do Conselho. São requisitadas informações sobre os estudantes, sobre a 

turma, levantamentos de dificuldades, estratégias adotadas e encaminhamentos a serem 

realizados para melhorar o desempenho dos educandos. Utiliza-se como referencial não só o 

trabalho desenvolvido em sala de aula, as observações registradas de cada estudante, mas 

também o relatório de desempenho da turma. 

O Conselho de Classe é um momento rico de avaliação, troca de experiências e busca 

de possíveis soluções. A reflexão coletiva, responsabilizando a todos pelo sucesso da 

aprendizagem dos estudantes tem se mostrado como um mecanismo eficiente nos 
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encaminhamentos e tomadas de decisões e avaliação da escola.  Os conselhos de classe têm 

acontecido de forma remota em 2021, com reuniões via Google Meet com a equipe pedagógica 

e os professores regentes para acompanharmos o processo de ensino-aprendizagem e possíveis 

encaminhamos em casos de dificuldade de aprendizagem, dificuldade de acesso as aulas on-line 

e como viabilizar da melhor maneira a busca ativa dos estudantes.  

Reunião De Pais 

As Reuniões de Pais ocorrem ao final de cada bimestre, sendo de fundamental 

importância para que professores e pais possam estar em sintonia quanto ao desenvolvimento 

do estudante, trocando informações assim como, buscando estratégias para solucionar eventuais 

problemas. A escola está sempre em busca do melhor dia e horário das reuniões para aumentar 

o número de presentes. Os pais que porventura não comparecerem à reunião são atendidos em 

horários agendados conforme disponibilidade de horário dos responsáveis durante a semana 

seguinte. As reuniões de pais têm acontecido também de forma remota, via Google meet de 

maneira a garantir o distanciamento social necessário neste momento de pandemia. Os pais 

agendam horário individualizado com a professora via Whatsapp para atendimento, na hora 

marcada o link da reunião é disponibilizado ao responsável. São realizadas também reuniões 

gerais com todas as turmas, onde é possível a direção da escola esclarecer os projetos, 

atendimentos e dúvidas gerais, além de ouvir as demandas da comunidade escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: reunião de pais  

Foto nº 06: Reunião de pais   
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Avaliação Institucional 

A autoavaliação é praticada pela escola com a participação de todos os sujeitos que nela 

atuam, assim como os pais/responsáveis e pessoas da comunidade que colaboram para o 

desenvolvimento das atividades A Proposta Pedagógica – PP - é a referência para essa avaliação 

que acontece em vários momentos do trabalho escolar, como o conselho de classe, as 

coordenações pedagógicas, as reuniões diversas (como as que reúnem pais/responsáveis e 

professores), momentos socioculturais e atividades de formação continuada. O processo de 

autoavaliação pela escola se vale de recursos, como atas, relatórios, podendo ser ampliado por 

meio de entrevistas, conversas informais e outros que complementem as informações sendo um 

processo, essa avaliação não tem dia e hora para ocorrer. Faz parte do trabalho normalmente 

desenvolvido. 

 

Avaliação Em Larga Escala 

Este é o terceiro nível da avaliação, desenvolvido pelo Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), do Ministério da Educação, por meio do Instituto de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (MEC/INEP). Os dados fornecidos por esse nível são 

interpretados e analisados por equipes da SEEDF e enviados às escolas para que, orientadas 

pelo setor responsável pela temática da Secretaria, incorporem esses dados aos já registrados, 

façam análises e promovam as ações que fortaleçam o trabalho da escola. Essa é uma das 

funções da avaliação da escola por ela própria, quando reconhece as ações exitosas e as que 

necessitam de melhoria. Aqui se dá o entrelaçamento da avaliação em larga escala e da 

avaliação para as aprendizagens, tendo a avaliação institucional como a mediadora. 

Todos os momentos coletivos da escola, os dados fornecidos pelo trabalho de sala de 

aula, os advindos da avaliação em larga escala e os do SIPAEDF são confrontados e analisados: 

este é o ápice da avaliação educacional. Contudo, a atividade não para. Um plano de trabalho é 

construído com a participação dos sujeitos envolvidos no trabalho escolar com vistas à 

manutenção do que vem obtendo êxito e melhoria do que ainda não atingiu o esperado. Esse 

processo que promove as aprendizagens de todos os sujeitos caminha em busca da qualidade 

social da escola. 
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Matriz curricular 

  

Tabela nº 06: Matriz Curricular  
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Eixos Integradores 

 Educação Infantil:  

Os eixos integradores da Educação Infantil são: Educar e cuidar; Brincar e interagir. A 

Educação Infantil apresenta uma organização curricular diferenciada, pois contemplará os campos 

de aprendizagens vão além da apropriação do patrimônio cultural da humanidade. 

Na Educação Infantil as crianças também aprendem como se alimentar, repousar, 

higienizar-se, interagir no seu meio social. Quando as crianças são cuidadas, aprendem também 

a cuidar de si, dos outros, dos ambientes, dos animais, da natureza. Na Educação Infantil da EC 

RCG a equipe é convidada a conhecer a realidade social das crianças de forma respeitosa e 

acolhedora. Dessa forma, o professor adotará particularidades pedagógicas que atendam os 

estudantes. 

Aprender de forma lúdica promove experimentação e descoberta de forma prazerosa. A 

brincadeira permeia toda a rotina do educando: na entrada, hora da rodinha, atividades, lanche, 

higiene, recreio até a saída. Através da brincadeira a criança se conecta com o professor, colegas 

e contexto social. Os passeios realizados pela UE também são ótimas oportunidades de se 

adquirir conhecimento brincando. 

 Ensino Fundamental - Anos Iniciais: 

Os Eixos Integradores do Ensino Fundamental - Anos Iniciais são: Alfabetização, 

Letramento e Ludicidade. A EC RCG acredita na formação continuada e o aperfeiçoamento das 

práticas pedagógicas dos professores, pois um ensino lúdico requer, não somente o intelectual, 

mas a capacidade criativa no planejamento das atividades. A equipe escolar deve selecionar 

conteúdos e habilidades que, juntamente com o professor, julgam importantes para a aquisição 

do código da escrita e da leitura em crianças. O educador que tem os objetivos de alfabetização 

e letramento bem definidos e o cuidado nas relações socioafetivas, terá sucesso em suas ações. 

A ludicidade está inserida como uma prática intrínseca neste processo. Através do 

desenvolvimento da imaginação, na capacidade de assumir papéis, a criança se relaciona 

simbolicamente com o mundo.  

Portanto, a escola deve desenvolver ações nas coordenações que contribuam para os 

debates e práticas acerca dos processos de alfabetização e letramento, envolvendo o professor 
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e demais profissionais da instituição. Também deve estimular a formação continuada para todos 

os envolvidos para a realização de um trabalho efetivo e de qualidade.  

 Eixos Transversais 

Além desses eixos integradores, em uma perspectiva de educação integral, concebemos 

três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Assim, incluímos temas e conteúdos 

atuais e de relevância social. 

A transversalidade evita a fragmentação dos conhecimentos, pois busca reintegração de 

temas que permeiam todos os conteúdos. Diversidade, cidadania, direitos humanos e 

sustentabilidade são temas atuais que abrangem nossa realidade, portanto não faz sentido serem 

apresentados de maneira fragmentada. Através dessa ênfase poderemos intervir na realidade 

para transformá-la. Quando nos referimos aos temas transversais nós os colocamos como um 

eixo unificador da ação educativa, em torno do qual organizam-se as disciplinas. 

A abordagem dos temas transversais está inserida em diferentes cenários de cada uma das 

disciplinas, orientando-se pelos processos de vivência da comunidade em seu dia-a-dia. 

Abordamos os eixos em todas oportunidades da rotina escolar: nas entradas, textos, problemas 

matemáticos, imagens, filmes, jogos, nos projetos, nas festas culturais, adaptando cada ação de 

acordo com as etapas dos estudantes, contribuindo para a qualidade da construção de saberes e 

valores cognitivos, afetivos e sociais. 

 Princípio de unicidade entre teoria e prática; 

A escola está buscando formas consistentes para a organização do processo de ensino-

aprendizagem. Desta forma, frente aos Eixos Estruturantes e Objetivos de Aprendizagem, a 

U.E. visa melhorar organização escolar com o propósito em aderir, de forma sistemática, no 

planejamento do professor e nas atividades em sala as novas propostas de educação. 

O ato de ensinar é de obrigatoriedade da escola e do professor, sendo ele responsável 

pela definição, seleção e organização desses conhecimentos. Buscar novas técnicas e métodos 

é o grande desafio da instituição. Dewey nos mostrou a importância da transmissão de 

interesses, valores e ideias predominantes sobre o pensar e o agir do homem. Sendo assim, 

desenvolvemos, adaptamos e conduzimos o estudante a sua melhor organização cognitiva. 
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O trabalho com unidades didáticas, segundo Morrison consiste em uma sequência de 

momentos que articulam a organização do ensino e da aprendizagem; exploração, apresentação, 

assimilação, organização, exposição ou culminância. 

A Escola Classe da Vila do RCG fez a adesão ao Sistema de Ciclo na Educação Básica 

da SEEDF. Todo trabalho é desenvolvido conforme as Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial 

de Alfabetização com adaptações para o Bloco II e para Educação Infantil. Buscando uma 

unidade escolar igualitária, com ações sistematizadas para promover a aprendizagem dos 

estudantes. 

A equipe de trabalho da escola reconhece que a questão pedagógica é a dimensão central 

do trabalho escolar, tendo como eixo professores atuantes, que buscam estar sempre 

construindo um processo de formação. As Coordenações Coletivas (4ª feira) são destinadas  à 

formação continuada, sempre com temas atuais e necessários para o bom desenvolvimento do 

fazer pedagógico. Além desta formação, todos são incentivados a participar de cursos, palestras, 

seminários e outros eventos que possam contribuir para a melhoria da ação pedagógica dentro 

e fora da sala de aula. Às terças e quintas feiras são realizadas coordenações por blocos do 

Ciclo: Educação Infantil, Bloco I e bloco II, respeitando o dia para a realização dos cursos 

ofertados pela EAPE. 

 

 Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização; 

A EC RCG aborda a interdisciplinaridade e contextualização como meios que 

possibilitam a integração e articulação dos conhecimentos, sem fragmentá-los em conteúdos e 

que fazem sentido na realidade do educando. 

A interdisciplinaridade é a integração dos saberes. Ao abordar um tema, as professoras 

devem explorar as diversas vertentes de um assunto para a compreensão de um propósito. Já a 

contextualização demonstra a aplicação prática do tema no cotidiano. 

A Festa Junina EC RCG é um exemplo de interdisciplinaridade e contextualização. 

Durante o mês, os estudantes pesquisam sobre a cultura nordestina, pratos típicos e canções. 

Recolhem e avaliam o preço dos alimentos, reciclam papéis para a produção de convites. A 

interpretação de textos, problemas matemáticos, decoração, brincadeiras, entradas, 

reagrupamentos, ou seja, toda ação pedagógica é baseada no tema e a culminância é o próprio 
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evento. A contextualização permite ao aluno sentir que o saber não é apenas um acúmulo de 

conhecimentos técnico-científicos, mas sim uma ferramenta que os prepara para desbravar o 

mundo. 

 Princípio da flexibilização; 

Para garantir o sucesso e a participação ativa de todos dentro da escola, faz-se necessário 

o envolvimento da coordenação pedagógica local atuando como articuladora das atividades da 

Base Nacional Comum e da Parte Flexível, evitando que se formem dois turnos distintos. 

Ademais, a coordenação pedagógica deve acompanhar o trabalho escolar, inclusive do 

voluntariado, realizando encontros periódicos, a fim de orientar e dar suporte à implementação 

de atividades complementares que se relacionem com as da Base Nacional Comum, além de 

integrar áreas/conhecimentos da Base com temáticas que potencializem e enriqueçam os 

projetos pedagógicos da Parte Flexível da Matriz Curricular. Todos os envolvidos no processo 

educacional são responsáveis pela integração das atividades.  

 

 Atividades de Educação em Tempo Integral 

Em 2018, a Instituição de Ensino aderiu ao Programa Rede Integradora de Educação 

Integral da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto que tem como objetivo atingir a 

Meta 6 do Plano Distrital de Educação: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

60% (sessenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 33% (trinta e 

três por cento) dos(as) estudantes da Educação Básica até 2024, por meio da ampliação de, no 

mínimo, 10% ao ano da matrícula de educação integral nas unidades escolares já ofertantes, até 

o último ano de vigência deste Plano. 

Os estudantes realizarão uma jornada escolar diária de dez horas, dividida em termos 

temporais iguais entre duas Unidades Escolares: Escola Classe da Vila do RCG e Escola Parque 

210/211 Norte. Os discentes do turno matutino iniciarão os estudos na Escola Classe, com 

duração de 5h com o professor regente pedagogo de anos iniciais e continuam seu percurso 

pedagógico nas Escolas Parque, também com professores regentes das áreas específicas de 

Artes Visuais, Cênicas, Música e Educação Física por mais cinco horas. A outra parte realizará 

este itinerário de forma inversa. 



45 

 

O atendimento da Rede Integradora de Educação Integral da CRE PP obedecerá às 

orientações e determinações do Programa Federal Novo Mais Educação. Sendo assim, as 

Escolas Classes e Escolas Parques, utilizando-se da proposta de rede, ofertarão as quinze horas 

de atividades pedagógicas (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática 

e Atividades Complementares Artísticas, Culturais, Esportivas e Motoras) exigidas pelo Novo 

Mais Educação e, ainda, 10h de Projeto de Promoção à Saúde e Formação Pessoal e Social 

(Higiene e Formação de Hábitos, Alimentação Saudável, Educação Ambiental, Cooperativismo 

e Educação para a Paz), totalizando assim 25h de regência semanal, além das 25h de regência 

já existentes. Ou seja: 

 Nas Escolas Classes: das 25 horas de aulas semanais previstas para realização nesta 

unidade escolar, elas foram compostas de 17h/aulas destinadas à Base Nacional Comum: 

Português, Matemática, História, Geografia e Ciências e 4hs/aulas destinadas ao 

Acompanhamento Pedagógico em Língua Portuguesa e mais 4hs/aulas em Matemática. 

 Nas Escolas Parques: das 25 horas de aulas semanais previstas para realização nesta 

unidade escolar, elas foram compostas de: 08hs/aulas de atividades pedagógicas destinadas à 

Base Nacional Comum dos componentes curriculares de Educação Física Artes nas suas 

linguagens de: Música, Artes Visuais e Cênicas; 10h/aulas semanais do projeto de promoção à 

saúde (com planejamento e acompanhamento pedagógico para as atividades de Higiene e 

Formação de Hábitos, Alimentação Saudável, Educação Ambiental, Cooperativismo, Educação 

para a Paz e Relaxamento Lúdico) e, ainda, 07h/aulas de atividades/oficinas complementares 

em dois campos temáticos previstos pelo programa: cultura/artes e esporte/lazer. 

Para a execução do trabalho pedagógico, a Escola Classe e a Escola Parque poderão 

contar com a atuação dos voluntários, assim definidos pelo PNME, Mediadores de 

Aprendizagem e Facilitadores. 

Os Mediadores de Aprendizagem auxiliarão os professores regentes na execução das 8h 

de Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática, respeitando e buscando 

apoiar a implementação das estratégias pedagógicas indicadas pelo Bloco Inicial de 

Alfabetização - BIA. Já os Facilitadores atuarão na Escola Parque, auxiliando os professores 

regentes nas Atividades Complementares Artísticas, Culturais, Esportivas e Motoras. 

Haverá também outro Voluntário: o Educador Social Voluntário, que atuará de acordo 

com as especificações da portaria em vigência, com apoio em quaisquer das atividades 
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pedagógicas citadas acima e, em especial, no Projeto de Promoção à Saúde e Formação Pessoal 

e Social. 

11. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

O Plano de Ação é uma modalidade de   planejamento que agrega as diferentes ações 

demandadas para a obtenção de um resultado esperado pelos gestores e usuários de um 

serviço. É aqui que nossa escola pode refletir sobre sua função social, elecando as atividades 

prioritárias para o ano em exercício, a fim de o alcançar os seus propósitos. 

A implementação do Plano de Ação requer adequações: a partir da legislação, dos 

conceitos e diretrizes que norteiam a Política Pública de Educação. Para tanto, faz-se 

necessário a capacitação continuada, acesso a novas metodologias e tecnologia, mudanças 

de atitudes e conceitos, para que possamos implementar uma educação de qualidade, 

socialmente referenciada. 
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Dimensão da Gestão Pedagógica 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES AVALIAÇÃO 

 DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

-Reduzir os níveis de 

retenção. 

 

-Fazer da Coordenação 

Pedagógica um espaço 

de estudo intra-escolar 

para os docentes. 

 

-Reservar um momento 

da Coordenação 

Individual para atuação 

do Coordenador 

Pedagógico junto ao 

professor. 

 

-Promover mecanismos 

que concretizem a 

integração dos ANEE’s. 

 

 

 

-Mapear os alunos que 

necessitam de reforço 

escolar. 

-Aprimorar o Projeto 

Interventivo para os 

alunos que chegam à 

escola, para os anos mais 

avançados sem saber ler 

nem escrever e sem 

operar minimamente com 

os números. 

-Disponibilizar uma 

quarta-feira 

quinzenalmente para 

estudo. 

-Reunir mensalmente 

com a Coordenadora 

Pedagógica para verificar 

se o planejamento 

semanal está sendo 

desenvolvido junto com 

os professores nas Coord. 

Individuais. 

-Inserir os ANEE’s nas 

atividades  da escola no 

decorrer do ano letivo. 

-Reunião com os 

professores Regentes e 

Coordenadora Pedagógica 

para traçar as estratégias 

do Projeto Interventivo e 

Reforço Escolar. 

 

-Organização do espaço 

escolar para que o Reforço 

Escolar  e o Projeto 

interventivo aconteçam. 

 

-Estudo do Currículo e 

troca de experiências. 

-Conversa com a 

Coordenadora Pedagógica 

sobre os planejamentos e  

sobre as necessidades dos 

professores para supri-las. 

 

-Envolvimento, por meio 

dos projetos Pedagógicos 

de todos os ANEE’s nas 

atividades curriculares da 

escola e eventos. 

-Acompanhar os 

estudantes por 

meios das avaliações 

diagnósticas, de 

percurso e final. 

 

-Registro em ata das 

discussões realizadas 

nas reuniões de 

coordenação. 

 

-Articular junto ao 

SOE estratégias de 

atendimento 

diferenciado para 

esses estudantes 

-Reuniões bimestrais 

exclusivamente com os 

pais        dos alunos em 

Reforço Escolar e  

Projeto Interventivo, 

para que          saibam como o  

trabalho é  desenvolvido 

e  informações sobre as 

dificuldades e       avanços 

deles  no cotidiano 

escolar. 

 

-Através de conversa 

com os Educadores. 

 

-Através de conversas 

com a Coordenadora 

Pedagógica. 

 

 

-Através de reunião 

para análise da 

integração dos 

ANEE’s. 

-Equipe Gestora, 

Coordenação 

Pedagógica e 

Corpo Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Durante o 

ano  letivo. 

-Planilhas de cada 

turma contendo os 

resultados das 

avaliações. 

 

-Livro para 

registro das atas 

 

-Adequação 

curricular 

Tabela nº 07: Gestão pedagógica da UE 
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Dimensão de Gestão de Pessoas; 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

-Promover ações 

que favoreçam a 

Integração da 

comunidade no 

contexto escolar. 

 

-Propiciar 

atendimento de 

qualidade a toda 

comunidade 

escolar 

 

-Facilitar as 

relações 

interpessoais de 

toda Comunidade 

Escolar 

 

-Desenvolver ações 

que propiciem a 

qualidade de vida 

no trabalho 

 

-Propiciar um clima de 

cooperação e co- 

reponsabilidade. 

 

-Favorecer um 

ambiente valorize o 

bem estar dos 

profissionais 

 

-Conscientizar os 

profissionais da 

educação da sua 

importância nas ações 

da escola 

-Envolver os todos 

segmentos  nas 

atividades e 

eventos realizados 

pela UE. 

 

-Envolver as 

famílias na 

culminância dos 

eventos. 

 

-Promover 

formações com 

enfoque na 

qualidade de vida 

no trabalho 

 

 

-Observar a 

responsabilidade e 

cooperação 

diariamente na UE.  

Conversas com  os 

professores. 

-Equipe Gestora, 

SOE e Coordenação. 

-Bimestral, 

Durante o ano letivo.  

-Material 

necessário       

para divulgação 

das                

ações (Bilhetes, 

agenda, grupos de 

whatsApp) 

Tabela nº 08: Gestão de pessoas da UE  
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Dimensão de Gestão Financeira; 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

-Discutir com a 

Comunidade 

Escolar as 

prioridades para 

utilização das 

verbas do 

Programa de 

Descentralização 

Administrativa 

Financeira – 

PDAF e Programa 

Dinheiro Direto na 

Escola –PDDE, 

observando as 

normas legais 

vigentes; 

 

-Prestar contas dos 

recursos públicos 

 

-Utilizar os recursos 

oriundos do PDDE e 

PDAF para melhoria 

da parte física, 

administrativa e 

pedagógica da 

escola; 

 

-Destinar as verbas 

do PDAF e PDDE 

conforme a 

prioridades 

elencadas pela 

Comunidade Escolar 

e Equipe 

Pedagógica; 

 

-Cumprir normas da 

legislação vigente na 

utilização das verbas 

públicas. 

-Realizar reuniões 

para decidir de que 

forma o recurso deve 

ser aplicado; 

 

-Verificar prazo e 

documentação 

necessária para 

utilização da verba 

pública; 

 

- Apresentação 

posterior da 

Prestação de  Contas 

-Avaliar a aplicação das 

verbas destinadas a escola; 

Acompanhar todo o processo 

para aquisição de bens e 

serviços;  

 

-Verificar documentação para 

CRE/PP. 

 

-Verificação se foram sanadas 

as necessidades da escola, 

caso contrário, saber o por quê 

e traçar estratégias para 

viabilizar as compras. 

-Equipe Gestora,  

Conselho Escolar e 

Coordenação. 

Bimeste, 

Quadrimestre. 

Durante o ano 

letivo. 

 

Planilhas, livros de 

controle, mural da 

escola.  

 

 

 

Tabela nº 09: Gestão financeira da UE  
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Dimensão de Gestão Administrativa. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

-Zelar pelo 

patrimônio 

público 

 

-Garantir a 

eficiência do 

trabalho de 

limpeza e 

manutenção da 

UE.  

 

-Suprir a escola 

de materiais. 

-Garantir condições 

de manutenção e 

conservação de todo 

patrimônio; 

 

-Conservar os gêneros 

alimentícios 

recebidos; 

 

-Verificar a 

necessidade de 

obras/reparos. 

 

-Organizar o 

recebimento e 

utilização dos 

gêneros alimentícios 

recebidos; 

 

-Cuidar e prestar 

contas dos bens 

materiais da UE, 

conservando-as e 

realizando 

manutenção sempre 

que necessário, 

dentro das condições 

financeiras da UE.  

 

Organização e limpeza do 

ambiente; 

 

Boa utilização dos gêneros 

alimentícios bem como a 

cocção dos alimento; 

 

Controle do estoque de 

materiais disponíveis. 

Equipe Gestora  e 

Chefe de secretária. 

Durante o ano 

letivo. 

 

 

  

 

Tabela nº 10: Gestão administrativa da UE 
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Dimensão da Gestão de Resultados Educacionais; 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

-Garantir o processo de 

avaliação diagnóstica e 

formativa ao longo do ano 

letivo; 

 

-Verificar se os educadores 

estão realizando a 

avaliação formativa de 

acordo com as Diretrizes 

Avaliativas da SEEDF; 

 

-Garantir o Reagrupamento 

Extra classe, como uma 

forma de intervenção 

pedagógica; 

 

-Acompanhar  a frequência 

dos alunos. 

-Orientar os educadores nas 

Coordenações Coletivas sobre  a 

Importância da Avaliação Processual; 

 

-Consolidar os objetivos de 

aprendizagem previstos para cada ano, 

de acordo com o Currículo e 

Movimento do DF; 

 

-Discutir com a Equipe Pedagógica as 

etapas do processo avaliativo dos 

estudantes; 

 

-Analisar os resultados das avaliações 

da Prova Brasil e Avaliação Nacional 

de Alfabetização – ANA para 

ressignificar e reestruturar a prática 

pedagógica; 

 

-Zerar o número de alunos retidos 

devido ao nº de faltas. 

-Análise dos vários 

instrumentos 

avaliativos; 

 

-Conversa com os 

educadores nas 

coletivas; 

 

-Sugerir estratégias, 

ferramentas e 

recursos de 

mediação  do 

processo de ensino-

aprendizagem; 

 

-Acompanhamento 

do Diário de Classe 

no tocante à 

frequência e avisar 

aos responsáveis 

pelo aluno o total de 

faltas. 

 

-Acompanhamento 

por meio de planilhas  

eletrônicas e gráficos 

as aprendizagens dos 

estudantes. 

-Equipe Gestora, 

Coordenação e 

Professores. 

 

 

-Chefe de 

Secretaria, 

-Bimestral, 

semestral, 

Anual. 

-Planilhas de cada 

Turma; 

 

-Diários de classe.  

Tabela nº 10: Gestão de resultados educacionais da UE  
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Dimensão da Gestão Participativa; 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

-Oferecer condições 

para o bom 

funcionamento da 

Associação de Pais 

e Mestres-APM; 

 

-Fortalecer a 

participação do 

Conselho Escolar; 

 

-Realizar eventos, 

atividades 

pedagógicas e 

assembleias com a 

comunidade 

escolar; 

-Dinamizar as 

Reuniões 

Gerais/Coletivas 

com palestras; 

Fortalecer as 

parcerias internas e 

externas. 

-Promover integração e 

a participação da 

comunidade escolar, 

estabelecendo relações 

de cooperação que 

favoreçam a formação 

de redes de apoio e de 

aprendizagem recíproca; 

 

-Favorecer o diálogo e 

boa comunicação com a 

Comunidade Escolar. 

 

 

-Promover 

reuniões 

periódicas com 

todos os 

segmentos da 

comunidade 

escolar; 

 

-Envolver os 

todos 

segmentos  nas 

atividades e 

eventos 

realizados pela 

UE. 

-Participação do 

conselho escolar e 

APM; 

-Envolvimento da 

comunidade escolar 

nas decisões da 

escola; 

-Manter contato 

com as instituições 

parceiras.  

 

-Equipe Gestora, 

Coordenação e SOE.  

-Bimestral, 

semestral, 

Durante o ano 

letivo.  

- Livro para  registro 

das atas.  

Tabela nº 11: Dimensão da gestão participativa 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 

 

O acompanhamento e a avaliação da presente Proposta Pedagógica serão realizados 

sistematicamente nas Coordenações Pedagógicas (semanais), reuniões Ordinárias do Conselho 

de Classe (bimestral), Conselho Escolar (reuniões ordinárias - bimestral), Avaliação 

Institucional (semestral) e Dias Letivos Temáticos (trimestral) junto à comunidade escolar. Os 

procedimentos para a avalição serão por meio de estudos temáticos, palestras, debates, 

questionários/formulários e reuniões. As adequações decorrentes das avaliações serão 

registradas em ata e posteriormente incorporadas a esta PP. 
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14. ANEXOS 

 

ANEXO A – PROJETO INTERVENTIVO - ACOLHER PARA APRENDER 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 

PROJETO 

 

 

INTERVENTIVO 

(ACOLHER PARA 

APRENDER) 

Potencializar as aprendizagens e 

consolidar habilidades básicas para o 

desenvolvimento de competências em 

Língua Portuguesa e Matemática dos 

estudantes com rendimento abaixo do 

esperado para o nível em que se 

encontram. 

 Proporcionar uma efetiva 

alfabetização; 

 Promover a autoestima dos 

estudantes; 

 Desenvolver habilidades e estratégias 

de leitura e escrita. 

 Ampliar o raciocínio lógico-

matemático. 

 

 Atendimento individual ou em 

pequenos grupos de 1 hora e 30 

minutos, 2 vezes na semana; 

 Planejamento mensal de sequência 

didática específica para cada estudante 

ou pequeno grupo, de acordo com as 

dificuldades; 

 Participar das coordenações com as 

professoras regentes para dar 

continuidade ao trabalho em sala de 

aula; 

 Utilização de materiais concretos, 

jogos, vídeos etc. 

Equipe Gestora, 

Coordenadora, 

Professoras   

Vanilda, Silvani e 

Meire. 

Mensalmente haverá uma 

avaliação/reunião com toda a 

equipe para analisar se os 

objetivos foram alcançados e 

redirecionar o trabalho 

desenvolvido. 
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Foto nº 06: Projeto Interventivo – Acolher para aprender  
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ANEXO B – PROJETO DE LEITURA - VIAJANDO NA LEITURA  

 

PROJETO 
OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 

DE          

LEITURA,  

(Viajando na 

leitura) 

 Conscientizar sobre a importância da 

leitura para o desenvolvimento do 

vocabulário, dinamização do raciocínio, 

escrita, criatividade e da interpretação; 

 Ampliar as atividades dos estudantes em 

casa, colaborando para preencher, com 

qualidade o tempo ocioso neste momento 

de isolamento social; 

 Despertar o gosto pela leitura; 

 Oferecer títulos e temáticas 

diferenciados, pressupondo uma prática 

leitora constante e crescente; 

 Proporcionar a continuidade do processo 

ensino-aprendizagem através de acesso a 

livros enviados para casa dos estudantes, 

durante a Pandemia Covid-19. 

 Estimular a análise e o manuseio dos 

livros físicos de literatura infantil, 

identificando todas as informações da 

estruturação de um livro publicado.  

 Será disponibilizado um livro por 

bimestre, de acordo com a faixa 

etária dos alunos e o professor 

regente executará o planejamento 

das ações durante o ano letivo; 

 Envio de um modelo de ficha 

literária para cada livro enviado, de 

acordo com a faixa etária; 

 Reconto do livro para a turma. 

Apresentação do estudante on-line. 

 Contação de história, mediação e 

atividades lúdicas durante os 

Sábados Letivos.  

 O trabalho será desenvolvido ao 

longo de todo o ano letivo com o 

apoio da plataforma Escola em 

Casa DF. 

Equipe Gestora, 

Coordenação e 

Professores 

Sendo um trabalho coletivo, 

desenvolvido por todas as turmas da 

escola, o processo avaliativo terá duas 

linhas: 

 avaliação do processo dentro da sala de 

aula professor /estudante, 

 avaliação do grupo realizada nas 

coordenações coletivas e nas 

avaliações continuadas do PP, durante 

o ano letivo 

 Culminância semestralmente; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos nº 07, 08 09 e 10: Projeto Viajando na Leitura – Sábados letivos  
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ANEXO C – PLENARINHA 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO 

PROJETO 

PLENARINHA 
Este projeto materializa-se por meio 

da escuta sensível e atenta às crianças, 

de forma a considerar sua percepção 

sobre as situações que vivenciam na 

escola e na sociedade. Nesta 

perspectiva, a Plenarinha é um dos 

espaços abertos que permitem nas 

escolas as crianças exercitarem seus 

fazeres como sujeito ativo, 

participativo e protagonista de sua 

própria história incluindo suas 

diferentes visões ao contexto escolar 

de maneira lúdica e criativa.  

As professoras da Educação Infantil  e 1° 

ano do Ensino Fundamental farão a 

sensibilização em sala de aula e, 

posteriormente, outros espaços serão 

explorados, contemplando a temática. A 

Sala de Leitura será um ambiente 

bastante frequentado, com oficinas para 

as crianças, permitindo-as participar de 

todo o processo de construção e execução 

do Projeto. Atividades externas também 

estão previstas, estimulando a cultura, o 

lazer e ações pedagógicas diferenciadas. 

Enquanto as aulas não retornarem de 

maneira presencial as aulas on-line pelo 

meet, e  lives serão o espaço de realização 

das atividades.  

Equipe Gestora,  

Professores da 

EI e 1° ano EF.  

Bimestral,  

Durante o ano letivo.  



3 

 

 

 

ANEXO D – PROJETO DE TRANSIÇÃO 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 

PROJETO DE 
TRANSIÇÃO 
CEF 01 do 

CRUZEIRO E  

ESCOLA 
PARQUE 
210/211N 

 Proporcionar momentos de convivência 
nas Instituições de Ensino envolvidas no 
processo, bem como acompanhar esses 
encontros. 

 Conscientizar os pais sobre o Programa de 
Educação em Tempo Integral. 

 Proporcionar simulações dos ambientes a 

serem frequentados pelos estudantes a fim 

de familiarizá-los sobre a nova dinâmica a 

ser vivenciada; 

 Desenvolver a maturidade e a 

independência para resolução de possíveis 

conflitos; 

 Desenvolver nas famílias a necessidade e 

importância da continuidade do 
acompanhamento familiar às crianças nessa 

nova fase; 

 Desenvolver o sentimento de 

pertencimento e importância deste novo 

espaço de convivência para as crianças. 

 Rodas de conversa; 

 Jogo dos Dilemas (adaptado). 

 Visita (presencial ou online) à 

Unidade Escolar. 

 Produção de Texto (5º ano) a 

partir das reflexões debatidas. 

 

Professora regente 

e Orientadora 

Educacional - SOE 

A avaliação deverá ser processual e 

formativa. Ao final de cada 

atividade realizada as crianças 

participarão de rodas de conversas 

para externar o que a experiência 

significou a cada uma delas. As 

famílias também deverão participar 

da avaliação assim como o corpo 

docente da escola e os/as 

responsáveis envolvidos/as. 
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Foto nº 11: Projeto de transição  
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Foto nº 12: Projeto de transição  
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ANEXO E - PLANO DE AÇÃO SR 2021 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

Apoiar professores regentes nas atividades 

e adequações curriculares, interagindo com 

pais, professores e gestão escolar na busca e 

escolha de estratégias pedagógicas que 

melhor atendem esses estudantes 

Participar das reuniões da equipe 

gestora, Regional de Ensino e equipe 

intermediária da educação especial. 

Orientar e dar retorno aos 

responsáveis e professores do público 

alvo da sala de recursos no 

acompanhamento e estratégias 

pedagógicas durante a atividades 

 

 

Orientador pedagógico, 

Equipe escolar, 

coordenadores, profissionais 

do EEAA, gestores e 

servidores 

Alunos que possuem 

laudo/relatório 

médico/psicopedag

ógico com DI, 

DMU, DF, TEA 

possuem direito ao 

atendimento na sala 

de recursos 

generalista, com 

foco na 

aprendizagem 

cognitiva, 

habilidades sociais, 

habilidades de vida 

diária e afetivas 

Os professores 

das Sala de 

Recursos 

trabalham 20h 

matutino e 20h 

vespertino e os 

alunos podem ter 

de 2 a 4 

atendimentos por 

semana de 50 

minutos cada 

atendimento, ou 

seja, nessa forma 

de ensino remoto 

serão duas 

atividades 

impressas 

enviadas e/ou 

lançamento de 

atividade na 

plataforma virtual 

por semana 

Através do 

ambiente virtual, 

retorno das 

atividades 

impressas, via 

telefone quando 

necessário de 

forma gradual e 

contínua em todos 

os aspectos de 

desenvolvimento 

do estudante 

Produzir material em caráter complementar 

conforme necessidade do estudante 

Mediar ações no ambiente virtual, 

estabelecer comunicação com 

estudantes/responsáveis via ferramentas 

tecnológicas para dúvidas, esclarecimentos 

e disponibilização de materiais quando 

necessário 

Elaborar plano interventivo individualizado 

de orientações às famílias para 

compartilhamento de atividades a serem 

realizadas pelos estudantes, apontando 

estratégias e elaboração de relatórios 

semanais/quinzenal de acordo com as 

atividades destinadas ao estudante de 

acordo com sua realidade  



 ANEXO F - PLANO DE AÇÃO SOE 2021 

 

 

 



2 

 

 

 



3 

 

 

 



4 

 

 

 



5 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

ANEXO G - DIAGNÓSTICO FAMÍLIAS 2021 
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ANEXO H – GRADE HORÁRIA DE AULAS PELO GOOGLE MEET 
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