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APRESENTAÇÃO

Este documento constitui a Proposta Pedagógica da Escola Classe 26 de Ceilândia. Com
a gestão democrática, compreendida como a participação da comunidade escolar na definição
e na implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, fomentamos a
ideia de seres coletivos e agentes de uma possível mudança.
Durante o primeiro bimestre do corrente ano, na semana pedagógica e nos demais
momentos de formações coletivas e coordenações pedagógicas, foram propostas sugestões
para reformular os projetos, reafirmar os objetivos e resgatar estudos variados que são
compreendidos como essenciais para conhecimento da nossa realidade de trabalho, bem como
com o intuito de fazer a comunidade escolar se corresponsabilizar pela aprendizagem de
nossos estudantes.
Participaram desses momentos de discussão o corpo docente da escola, juntamente
com os demais segmentos que compõe a comunidade escolar. Ainda nota-se a resistência por
parte de alguns docentes e, principalmente, do segmento pais em participar das discussões e
debates que envolvem a elaboração das estratégias de trabalho. Contudo a escola tem
procurado adotar estratégias variadas com o objetivo de sensibilizá-los como parte importante
desse processo, devendo atuar de forma ativa, a fim de se sentirem pertencentes àescola.
A preocupação da Escola Classe 26 de Ceilândia em fazer das famílias e docentes parte
do processo de construção da Proposta Pedagógica (PP) se deve ao fato de reconhecer que
sua construção coletiva fortalece o trabalho pedagógico e a escola como um todo:
O
Projeto
Político-Pedagógico,
construído
coletivamente, fortalecerá as escolas em busca do
cumprimento de sua função social de garantir o acesso
aos conhecimentos sistematizados ao longo da história
da humanidade em articulação com os diferentes
saberes construídos pelos sujeitos em espaços sociais
diversos. (Orientação Pedagógica. Projeto Político-Pedagógico e
Coordenação Pedagógica nas Escolas. Pág. 13. 2014)

Ao final da compilação das ideias, o presente projeto foi apresentado a todo o grupo
escolar para que o mesmo fosse referendado e realizadas as alterações que se percebessem
necessárias. Sendo assim, este projeto apresenta a compreensão de educação da comunidade
escolar desta Instituição de Ensino e as estratégias utilizadas pela mesma em busca de uma
educação pública integral e de qualidade.
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I - PERFIL INSTITUCIONAL
1.

MISSÃO

Oferecer uma educação inovadora e de qualidade, com foco na educação integral do indivíduo
dentro de uma perspectiva sociocultural, enaltecendo os valores sociais e sustentáveis, destacando o
papel individual e inclusivo do sujeito na sociedade com uma contribuição significativa para o seu
desenvolvimento.

2.

BREVE HISTÓRICO DAESCOLA

A Escola Classe 26 de Ceilândia foi inaugurada no mês de agosto de 1978, e regulamentado o
seu funcionamento por meio da Portaria nº 64 de 25 de junho de 1979, com o intuito de atender à
comunidade circunvizinha oriunda da Vila do IAPI. Desde então tem ofertado as modalidades de
Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Apesar de uma considerável rotatividade de educandos, ocasionada pela necessidade de
mudança de suas famílias, é comum encontrar nos dias de hoje pais e mães que foram estudantes desta
Instituição Educacional e que por isso estabelecem vínculos afetivos com os funcionários e alguns
eventos realizados pela escola.
No ano de 2003 foi reinaugurada a sala de leitura da escola, com projetos que visam o incentivo
à leitura, e no ano de 2012 iniciou-se o atendimento no laboratório de informática, que desde 2009
dispunha dos maquinários, mas não dos profissionais para seu funcionamento. A partir do ano de 2008,
a escola teve à disposição o atendimento aos estudantes com necessidades especiais na Sala de
Recursos e em 2009 agregou-se o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, com a atuação de
um professor pedagogo e um orientador educacional, com vistas ao acompanhamento e diagnóstico de
estudantes com dificuldades de aprendizagem.
A escola está vinculada à Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia (CREC) e conta com o
apoio pedagógico da Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB). Dispõe atualmente dos recursos
do PDAF e PDDE, sendo o primeiro oriundo do Governo do Distrito Federal e o segundo do Governo
Federal (FNDE/MEC), para serem utilizados na manutenção da estrutura física e aquisições de materiais
de consumo e capital, visando à melhoria das condições de ensino eaprendizagem.
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ESCOLA CLASSE 26 DE CEILÂNDIA
REGIMENTO ESCOLAR
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
O bom funcionamento de uma instituição depende de sua organização, do cumprimento das normas
e disciplina.
A Escola Classe 26 de Ceilândia, juntamente com sua comunidade escolar, de forma democrática
e fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, no Plano de
Desenvolvimento da Educação, construiu o Regimento Interno a ser implementado, no decorrer do ano de
2019.
Na certeza de que a parceria família e escola é essencial para o desenvolvimento do cidadão crítico,
ético, participativo e transformador, contamos com o seu apoio, no sentido de cumprir as normas/regras,
estabelecidas no regimento a seguir.
I – DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA

- Diretor(a): Antônio Carlos Paz de Sousa
- Vice-diretor(a): Kedma Christina Fátima Correia Araújo
- Supervisora pedagógica: Suelen do Carmo Silva Valadares
- Secretária: Josué Jorge Argôlo
- Coordenadores pedagógicos: Edna e Letícia
- Serviço de Orientação Educacional: Ana Cristina
II – DA CLIENTELA A SER ATENDIDA

- Educação Infantil: 1º e 2º período (04 e 05 anos)
- Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano
III – DOS TURNOS DE AULA

- Matutino: 07h30min às 12h30min
- Vespertino: 13h00min às 18h00min
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Alertamos que os horários deverão ser cumpridos tanto na entrada quanto na saída dos turnos de
aula ou outro tipo de atendimento (reforço, etc).

IV – DA ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS

- O aluno deverá estar no pátio da escola, no horário de seu turno de aula para participar do momento
inicial.
- Em eventualidades, haverá tolerância de 15 minutos. Após a tolerância, o responsável pelo aluno, deverá
justificar-se junto à Direção, podendo o mesmo ser impedido de assistir à aula. Na reincidência de atrasos
consecutivos ou não o caso será encaminhado ao Conselho Tutelar para que sejam tomadas as
providências necessárias.
- A saída antecipada deverá ser autorizada pela DIREÇÃO da escola com a prévia solicitação dos PAIS.
- A Direção não se responsabilizará pelos alunos que ficarem nas imediações da escola, como também
por alunos deixados na escola antes do início do turno.
- Os alunos que permanecerem na escola após o final do turno, ultrapassando 15 minutos de tolerância,
terão as ocorrências de atraso encaminhadas para os órgãos competentes (Delegacia da Criança e do
Adolescente, Ministério Público e Conselho Tutelar) para que sejam tomadas as devidas providências
legais.
V – DO ATENDIMENTO AOS PAIS

- SECRETARIA: atendimento ao público: 2ª a 6ª feira no horário de 07:30 às 12:00 e de 13:00 às 18:00.
- DIREÇÃO: atendimento ao público de 2ª a 6ª feira no horário de 07:30 às 12:00 e de 13:00 às 18:00.
- PROFESSORES: os professores não atenderão os pais e/ou responsáveis em horário de regência
e sim no horário de coordenação de acordo com o cronograma abaixo:
- Professores dos alunos que estudam no turno MATUTINO:
•

3ª, 4ª e 5ª feira no horário de 13h30min as 16h30min.

- Professores dos alunos que estudam no turno VESPERTINO:
•

3ª, 4ª e 5ª feira no horário de 08h30min as 11h30min.

- SEAA/SOE/SALA DE RECURSOS:
•

De acordo com horário de cada serviço ou convite enviado.

- Pais, responsáveis e outros não têm acesso irrestrito à escola. Devem seguir as regras internas
da Instituição de Ensino.
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- Conforme o artigo 331 do Código Penal Brasileiro é crime desacatar funcionário público no
exercício de sua função ou em razão dela, com pena prevista de 02 (dois) anos de detenção.
VI – DO USO DO UNIFORME ESCOLAR

- O uso do uniforme é obrigatório, conforme o art. 50, inciso VI do Regimento Escolar das
Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, pois além de ser uma
identidade do aluno, possibilita um convívio democrático no ambiente escolar, garantindo sua segurança
dentro e fora da escola.
- Não será permitido o uso de shorts e/ou saias curtas.
- É proibido o uso de bonés no interior da escola.
VII – DA ASSIDUIDADE ÀS AULAS E OUTRAS ATIVIDADES

- A frequência do aluno será registrada rigorosamente no diário de classe. O aluno que tiver mais de 51
faltas durante o ano letivo será reprovado de acordo com o Regimento Escolar das Escolas Públicas do
Distrito Federal.
- As faltas deverão ser justificadas mediante apresentação de atestado médico ou de óbito, num prazo de
05 dias.
- O aluno terá direito às atividades avaliativas quando do seu retorno.
- Alunos faltosos inseridos nos programas sociais do governo serão encaminhados aos órgãos
competentes, conforme exigência legal.
- O aluno deve frequentar assiduamente o seu horário de aula para melhor aproveitamento pedagógico.
Vale lembrar que faltas e atrasos constantes acarretam sérios prejuízos pedagógicos aos alunos, sendo
estes de responsabilidade dos pais.
VIII – DA DISCIPLINA

- É de inteira responsabilidade dos pais e/ou responsáveis, danos causados ao patrimônio público por
seus (suas) filhos (as).
- Os alunos deverão cumprir as normas construídas coletivamente pela turma (combinados).
- Os alunos que por algum motivo não cumpram com seus deveres ou transgridam regras estabelecidas
pela escola, estarão sujeitos a penalidades conforme Regimento Escolar das Instituições da Rede Pública
do DF, capítulo V, seção II, artigo 53.
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•

Advertência oral (aplicada pelo professor)

•

Advertência escrita (aplicada pela Direção e assinada pelo responsável)

•

Suspensão, com tarefas escolares, de no máximo 03 (três) dias letivos e/ou com atividades
alternativas na Instituição Educacional. (aplicada pela Direção)

•

Transferência por comprovação de inadaptação ao regime da Instituição Educacional quando for
aconselhável para a melhoria do desenvolvimento do (a) aluno (a) e a garantia de sua segurança
ou de outros. (aplicada pela direção com deliberação do Conselho de Classe)

•

Obs.: Ao aluno é garantido amplo direito de defesa, com a presença do responsável.

- A Lei nº 4.131, de 02 de maio de 2008, proíbe a utilização por alunos de aparelhos celulares e
outros dispositivos capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio e vídeo.
- Não é permitido o uso de outros aparelhos eletrônicos por parte dos alunos durante as aulas. Não
nos responsabilizamos por eventuais perdas e/ou danos.
IX – DA AVALIAÇÃO

- A avaliação será processual e formativa. Para verificação da aprendizagem serão utilizados instrumentos
e recursos diversos.
- Será comunicado em reunião o desenvolvimento de seu (a) filho (a) e demais aspectos que influenciam
sua aprendizagem.
X – DO USO DOS TELEFONES DA ESCOLA

- O telefone da escola será utilizado em caráter emergencial para comunicação com a família. Alertamos
da importância de manter atualizados endereços e telefones (preferencialmente telefone fixo, pois o
telefone da escola não realiza ligações para celulares).
XI – DO MATERIAL ESCOLAR E OUTROS PERTENCES (BLUSA DE FRIO, LANCHEIRA, ETC)

- O material escolar de uso individual deverá estar sempre com o (a) aluno (a) para facilitar o trabalho
desenvolvido em sala de aula. Lembramos que todos os pertences individuais deverão estar identificados.
XII – DO USO DE MEDICAMENTOS

- A escola não está autorizada a oferecer qualquer tipo de medicamento ao aluno. Portanto, em caso de
12
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doença é aconselhável que a criança fique sob os cuidados da família. Caso aconteçam acidentes,
prestaremos os primeiros socorros, sendo a família comunicada imediatamente.

XIII – DO CONTATO COM A FAMÍLIA

- A família deverá ficar atenta aos informes da escola que serão enviados pelo aluno. A comunicação entre
família e escola dar-se-á da seguinte forma:
•

Informes na entrada dos turnos

•

Bilhetes e agenda escolar

•

Convocações

•

Telefonemas (Whatsapp)

XIV – TRANSPORTE ESCOLAR

- Esclarecemos que não temos nenhum vínculo com as empresas de transporte escolar. Portanto, não nos
responsabilizamos por prejuízos que possam acontecer.
XV –DOS DEVERES DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS

- Verificar diariamente a mochila do (a) seu (sua) filho (a) para identificação de objetos esquecidos em sala
de aula ou objetos que não lhe pertençam para a devolução
- Acompanhar as tarefas diárias do (a) aluno (a), estabelecendo hora de estudo.
- Tomar ciência das faltas, atividades não feitas, atrasos.
- Comparecer às reuniões bimestrais e/ou convocações feitas pela escola.
- Primar pela assiduidade e pontualidade do (a) filho (a) nas aulas.
- Receber assistência pelo Serviço de Orientação Educacional, quando necessário.
- Participar de atividades sócio-culturais e recreativas promovidas pela escola.
- Justificar faltas através de atestados médicos que deverão ser entregues na Secretaria da escola com o
prazo máximo de 48 horas da data da expedição.
- Observar os preceitos de higiene do (a) seu (sua) filho (a): escovação dos dentes, banho, corte e
higienização dos cabelos e unhas, limpeza do uniforme, calçados, mochilas e materiais escolares.
- Comparecer, participar e contribuir com as atividades culturais promovidas pela escola.
- Casos de dúvidas ou reclamações, procurar a direção da escola para possíveis encaminhamentos.
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XVI – DOS DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS
I – CONSTITUEM DIREITOS DOS ALUNOS

- Respeito à sua dignidade de pessoa humana.
- Oportunidade de desenvolvimento de suas potencialidades.
- Assistência pedagógica, sendo livre para sugerir mudanças que propiciem a melhoria do processo
educativo.
- Participação ativa nas atividades de classe e extraclasse.
- Ser tratado com igualdade, livre de qualquer preconceito.
- Poder utilizar as instalações da escola, zelando pela conservação.
- Utilizar a biblioteca, videoteca, sala de informática e outras áreas existentes na escola que enriqueçam
sua aprendizagem.
II – CONSTITUEM DEVERES DOS ALUNOS E NORMAS DA ESCOLA

- Respeitar colegas, professores, auxiliares da educação, equipe diretiva e demais funcionários.
- Comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e demais atividades escolares.
- Portar sempre todo o material necessário para as aulas: lápis, borracha, apontador, cadernos, livros e
etc.
- Apresentar-se devidamente uniformizado em todas as atividades escolares, inclusive às excursões e
outros eventos com fins pedagógicos.
- Zelar pela limpeza e conservação das instalações, dependências, materiais, móveis e patrimônio da
escola.
III – PROIBIÇÕES AOS ALUNOS

- Portar objetos que representem perigo à saúde, segurança e sua integridade física ou do outro.
- Ocupar-se durante as aulas com atividades diferentes daquelas solicitadas pelo professor; (cartinhas,
14
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brinquedos, aparelhos eletrônicos e etc).
- Entrar atrasado ou sair da sala de aula sem a devida autorização do professor ou da direção.
- Praticar brincadeiras que provoquem dor física ou moral no outro.

Cordialmente,

A Direção

3.

MAPEAMENTOINSTITUCIONAL

A proposta de mapear uma Instituição Educacional integra-se a uma perspectiva de
atuação preventiva e institucional, por parte da EEAA, uma vez que remete e compromete
os profissionais deste serviço à compreensão do contexto escolar, valorizando as
características particulares que interferem diretamente no desempenho da instituição
educacional. Portanto, o MI contribui para que o psicólogo e o pedagogo atuem de forma
intencional, sistematizada e adequada, proporcionando uma visão adequada de cada
instituição.
Procedimentos:
- Reunião com Direção e/ou Coordenação da Instituição Educacional para explanação
dos objetivos do MI;
- Análise documental (legislação, proposta pedagógica, matrizes curriculares,
regimento interno, projetos educacionais e outros documentos que facilitem a
compreensão da natureza, organização e funcionamento deIE);
- Entrevistas com a Direção sobre o processo de gestão da IE e sua percepção do
contextoescolar;
- Entrevistas com coordenadores pedagógicos para conhecer suas atuações na IE e
percepção docontexto;
- Observações dos espaços e das dinâmicas pedagógicas: sala de aula, reuniões de
coordenação, de planejamento de ensino e outras possíveis reuniões que otimizem os
objetivos doMI;
- Entrevistas individuais com professores para conhecer, dentre outros, a atuação, a
concepção de aprendizagem, a motivação para o trabalho docente, as concepções de
ensino, a avaliação e sua percepção docontexto;
- Informações referentes à conjuntura social, política e econômica na qual a IE se
insere;
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- Levantamento de informações históricas da instituição, acerca da origem,
fatosmarcantes do trabalho em épocasanteriores;
- Análise dos dados estatísticos relacionados ao rendimento escolar (aprovações,
evasões, transferênciasetc).
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3.1

ContextoEducacional

A Escola Classe 26 de Ceilândia está localizada na EQNN 3/5, parte norte da cidade,
região que faz parte do projeto inicial da CEI – Campanha de Erradicação de Invasão – por
esse motivo, possui em sua redondeza uma população de maioria candanga oriunda do
Nordeste. Ainda costuma receber, no decorrer do ano letivo, crianças e suas famílias vindas
dessa região em busca de melhores condições de vida, assim como inúmeras transferências
para o retorno para suas cidades de origem, por não conseguirem alcançar seus objetivos.
Além disso, a Unidade de Ensino atende também crianças oriundas dos novos setores
da cidade, principalmente do Setor Habitacional Sol Nascente. Um dificultador na frequência
desses estudantes na escola tem sido à distância e a falta de transporte público regular
(DFTrans) e escolar cedido (SEDF) que atendam todas as áreas dessa região.
Nota-se que a comunidade possui pouco conhecimento a respeito de cuidados
básicos com o meio ambiente. Exemplo disso é o descarte de lixo e outros detritos em áreas
públicas, principalmente nos arredores da escola, ocasionando o aparecimento de focos de
mosquitos transmissores de doenças, além de roedores, dentro do ambiente escolar. A EC
26 tem envidado esforços por meio de projetos de conscientização com o objetivo de
sensibilizar a comunidade a respeito dessa problemática. Já se podem notar alguns avanços,
principalmente por parte dos estudantes, contudo as ações permanentes ainda se fazem
necessárias. Com relação à questão hídrica, desde 2017 a UE vem intensificando o trabalho
de conscientização do uso racional da água e também já é possível notar mudanças
importantes na postura dos educandos e algumas famílias no que diz respeito ao trato com
esse recurso natural.
Com relação ao aspecto socioeconômico, pode-se perceber que a comunidade
possui, em sua maioria, baixo poder aquisitivo, pois muitos são beneficiários de programas
sociais dos Governos Local e Federal ou encontram-se desempregados. Além disso,
encontram dificuldades em adquirir materiais básicos necessários na rotina escolar diária,
como lápis, borracha e cadernos, o que impacta diretamente no desenvolvimento de algumas
atividades pedagógicas. Dentro do possível a EC 26 tenta minimizar essa problemática,
providenciando os recursos que estejam ao alcance, por meio de promoção de bazares e
outras atividades.
O acesso à cultura é limitado e tem ficado apenas a cargo da escola promover
atividades que proporcionem contato com outros ambientes culturais, como museus,
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teatros, cinema, inclusive acesso ao centro da capital da República. Nota-se que os
estudantes aqui atendidos não conhecem os pontos turísticos e de lazer de Brasília e das
regiões administrativas que circundam Ceilândia, sendo limitados apenas às áreas
circunvizinhas à escola.

3.2

Perfil dos/as Profissionais da Educação

Iniciamos o ano letivo de 2019 com o quadro docente renovado em virtude do
processo de remanejamento interno e externo realizado ao final do ano de 2018. Hoje
contamos com 12 professores em contrato temporário, sendo 4 lotados em carências
definitivas (Direção, Supervisão e Coordenação Pedagógicas ), 7 em carências de início de
ano e 1 em carência de licença maternidade. Com relação aos professores em contrato
temporário, 2 já atuam na escola há mais de quatro anos. Diante dessa realidade, é sempre
necessário proporcionar aos novos servidores a apropriação da história e da identidade
dessa Unidade de Ensino, incorporando as experiências por eles já adquiridas ao longo de
suas jornadas profissionais anteriores ao que já vivemos atéaqui.
Os professores, em sua maioria, possuem graduação em Pedagogia e alguma
especialização. Há também alguns que possuem o antigo curso normal e outros duas
habilitações, sendo uma em área específica. Apenas alguns docentes do Bloco Inicial de
Alfabetização já participaram de formações do PNAIC. Uma pequena parcela possui algum
curso na área de educação especial.
Apoiando o trabalho pedagógico, contamos ainda com 1 professora readaptada que
exerce atualmente o cargo de vice-diretora. Temos ainda 2 professoras na coordenação
pedagógica e 2 na equipe gestora nos cargos de diretor e supervisora pedagógica.
Na carreira assistência, a escola conta com 4 vigias de 40h e 6 servidores exercendo
atividades administrativas (1 chefe de secretaria, 2 porteiros, 1 mecanógrafa, 1 encarregada
do depósito e 1 como apoio no laboratório de informática). Além dos servidores efetivos da
carreira assistência, há ainda 8 colaboradores terceirizados, sendo 6 atuando na
conservação e limpeza (Real) e 2 na cantina (G&E), com carga horária semanal de44h.
A escola é atendida pelo programa Educador Social Voluntário – ESV – desde 2015.
O programa tem como objetivo auxiliar estudantes portadores de necessidades especiais em
diversas atividades cotidianas. Em 2019, a escola solicitou o apoio de 6educadores.
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Contudo, recebeu um monitor educacional 40h que atua no matutino e no vespertino, além
de 4 ESV.
3.3

Perfil dos/as Estudantes e da ComunidadeEscolar

O corpo discente da Escola Classe 26 de Ceilândia, em sua maioria, são crianças que
iniciaram aqui sua vida escolar, na Educação Infantil, além de serem filhos de ex- estudantes
da escola, que em agosto de 2019 completará 41 anos de funcionamento. Apesar de muitos
pais terem algum nível de escolarização, percebe-se que uma parcela considerável dos
responsáveis não costuma acompanhar a vida escolar de seus filhos. Há também uma outra
parcela de responsáveis que não são alfabetizados. Muitas famílias recebem benefícios
sociais e vivem em situação de vulnerabilidade, acentuada pela forte presença do consumo
e tráfico de entorpecentes nos arredores da escola. Há casos conhecidos de ex-estudantes
que estão inseridos nesse grupo de risco e até já perderam a vida por estarem envolvidos
nessas situações. A escola já percebeu que há ainda casos de aliciamento das crianças por
parte do tráfico de drogas e uma porcentagem relevante de familiares que se encontram
reclusos no sistema penitenciário.
No segundo semestre de 2017 a presença de usuários de drogas durante o dia na
praça em frente à escola foi acentuada devido à retirada do Posto Policial Comunitário (PCS
– 24), que após a desativação teve sua estrutura incendiada, impossibilitando a
implementação da proposta da comunidade que seria a criação de uma bibliotecapública.
A comunidade circunvizinha tem se organizado para tentar revitalizar e ocupar a praça
em frente à escola realizando eventos e ações com o auxílio de ONGs a fim de afastar
usuários de drogas e transformar a área em um local de lazer e ponto de encontro
comunitário. Sempre que possível a EC 26 contribui e participa dessas ações, pois os
benefícios refletem diretamente no ambiente escolar.
A escola tem proposto projetos para tentar aproximar as famílias, estabelecendo uma
parceria para auxiliar na formação integral dos estudantes. Porém, ainda enfrenta a
resistência da maioria, que costuma não comparecer as escolas de pais e passam
apressados nos momentos de reuniões com professores ou quando são convocados.
Infelizmente uma parcela importante das famílias parece estar preocupada em garantir a
vaga das crianças na escola, mas não demonstra a mesma preocupação em acompanhar o
processo de escolarização de seus filhos, o que nos leva a refletir sobre quais sãoas
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reais expectativas que possuem com relação à escola e o que esperam do processo de
escolarização de seus filhos.
3.4

Infraestrutura

A Escola Classe 26 de Ceilândia possui a estrutura de uma “escola colorida”,
idealizada no final da década de 70 com o objetivo de proporcionar uma convivência
integrada com todos os setores da escola, facilitando o acesso. Todas as dependências
possuem suas entradas voltadas para o pátio. Desta forma, a área construída é relativamente
pequena e possui 10 salas de aula (sendo uma com espaço físico reduzido – sala 06 –), uma
sala de leitura (reduzida), um laboratório de informática com 17 máquinas e que também é
utilizada como sala de vídeo com uma televisão de LCD 43´´ e um home theater, sala dos
professores, secretaria, sala da direção, sala da supervisão, mecanografia, 4 salas de apoio
(reduzidas – coordenação, reforço, vigias e colaboradores da limpeza), cantina, depósito
(reduzido), um pátio coberto com um palco e dois bebedouros (sendo um com central de
água gelada), um pátio descoberto com mesas e bancos de concreto (necessitando de
reforma), um banheiro masculino e um feminino para funcionários e servidores, banheiros
masculino e feminino para os estudantes com quatro box individuais cada (necessitando de
reforma) e um estacionamento cercado com alambrado (necessitando de asfaltamento) em
área que pertence a escola, porém cercada apenas no ano de2012.
Possui ainda uma área nos fundos onde recentemente foi construída uma pequena
quadra coberta com grama sintética para prática de atividades psicomotoras e lúdicas
dirigidas. A escola recebeu pintura nova em 2018, contudo ainda enfrentamos a falta de
espaço físico apropriado para diversificar e atender às demandas educacionais propostas
pela Secretaria de Educação do Distrito Federal definidas no Currículo em Movimento, além
de necessitar de outrasreformas.
Em parceria com o Departamento de Obras da SEEDF foi realizado no ano de 2012
uma manutenção na estrutura física em pontos que ofereciam algum tipo de risco aos nossos
estudantes como a troca dos pisos das salas de aula, o reparo nos banheiros dos estudantes,
reforma na cantina entre outras, além de melhorias para um adequado atendimento e
inclusão dos portadores de necessidades especiais por meio das rampas de acesso à escola,
acessibilidade nos banheiros e demais dependências. Tendo em vista a falta de recursos,
não foi possível realizar as devidas manutenções e reparos,
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principalmente ao que se refere à parte elétrica, canaletas internas e o piso do pátio
descoberto. Ainda lidamos com a falta de um parquinho, além de espaço físico mais
adequado para a realização de atividades pedagógicas previstas nas diretrizes pedagógicas
daSEEDF.
Toda a área ao redor da escola pertence a esta Instituição de Ensino, com documentos
comprobatórios emitidos pela TERRACAP e CARTÓRIO DE IMOVÉIS. Mas os custos para
a construção de um muro e posteriormente os espaços necessários estão além das
possibilidades que dispomos por meio das verbas recebidas. A EC 26 está em busca de
parcerias com instituições públicas e privadas, além de apoio dos Deputados Distritais por
meio de envio de emendas parlamentares que custeiem eventuais despesas.
A escola recebe verbas dos governos Federal e Local (PDDE Básico – MEC/FNDE e
PDAF, respectivamente), além de recursos próprios levantados por meio de promoção de
festas e eventos com a participação da comunidade escolar, quando necessário.

3.5

Indicadores de DesempenhoEscolar

a)

IndicadoresInternos

2012
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2013

2014

2015

14
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2016

b)

Indicadores Externos (Não se aplica para Ed.Infantil)
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Os dados obtidos na Prova Brasil realizada no ano de 2015 demonstram que 59% dos
estudantes desta instituição aprenderam o adequado na competência de leitura e
interpretação de textos até o 5º ano, sendo que a média nacional foi de 37% e a média do
Distrito Federal foi de 52%. Na competência de resolução de problemas até o 5º ano, a escola
obteve 51% de êxito, estando a média nacional em 33% e a média do DF em 47%.
De acordo com dados da Prova Brasil realizada em 2015 nesta Instituição de Ensino,
o desempenho médio dos estudantes em língua portuguesa foi de 217.04 e em matemática
de225.66.
Pode-se observar uma queda nos resultados do IDEB entre os anos de 2011 e 2013,
onde as metas propostas não foram alcançadas. Observa-se um declínio na nota que
coincide com o período em que a escola passou por momentos de dificuldade em lidar com
questões como participação da família na escola, metodologias utilizadas em sala de aula,
desinteresse por parte dos estudantes e falta de apoio dos órgãos competentes (Conselho
Tutelar, Regional de Ensino), o que ocasionou com um período de paralisia epistemológica.
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Com os dados da Prova Brasil do ano de 2015, a nota do Ideb ficou em 5,7, pode-se
observar que houve recuperação nos resultados em relação ao ano de 2013. Em 2017 o Ideb
se manteve em virtude do índice de retenção, principalmente por falta, que infelizmente é
alto e não se tem conseguido retorno das famílias, nem do Conselho Tutelar a fim de garantir
a frequência dosestudantes.
A concepção das famílias a respeito da educação mostra-se como outra problemática
a ser enfrentada pela escola. Muitos responsáveis sequer sabem o nome do professor ou o
ano em que a criança está matriculada. Por diversas vezes necessitamos entrar em contato
com as famílias e em casos extremos recorrer aos órgãos competentes devido ao elevado
número de faltas por parte de alguns alunos. Dentre nossos alunos, 2,7% estão em
defasagem idade-série. Para tentarmos resolver estes problemas, estamos realizando
encontros com os pais e um trabalho interventivo na busca por diminuir os índices de
reprovação e não alfabetização, mas não contamos até o presente momento com a parceria
com a Orientação Educacional da escola, devido a carência desse profissional.

PROVA BRASIL
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ANA – Avaliação Nacional de Alfabetização

2013
Observando os dados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) no ano de 2013,
podemos destacar que, dos 83 estudantes que realizaram as provas, 34 encontram- se no
nível 3 em proficiência em leitura, 28 encontram-se no nível 4 em proficiência em escrita e
32 alunos encontram-se no nível 4 em proficiência em matemática.
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2014
De acordo com os dados da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) no ano de
2014, podemos observar que, dos 69 estudantes que realizaram as provas, 26 encontramse no nível 3 em proficiência em leitura, 49 encontram-se no nível 4 em proficiência em
escrita e 20 encontram-se no nível 4 em proficiência em matemática.

2016
Em 2016, de acordo com os dados observados abaixo, dos 67 estudantes que
realizaram as provas, 29 encontram-se no nível 3 em proficiência em leitura, 43 encontramse no nível 4 em proficiência em escrita e 24 encontram-se no nível 2 em proficiência em
matemática.
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Os desafios para alcançar uma melhora significativa na aprendizagem e
consequentemente nos resultados apresentados por nossos educandos estão concentrados
nas observações acima delineadas e também em questões estruturais e de concepção de
educação por parte das famílias e dosdocentes.
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II - FUNÇÃO SOCIAL DAESCOLA

A escola como ato social foi assim vista pela primeira vez pelo pedagogo Émile
Durkheim, que defendia a postura social que a escola e a educação em si, devem permear.
Apesar deste autor não ter desenvolvido modelos pedagógicos, suas ideias ajudaram a
compreender o significado social do trabalho do professor, onde a educação escolar deixa
de ser vista de forma individualista e passa para uma perspectiva coletiva.
A escola emerge como uma instituição fundamental para a constituição do indivíduo
e para ele próprio, da mesma forma como emerge para a evolução da sociedade e da própria
humanidade. Como instituição social, possui objetivos e metas, empregando e reelaborando
os conhecimentos socialmente produzidos.
No mundo atual, a escola, preocupada com o papel social, tem como foco a formação
do indivíduo enquanto cidadão e precisa repensar a forma de ensinar os seus educandos e
devem mostrar os caminhos e como procurá-los. Deve intermediar no processo de ensinoaprendizagem e dar suporte ao estudante para que construa suas próprias teias do
conhecimento. Deve despertar também a criatividade, a motivação pelo estudo, pelo que ele
representa na sociedade e que o estudo é umas das formas de minimizar as desigualdades
sociais.
É a escola o espaço, por excelência, da convivência dos contrários, do encontro e do
confronto das diferenças individuais, sociais eculturais.
A gestão democrática da educação é cada vez
mais exigida para que a escola cumpra sua
função educativa. O crescimento desta
exigência decorre da própria essencialidade do
trabalho pedagógico e do contexto no qual a
educação se realiza. (WITTMANN, 2007, p.11).

A escola é lugar de agregar e compartilhar conhecimentos, desenvolver capacidades
intelectuais, sociais, afetivas, éticas e estéticas. Mas é também lugar de formação de
competências para a participação na vida social, econômica e cultural. No segundo sentido,
por meio de canais de participação da comunidade, a escola deixa de ser uma redoma, um
lugar fechado e separado da realidade, para conquistar o status de uma comunidade
educativa que interage com a sociedade civil. Vivendo a prática da participação dos órgãos
deliberativos da escola, os pais, os professores e os estudantes vão aprendendo a sentiremse responsáveis pelas decisões que os afetam num âmbito mais amplo da sociedade.
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O grande desafio da escola é fazer do ambiente escolar um meio que favoreça o
aprendizado, onde a escola deixe de ser apenas um ponto de encontro e passe a ser, além
disso, encontro com o saber, com descobertas de forma prazerosa e funcional, conforme
Libâneo (2005, p.117):
Devemos inferir, portanto, que a educação de
qualidade é aquela mediante a qual a escola
promove, para todos, o domínio dos
conhecimentos e o desenvolvimento de
capacidades
cognitivas
e
afetivas
indispensáveis ao atendimento de necessidades
individuais e sociais dosalunos.

A escola deve oferecer situações que favoreçam o aprendizado, onde haja ânsia em
aprender e também razão, além da compreensão da importância desse aprendizado no
futuro do educando. Se ele compreender que, muito mais importante do que possuir bens
materiais, é ter uma fonte de segurança que garanta seu espaço no mercado competitivo,
buscará conhecer e aprender sempre mais.
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III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
A educação brasileira está embasada na LDB, em seu Artigo 2° como “dever da família
e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana.
Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Pautando-se nesta premissa e na concepção de que a criança é “um sujeito histórico
e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura” (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, p. 12),
baseiam-se os nortes para o trabalho pedagógico desta Instituição de Ensino.
A Escola Classe 26 de Ceilândia acredita e fomenta o crescimento dos educandos no
princípio do desenvolvimento por meio da interação social com outros indivíduos e com o
meio do qual faz parte, baseados na teoria de Vygotsky. Trabalha-se na perspectiva do
materialismo dialético, onde os processos estão sempre em constante movimento e
mudança.
Partindo dos documentos oficiais que sustentam e norteiam as práticas pedagógicas
em conjunto com as concepções de desenvolvimento acima apresentadas, pautam-se as
ações cotidianas na tríade alfabetização, letramento e ludicidade (Diretrizes Pedagógicas do
Bloco Inicial de Alfabetização, 2012). Tal tríade encontra corroboração em Vygotsky, onde é
por meio do uso de instrumentos e dos signos, compreendendo a linguagem, a escrita e o
sistema de números que ocorrem as transformações e o desenvolvimento das funções
psíquicas superiores, ou seja, aaprendizagem.
Alguns dos projetos dessa Unidade Escolar (UE) têm a finalidade de estimular a fala,
a imaginação e a produção das crianças com vistas ao desenvolvimento da percepção e da
atenção, com consequente domínio sobre a memória e o pensamento. Busca-se, por meio
deles ainda, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade entre os conteúdos e a inserção
da ludicidade nos diversos momentos destacando que “a atividade lúdica para a criança não
é apenas prazerosa, mas vivência significativa de experimentações e de construções e
reconstruções do real e do imaginário” (Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de
Alfabetização, p.32).
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O Projeto Político-Pedagógico Carlos Mota (SEEDF, 2012) propõe uma educação
voltada para os eixos estruturantes cidadania, diversidade e sustentabilidade. Pela
contemporaneidade dos temas, que buscam “o equilíbrio entre ser humano, ambiente e
tecnologias” (p.13), e do conceito de “meio” introduzida por Wallon, surgem as reflexões
acerca da visão de ser humano e sociedade como seres coletivos e indissociáveis,
ressignificando a educação no intuito de responder aos questionamentos que o próprio
documento levanta: O que significa, para as Unidades Escolares, ensinar e aprender? Qual
o papel da educação na atualidade? Quais os desafios e perspectivas a serem enfrentados?
(PPP Carlos Mota, p.23).
Pretende-se responder a estes questionamentos com as bases até aqui apresentadas.
Tem-se a consciência de que ainda existe um desafio crescente: superar a distância entre o
que se constrói dentro e fora da escola. Hoje, a sociedade é tecnológica, mas esbarra na
falta de preparação de alguns de profissionais nas diversas áreas, principalmente na
educação, e na pouca disponibilização de aparatos tecnológicos para os estudantes. Há o
reconhecimento sobre a importância da inclusão dos educandos com Necessidades
Educacionais Especiais, mas ainda encontram-se barreiras para fazê-lo de forma efetiva e
eficiente. O auxílio do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem torna-se fundamental
para um contexto de inclusão e de educação para a diversidade. O espaço da coordenação
pedagógica se faz fundamental para os aperfeiçoamentos que se fizerem necessário, nessas
ou em outras áreas.
A Escola Classe 26 de Ceilândia tem sua organização curricular pautada no Currículo
em Movimento e fundamenta-se nos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da
Psicologia Histórico-Cultural, por apresentarem elementos objetivos e coerentes na
compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente explicações para as
contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando as causas do fracasso
escolar e garantindo a aprendizagem para todos. Nessa perspectiva, foram estabelecidos
fundamentos, objetivos, metas e ações que orientem o trabalho pedagógico, considerando a
pluralidade e diversidade social e cultural em nível global e local. A busca é pela igualdade
entre as pessoas, “igualdade em termos reais e não apenas formais, [...], articulando-se com
as forças emergentes da sociedade, em instrumento a serviço da instauração de uma
sociedade igualitária” (SAVIANI, 2008, p.52).
A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece quanto à importância dos sujeitos na
construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com
a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo
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relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente, “o trabalho educativo é
o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que
é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07),
exigindo que seja uma prática intencional e planejada.
O presente documento busca contemplar as práticas e interesses sociais da
comunidade, visando proporcionar a aprendizagem sob a ótica da Psicologia HistóricoCultural. A identificação da prática social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o
ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o percurso
metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa identificação, a
problematização favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da prática
social e desencadeia outro processo mediado pelo docente, de instrumentalização teórica,
em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos
(SAVIANI, 2003).
Para acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, essa UE adota
algumas práticas que podem ser realizadas a partir do planejamento individual ou coletivo
dos professores: análises reflexivas sobre evidências de aprendizagens a partir de
questionamentos acerca dos avanços pedagógicos dos estudantes; organização de
situações para que estudantes e professores se conheçam melhor e conversem sobre a
escola que desejam; registro de aspectos que permitam acompanhar, intervir e promover
oportunidades de aprendizagem a cada estudante sem perder a atenção ao grupo como um
todo.
O processo avaliativo nessa Instituição de Ensino será utilizado de maneira que
promova a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos
Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Não serão validados atos avaliativos que
sejam utilizados para excluir ou cercear direitos educacionais, garantindo assim, a todos o
direito fundamental e inalienável de aprender.
Tendo em vista o cumprimento da missão que a Escola Classe 26 de Ceilândia
assume com a educação, foram elencados, entre a comunidade escolar, os princípios que
nortearão a prática pedagógica e alicerçarão o trabalho docente e a gestão da escola,
orientando o alcance dos objetivos propostos nesse projeto. A gestão democrática e a
educação integral, pautadas nos fundamentos da pedagogia Histórico-Crítica foram
destacadas como princípios de fundamental importância para sustentar as principais
decisões e ações pedagógicas e administrativas.
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A gestão democrática é um princípio que possui fundamentação legal e constitucional,
garantido na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 206, na Lei de Diretrizes e Bases
9394/96, no Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 (PNE), na Lei Orgânica do Distrito
Federal, de 8 de junho de 1993 e na Lei de Gestão Democrática do DF (Lei 4751), de 7 de
fevereiro de 2012. Esse modelo de gestão prevê a participação efetiva da comunidade
escolar (pais/responsáveis, professores, estudantes e funcionários) em todos os aspectos
da organização escolar. Essa participação deve acontecer em todas as etapas da gestão:
planejamento, implementação e avaliação, seja na construção do projeto e processos
pedagógicos ou com relação às questões burocráticas.
A Escola Classe 26 de Ceilândia tem buscado valorizar os espaços de discussão
coletiva e proporcionar o compartilhamento de ideias em busca de soluções para as questões
pedagógicas, administrativas e financeiras com a comunidade escolar, principalmente com
o segmento de pais/responsáveis, despertando nesse o sentimento de pertencimento a essa
UE, contribuindo efetivamente para a gestão democrática.
Partindo da ideia da gestão democrática, principalmente no que prima seu princípio
da qualidade social, a educação integral será o foco das ações pedagógicas, visando buscar
constantemente “[...] o pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da
cidadania e da qualificação para o trabalho”, como cita a lei 4751/2012 em seu artigo 2º. Por
definição, a Educação consegue atingir o objetivo de ser integral na medida em que atende
o estudante em todas as dimensões do desenvolvimento humano e se dá como processo ao
longo da vida. É objetivo dessa Instituição de Ensino alcançar uma educação emancipadora,
em todas as dimensões humanas, proporcionando ao estudante uma Educação Integral de
qualidade.
Levando em conta o desenvolvimento do educando em todas as suas dimensões, é
fundamental valorizar a importância desses sujeitos na construção da sua história, não
podendo a escola ignorar o conhecimento de mundo que o mesmo traz como bagagem ao
chegar à escola em detrimento de um currículo pautado apenas em conteúdos. Dessa forma,
conforme citado nos pressupostos teóricos do Currículo em Movimento na página 30,
O Currículo da Educação Básica da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal fundamenta-se na Pedagogia HistóricoCrítica e na Psicologia Histórico- Cultural, opção
teórico-metodológica que se assenta em
inúmeros
fatores,
sendo
a
realidade
socioeconômica da populaçãodo
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Distrito Federal um deles. Isso porque o
Currículo escolar não pode desconsiderar o
contexto social, econômico e cultural dos
estudantes. A democratização do acesso à
escola para as classes populares requer que
esta seja reinventada, tendo suas concepções e
práticas refletidas e revisadas com vistas ao
atendimento às necessidades formativas dos
estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo
que adentra a escola pública doDF.

É importante favorecer o desenvolvimento dos estudantes com a vivência de situações
que os coloquem como protagonista do processo ensino-aprendizagem. Assim, fazendo uso
de ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de um sujeito histórico e
social, o professor passa a desempenhar um papel de mediador do conhecimento
historicamente acumulado pelo estudante. Para que a aprendizagem seja favorecida, é
importante que a organização escolar considere as práticas e interesses sociais
dacomunidade.
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IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DEAÇÃO

1.

Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultadoseducacionais

Objetivos:
- Formar leitores críticos, capazes de interagir com o ambiente em que vivem e
compreendendo a leitura como fonte de informação, prazer eentretenimento;
- Desenvolver a autonomia na leitura e na escrita por meio da identificação e produção de
diversos gênerostextuais;
- Desenvolver estudos a partir da Lei 10.639/03 para que o estudante reconheça a história
e cultura afro-brasileira eindígena;
- Identificar e trabalhar aspectos que interferem no processo do ensinar e doaprender;
- Garantir ao estudante com necessidade educacional especial o acesso e permanência
na escola, bem como um atendimento educacional especializado dequalidade;
- Propiciar uma Educação Integral, observando os princípios da integralidade, diálogo
escola e comunidade, territorialidade e trabalho emrede;
- Possibilitar a aquisição das habilidades e/oucompetências

essenciais para o

desenvolvimento integral dascrianças;
- Pautar as práticas pedagógicas na pedagogia histórico-crítica e psicologia históricocultural;
- Ampliar os espaços, tempos e oportunidades educacionais aos educandos com vistas a
uma educação dequalidade.
- Promover a redução da defasagem idade X série, adotando estratégias deintervenção;
- Possibilitar a avaliação do processo e dos projetos pedagógicos com toda a comunidade
escolar (carreiras magistério e assistência, terceirizados e educadoressociais);
- Reduzir os índices de evasão erepetência;
- Estruturar a prática pedagógica visando o aumento do índice de aprovação, contando com
a participação de toda a comunidade escolar (carreiras magistério e assistência,
terceirizados e educadoressociais);
- Analisar os dados das avaliações externas, a fim de traçar estratégias, objetivando o
alcance das metaspropostas.
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Estratégias:
- Execução do projeto Casa doAutor;
- Incentivo àleitura;
- Estímulo ao uso do espaço da sala de leitura para momentos de leitura e empréstimo de
livros;
- Contato com diversos de gênerostextuais;
- Contato com textos, filmes e histórias que valorizem a cultura afro-brasileira e indígena e
mostrem a diversidade do nossopovo.
- Promoção de eventos com a participação da comunidade escolar para socialização de
atividades desenvolvidas em sala deaula.
- Reagrupamento.
- ProjetoInterventivo.
- Atendimento às necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes (aula de
reforço);
- Atendimento aos estudantes com necessidade educacional especial com o profissional da
sala derecursos.
- Atendimento individualizado para intervenções pedagógicas que sejam necessárias aos
estudantes com necessidade educacional especial ounão.
- Promoção de atividades pedagógicas que proporcionem a formação integral do estudante
em todas as suas dimensões humanas (cognitiva, afetiva, psicomotora e social) por meio de
práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais como: cultura, artes,
esporte, lazer einformática.
- Aproveitamento dos momentos de coordenação para estudo e aprofundamento do
Currículo em Movimento, Diretrizes de Avaliação e demais documentos que norteiam o
trabalho na SEDF, a fim de fundamentar a prática pedagógica em sala de aula, associando
teoria eprática.
- Promover simulados e atividades que proporcionem aos estudantes a familiarização com
as avaliações externas(SIPAEDF).
2.

Gestão Participativa e de Gestão dePessoas

Objetivos:
- Propor atividades que promovam a integração entre a escola e acomunidade;
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- Estimular a participação dos pais/responsáveis na vida escolar de seus filhos, definindo
com clareza a responsabilidade da família no processo deescolarização;
- Esclarecer aos pais e/ou responsáveis às legislações pertinentes que amparam a criança
e oadolescente.
- Promover entre os funcionários (carreiras magistério e assistência, terceirizados e
educadores sociais) momentos de estudo e discussões coletivas visando à melhoria da
qualidade deensino;
- Informar e estimular a participação dos profissionais (carreiras magistério e assistência,
terceirizados e educadores sociais) em cursos e palestras ofertados pela EAPE e outras
instituições conveniadas à SEEDF;
- Proporcionar momentos de formação continuadanos

espaços da coordenação

pedagógica.
Estratégias:
- Culminância dos projetos desenvolvidos naescola;
- Realização de dinâmicas motivacionais e formação para ospais;
- Palestras e encontros com temas relevantes para os pais e professores, de preferênciano
turnonoturno.
- Promoção de momentos para debate, discussão e estudos dos documentos pedagógicos
e administrativos da SEEDF que regem a dinâmica e organizaçãoescolar.
- Divulgar, em tempo hábil, atividades e cursos oferecidos pela SEEDF e/ou instituições
conveniadas a todos os funcionários da escola, oportunizando qualificaçãoprofissional.
3.

Gestão Administrativa eFinanceira

Objetivos:
- Reestruturar e adaptar as instalações físicas da escola, propiciando mais conforto e
segurança ao corpo discente, docente e demaisservidores;
- Garantir o cumprimento da legislação vigente, tendo o diálogo como principal mediador de
possíveis situações de conflito que surgem no dia a dia da escola, sem deixar de garantir a
qualidade do ensino e os direitos dos educandos;
- Organizar e gerenciar com transparência e racionalidade os recursos recebidos e/ou
arrecadados pelaescola.
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Estratégias:
- Construção de espaço para prática de atividades físicas e/ou lúdicas, respeitando as
condições físicas da escola;
- Reforma dos banheiros dosestudantes;
- Cercamento da área voltada para a QNN 3, para possível ampliação da área física da
escola (salas e área para atividadesfísicas);
- Reforma total da parte elétrica daescola;
- Reforma do piso do pátiodescoberto;
- Manutenção dos pisos da sala deaula;
- Ampliação dos espaços destinados à Secretaria, Mecanografia eDireção;
- Manter atualizado os dados pessoais e profissionais dos funcionários da escola,
orientando sobre as questões administrativas em consonância com a legislaçãovigente.
- Convocação das instituições responsáveis (Assembleia Geral, Conselho Escolar e Caixa
Escolar) para deliberar e acompanhar a utilização dos recursosfinanceiros;
- Discussão com a comunidade escolar sobre as necessidades daescola.

Metas
PDE
Nº meta

Nº

02

01

04

02

METAS
- Aumentar o índice deaprovação;
- Diminuir em 20% os alunosem
defasagem em Idade xSérie.
- Assegurar o cumprimento dos 200 diasletivos;
- Elevar o compromisso dos estudantes comos
estudos;
- Reduzir a infrequência e a defasagemde
aprendizagem dos estudantes;
- Garantir ao estudante com deficiência o acesso
e permanência com condições favoráveis,
proporcionando seu pleno desenvolvimento,
tornando-se sujeito ativo e participativo em todas
as atividades desenvolvidas na escola, tendo
garantidas suas aprendizagens.
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05

07

03

04

- Melhorar a leitura e escrita dos estudantes por
meio do estudo dos gênerostextuais;
- Aumentar a proficiência dos educandos nas áreas
de leitura, escrita ematemática;
- Possibilitar a aquisição das habilidades e/ou
competências essenciais à construção inicial do
processo de leitura/escrita, conhecimento lógicomatemático;
- Propiciar alternativas pedagógicas de
intervenção individualizada aos estudantes para
a construção inicial da basealfabética.

- Melhorar o índice no resultado das avaliações
externas.
- Investir na formação dos docentes e na
infraestrutura da escola, principalmente em itens
como sala de leitura (aquisição de livros) e sala de
informática visando obter melhoras significativas no
ensino e, consequentemente, avaliaçõesexternas
com resultados positivos.

32

X

X

X

X

X

X

X

X

SEEDF/CREC/EC26

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DAESCOLA

1.

Organização escolar: regime, tempos eespaços

A Escola Classe 26 de Ceilândia tem uma grande preocupação em melhorar o nível
de aprendizagem de seus estudantes. Nesse sentido, Délia Lerner defende que “O necessário
é fazer da escola um âmbito onde a leitura e escritas sejam práticas vivas e vitais, onde ler e
escrever sejam instrumentos poderosos que permitem repensar o mundo e reorganizar o
próprio pensamento, onde interpretar e produzir textos sejam direitos que é legítimo exercer
e responsabilidade que é necessário assumir”.
Embasada nessa linha de pensamento, essa Instituição promoverá e/ou intensificará
ações que visam o alcance de seus objetivos, onde o trabalho pedagógico esteja voltado para
as necessidades de aprendizagem, sendo cada professor e estudante protagonistas
principais nesse processo de ensino-aprendizagem. É sabido que o insucesso da educação
possui causas diversas: o caráter social, conflitos familiares, falta de envolvimento dos
familiares na vida escolar das crianças. Todavia, a questão metodológica, o “como fazer” para
que as crianças aprendam de fato a ler e escrever com proficiência, é papel do professor com
apoio da equipe gestora, coordenação pedagógica e equipe especializada de apoio
àaprendizagem.
A Escola Classe 26 de Ceilândia busca promover, desde 2017, educação integral
objetivando a formação do indivíduo em todos os aspectos (social, cultural, cognitivo e
afetivo), organizada em ciclos de aprendizagem, divididos em dois blocos:
- 1º BLOCO - Bloco Inicial de Alfabetização (três primeiros anos do Ensino
Fundamental)
- 2º BLOCO - 4º e 5ºano.
Conforme as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo, na página
8, em 2013, o Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), pelo Parecer 225/2013,
aprovou o projeto de organização escolar em ciclos para os 4º e 5º anos. A rede pública de
ensino do Distrito Federal universalizou a implantação do Bloco Inicial de Alfabetização desde
o ano de 2008 em todas as unidades escolares que ofertam a alfabetização e iniciou no ano
de 2013 a implantação gradativa do 2º Bloco (4º e 5º anos) por meio da adesão esclarecida
e voluntária das escolas, o que essa IE faz desde o ano letivo citado acima, decidido em
reunião realizada no dia 23 de julho de 2016, onde o corpo docente aprovou, em sua maioria,
a adesão ao 2ºCiclo.
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É necessário ver o estudante como um ser integral e único. Por isso a educação na
sociedade atual é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções diversas.
Muitas funções, inclusive questionáveis, com responsabilidades que eram vistas há um tempo
como

escolares,

mas

que

se

não

estiverem

garantidas,

podem

inviabilizar

o

trabalhopedagógico.
A Escola Classe 26 de Ceilândia, além dos trabalhos realizados por meio de projetos,
irá priorizar o reagrupamento intraclasse, o interventivo, o reforço escolar e os momentos na
coordenação pedagógica para buscar minimizar as dificuldades apresentadas pelos
estudantes.
1. CoordenaçãoPedagógica
A coordenação pedagógica é também espaço de formação continuada dos
professores, o que significa que deve ser ressignificado, como possibilidades de construção
coletiva, de troca de experiências, de aprendizagem e de aprimoramento da prática
pedagógica.
Durante as coordenações, deve ser estimulado o trabalho em equipe para que, juntos,
possam alcançar os objetivos propostos, que é garantir a aprendizagem dos estudantes. A
coordenação pedagógica possui uma carga horária de 15h semanais destinadas à formação
continuada, ao planejamento e avaliação, tendo ainda possibilidade de atender estudantes
individualmente(reforço).
Nas coordenações, os coordenadores, com orientação, apoio e suporte da Supervisão
Pedagógica, irão se reunir com os professores para discutir estratégias que garantam e
facilitem as aprendizagens, bem como o que e de que forma está sendo realizado o trabalho
em sala de aula. O professor registrará suas aulas e demais estratégias no Caderno
Pedagógico (elaborado e fornecido pela equipe pedagógica), em forma de sequência didática.
Esse caderno poderá ser consultado pela equipe pedagógica sempre que necessário e deve
estar de fácil acesso para viabilizar, por exemplo, casos de substituição de professores,
evitando a quebra da sequência didática. Esta foi a maneira mais sistêmica encontrada para
acompanhar e colaborar com o professor no sentido de oferecer a ele e aos estudantes
subsídios para melhorar o processo de ensino- aprendizagem, garantindo o alcance das
metas estabelecidas na Proposta Pedagógica desta Instituição de Ensino.
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2.

Direitos Humanos, educação Inclusiva ediversidade

Ensinar a importância do respeito que se deve ter com as diferenças no ambiente
escolar é de fundamental importância e esse ensino deve ser aplicado desde os primeiros
anos de escolaridade.
A escola precisa reconhecer a importância de propiciar ao educando um ambiente que
priorize e estimule o respeito à diversidade, ajudando a formar cidadãos mais educados e
respeitosos que se preocupam com os outros, possuindo o espírito de coletividade.
O ambiente escolar torna-se um lugar bastante privilegiado, tanto quanto a família, na
preparação do indivíduo para a convivência nessa sociedade, pois é local da diversidade, da
heterogeneidade. Enquanto na família existe certa uniformidade de valores, crenças e
costumes, na escola as crianças e jovens precisam se defrontar com o diferente e, com isso,
precisam desenvolver valores relativos à coletividade, à resolução de conflitos e a
compreensão das mais diversas formas de ser eexistir.
O ensino dos direitos humanos não passa somente pela transmissão oral do que se
deve ou não ser feito. Passa, principalmente, pelo exemplo cotidiano daqueles que se propõe
a serem os modelos que crianças e jovens devem seguir. Obviamente é o papel da escola
problematizar temas históricos, sociais e culturais que levem os alunos a construir uma visão
crítica do mundo.
A escola aberta à diversidade e inclusão, estabelece a necessidade de se adaptaras
situações diversas, plurais e múltiplas, para que se atenda eficientemente a proposta da
igualdade de oportunidades para todos. Isto implica em oferecer um ambiente de equidade
para que cada sujeito seja atendido em suas necessidades específicas e especiais. Daí, a
importância da reflexão e discussão sobre adaptação do currículo a estes alunos, como
indicaHenriques:
As adaptações curriculares necessitam ser
pensadas, a partir do contexto grupal em que se
insere determinado aluno; a partir de cada
situação particular e não como propostas
universais. As adequações se referem a um
contexto e não a criança. As flexibilizações
curriculares devem ser pensadas, a adaptação
curricular, feita por um professor, para um aluno
especifico, é válida apenas para esse aluno e
para esse momento e funciona como
instrumento para programar uma prática
educativa para a diversidade edevem
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responder a uma construção do professor em
interação com o coletivo de professores da
escola e outros profissionais das áreas da
educação, saúde e assistência social.
(HENRIQUES, 2012, p. 11).

A Escola Classe 26 de Ceilândia, objetivando a promoção de uma educação inclusiva
e de qualidade, que respeita a diversidade e busca formar cidadãos críticos, cientes de seus
direitos e deveres, garantirá em sua organização curricular e planejamentos diários conceitos
que levem o estudante a reconhecer a importância do negro e do índio em nossa história e
na formação do nosso povo. Também garantirá a apropriação dos direitos e deveres que os
cidadãos possuem e ainda a importância de reconhecer a inclusão como aspecto
fundamental para a formação integral doindivíduo.
3.

ProjetosInterdisciplinares

A)

PLENARINHA

•

Público-alvo: 1º e 2º Períodos – Pré-escola 4 e 5 anos – Educação Infantil – 36

crianças.
•

Descrição doProjeto:

B)

PROJETORECREIO

•

Público-alvo: Educação Infantil e Anos Iniciais do EnsinoFundamental.

•

Descrição do Projeto: São observadas, diariamente, diversas e frequentes situações

deconflitoentreosestudantes.Aescolatemvivenciadoumaumentodaagressividade

eda

violência nos diversos momentos, mas especialmente nos períodos do intervalo/recreio. Isto
pode estar ocorrendo devido ao baixo nível de tolerância com o próximo que as crianças vêm
apresentando, mesmo em situações corriqueiras do cotidiano escolar. Também, devido à
falta de ações mais significativas, ou mesmo pela ausência de experiência com atividades
que envolvam o espírito de colaboração e o respeito pela opinião do outro. Dessa forma, o
projeto busca estabelecer uma convivência harmoniosa e saudável, no período do
recreio/intervalo, entre as crianças de diferentes faixas etárias de forma a diminuir a
quantidade de incidentes e conflitos, partindo de regras e combinados estabelecidos por eles
próprios

por

meio

da

criação

de

um

“Contrato

de

Convivência”

“TratadodoRecreio”.Serãoutilizadoscomorecursosrodasdeconversacomosgrupos
semprequenecessário,envolvendoastemáticasemdestaque(resoluçãodeconflitos,
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respeito ao próximo, entre outras que surgirem), confecção de brinquedos recicláveis para
serem utilizados nesses momentos, além de acesso a diversos gêneros musicais e danças
a fim de ampliar o repertório conhecido pelos educandos. O projeto passará por constante
avaliação sempre que for necessário para que as estratégias estejam de acordo com a
realidade e necessidade das crianças em cada momento.

C)

PROJETO Escola de Autores – Incentivo à leitura e produção detexto

•

Público-alvo: Educação Infantil (2º período) e Anos Iniciais do EnsinoFundamental.

•

Descrição do Projeto: Antes de se tornar alfabetizada, a criança já consegue

(re)construir histórias. Assim, pode-se, desde a mais tenra idade envolver a criança no
mundo da leitura, e a sala de aula é um dos locais apropriados para o desempenho dessa
atividade. Observa-se que até mesmo no intervalo da aula, nos momentos recreativos, a
leitura éoportuna.
O bom leitor é aquele que não apenas compreende o que lê como também consegue
identificar elementos subentendidos, podendo relacioná-los com outro texto, criando
situações de intertextualidade. Essa capacidade requer uma habilidade que favoreça uma
visão capaz de relacionar uma situação de um texto para outrotexto.
A experiência com textos variados e de diferentes gêneros é fundamental para a
constituição do ambiente de letramento. A seleção do material escrito, portanto, deve estar
guiada pela necessidade de proporcionar as crianças o contato com diversos textos,
facilitando a observação de práticas sociais de leitura e escrita, nas quais suas diferentes
funções e características sejam consideradas. Nesse sentido, os textos de literatura geral e
infantil, jornais, revistas, textos publicitários, entre outros, são modelos que se podem
oferecer às crianças para que aprendam sobre a linguagem que se usa para escrever.
(BRASIL, 1998, p. 151-152).
Buscando promover acesso à leitura e aprimorar o processo de escrita, além de
conhecer um pouco sobre autores importantes em nossa literatura, o projeto propõe a
seleção de um autor para cada ano, que será estudado, além dos demais constantes no
Currículo, de forma minuciosa. Dessa forma, ficam assim divididos: 2º período – Monteiro
Lobato; 1º ano – Ruth Rocha; 2º ano – Ana Maria Machado; 3º ano – Jonas Ribeiro; 4º e 5º
anos – Maurício de Souza e Ziraldo.
Cada ano pesquisará e visitará em detalhes a biografia, obras, os tipos de texto que
o/a autor(a) escreve e as características desses textos. Ao final, espera-se que a cada ano
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os estudantes ampliem o repertório conhecido de cada um desses autores com
propriedade.
A culminância do projeto acontecerá nos moldes de uma feira de ciências, com um
estande por ano, onde serão apresentadas exposições e explicações dos estudantes para
os visitantes, além de uma apresentação artística no pátio por ano/turno, totalizando 10
apresentações.
Ampliando o acesso à leitura, os estudantes deverão retirar um livro emprestado uma
vez por semana na sala de leitura (do autor da sua turma ou não) e levarão uma ficha para
responder sobre o livro lido. Essa atividade por ser encaminhada para ser acompanhada pela
família em casa, ou realizada em sala, dependendo da realidade de cadaturma.
Com o objetivo de auxiliar no processo da construção da escrita e de produções
textuais, serão utilizadas as estratégias do “Jogo de Histórias” e “Ortografia da turma do
Chico Bento”. As histórias criadas durante o ano no “Jogo de Histórias” deverão compor o
caderno meia pauta e/ou portfólio, além das demais criadas em outros processos. Ao final
do ano, a melhor história de cada estudante será selecionada para compor o livro da escola
com o título: “Jogo de Histórias – Pensar, imaginar e escrever”, que será lançado no dia da
culminância da Casa do Autor.

D)

MOMENTO CÍVICO – CompartilhandoSaberes

•

Público-alvo: Educação Infantil e Anos Iniciais do EnsinoFundamental.

•

Descrição do Projeto: O homem cívico é aquele que, consciente e voluntariamente

cumpre seus deveres e zela pela integridade de seus diretos. Para tanto, faz-se necessário
promover entre os educandos situações que favoreçam atitudes de cooperação,
participação, responsabilidade e companheirismo, conduzindo-os ao pleno desenvolvimento
dacidadania.
A hora cívica será um momento de reflexão e participação, oportunizando expressar
ideias, sentimentos, adotando atitudes que visam resgatar valores como o respeito e a
tolerância. Tem como principal objetivo oportunizar que os estudantes demonstrem suas
habilidades por meio da música, danças e peças teatrais, conduzidos ou organizados por
seus respectivos professores. Nesses momentos também poderão ser cultivados, sempre
que oportuno, o hábito de cantar os hinos cívicos, prestando, quando necessária, as devidas
homenagens à Pátria. Dessa forma, busca-se resgatar o respeito pelos símbolos
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nacionais, tornar a escola um ambiente mais agradável e acessível, incentivando também a
participação da comunidade nos eventos realizados pela escola.
As apresentações acontecerão por turma/turno, organizadas em ordem de sorteio, de
acordo com as temáticas estabelecidas tendo com base o currículo e o calendário escolar.
Contarão com a participação de todas as turmas dos turnos e da comunidade escolar.
E)

PROJETO “APRENDENDO UM POUCO MAIS” – Atividades paraCasa

•

Público-alvo: Educação Infantil (2º período) e Anos Iniciais do EnsinoFundamental.

•

Descrição do Projeto: Para os professores, pensar em lições de casa relevantes,

adequadas e que realmente ajudem no aprendizado dos conteúdos programados, é um
desafio. Para os responsáveis, trata-se de uma incógnita: muitas vezes, parece que há tarefa
demais. Outras, de menos. Em certos casos, fica a sensação de que é errado a criança
precisar de ajuda para realizar a tarefa (o que nem sempre é verdade, pois alguns tipos de
tarefa podem requerer, sim, a participação estratégica da família). Para os estudantes, é
difícil entender a importância da lição de casa, podendo gerar sentimentos conflituosos.
É fundamental entender a importância da lição de casa, já que se trata de uma parte
significativa do processo de aprendizagem escolar. As atividades devem ser criativas,
dinâmicas, interessantes e desafiadoras. Só assim farão sentido para o educando e
despertarão, por meio do estímulo, o gosto pelo estudo, pesquisa e pela reflexão.
Para 2018, a Escola Classe 26 de Ceilândia optou, após consenso entre os professores,
por enviar, no mínimo, duas vezes por semana uma atividade para que a criança possa
realizar em casa. As atividades deverão ser orientadas em sala, para que o estudante possa
realizar de forma mais independente possível e estar coerente com o nível de aprendizagem
em que se encontra.
F)

PROGRAMA ÁGUA – UMA AGENDA PARA A VIDA: PROJETO MENSAGEIROS

DAÁGUA
•

Público-alvo: Professores, Educação Infantil e Anos Iniciais do EnsinoFundamental.

•

Descrição do Projeto: Conforme cita o Catálogo de Programas e Projetos 2018 da

Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB, pág. 30, realizado pela Secretaria de Estado
de Educação do DF, o Programa tem o objetivo de mobilizar a rede pública de ensinopara
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a necessidade de cuidado e uso sustentável da água. Dessa forma, foram realizados
seminários integrativos, no período de 2016 e 2017, com o intuito de lançar a discussão e a
reflexão sobre as questões da água na rede pública de ensino. O programa foi idealizado
visando a promoção de ações efetivas referentes a temática da água nas Unidades
Escolares (UE) no período de 2016 a 2018, precedendo o 8º Fórum Mundial da Água, que
ocorrerá pela primeira vez em um país da América do Sul, na cidade de Brasília, de 17 a 23
de março de 2018. Entre as principais discussões elencadas nos seminários, podemos citar:
a abordagem da água como elemento promotor de saúde; a relevância do saneamento
básico e a qualidade da água; a vegetação do cerrado e as bacias hidrográficas do DF; a
sustentabilidade hídrica e segurança alimentar; as tecnologias e práticas sustentáveis de uso
e gestão da água; o desperdício e o consumo consciente; conceito de água virtual, entre
outros. Compondo ainda o programa, podemos destacar alguns projetos desenvolvidos nas
escolas, como o Mensageiros da Água (em parceria com a Caesb, IBRAM e DIVAL. Em
relação à formação continuada dos professores da Educação Básica, foi ofertado em duas
edições, junto a EAPE, o Curso de Gestão Sustentável da Água e dos Resíduos Sólidos.
Água - Uma Agenda para a Vida é um Programa em consonância com o Currículo da
Educação Básica da SEEDF, sobretudo por realizar um trabalho pedagógico pautado no Eixo
Temático Transversal intitulado Educação para a Sustentabilidade, onde as atividades
pedagógicas relativas à educação socioambiental devem ser implementadas com vistas a
uma sociedade igualitária, que atenda as necessidades do presente, conservando os
recursos naturais para as gerações futuras e para tanto, promove oficinas temáticas e
projetos sustentáveis utilizando tecnologias de baixocusto.
Na Escola Classe 26 de Ceilândia, o Projeto Mensageiros da Água será desenvolvido
durante o 1º bimestre, incluído na organização curricular de cada turma. O projeto terá como
culminância exposição de trabalhos e apresentações das turmas com a participação da
comunidade escolar.

4.

Projeto de Transição entre Etapas eModalidades

De acordo com o Catálogo de Programas e Projetos 2018 da Subsecretaria de
Educação Básica – SUBEB, pág. 70, é um projeto que trata da transição dos sujeitos no
espaço escolar atentando para os possíveis movimentos como o ingresso, as mudanças
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entre fases, etapas e modalidades da Educação Básica, de espaço, de trocas culturais e
possíveis desafios que estes momentos proporcionam.
Partindo do pressuposto da singularidade de cada unidade escolar, este projeto
convida a escola a abrir-se à análise e à discussão das possíveis transições que nela
ocorrem para se propor ações contínuas de encaminhamento e de acolhimento que
contribuam para as aprendizagens dos estudantes.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, a Transição entre as Etapas da
Educação Básica e suas fases requer formas de articulação das dimensões orgânica e
sequencial que assegurem aos educandos, sem tensões e rupturas, a continuidade de seus
processos peculiares de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2013,p.69).
O objetivo geral do presente projeto é garantir um processo de transição inclusivo
entre as etapas da educação básica por meio de reflexões críticas e ações que favoreçam a
progressão dos estudantes dentro do fluxo de forma natural e harmoniosa, partindo do
reconhecimento das peculiaridades das fases de desenvolvimento de cada estudante e as
diversas maneiras de aprender.
Dessa forma, o projeto propõe, visando à transição do 5º para o 6º ano, organização
de aulas com horários fixos, aplicação de simulado multidisciplinar, avaliações com
preenchimento de gabarito a partir do 3º ano, proporcionar a partir do 4º ano o contato com
a realização de trabalhos e atividades de pesquisa, conforme são solicitados pelos
professores nos Anos Finais, bidocência nas turmas do 5º ano a partir do 4º bimestre, rodas
de conversa com representantes da escola sequencial (coordenador, supervisor, professor,
estudante) e aulões com professores convidados que trabalham em áreas específicas.
O processo de transição da Educação Infantil para o 1º ano ainda será elaborado,
uma vez que não havia previsão para atendimento de turmas de 2º período para o ano letivo
de 2018, quadro revertido inesperadamente em meados do mês de março de 2018. Após
essa data, passou-se a atender duas turmas de 2º período, sendo uma no matutino e uma
no vespertino, ambas reduzidas para atendimento de estudantes com necessidades
educacionais especiais (DA, TEA e SD).
5.

Relaçãoescola-comunidade

A Escola Classe 26 de Ceilândia tem buscado estratégias a fim de aproximar a
comunidade do cotidiano escolar. Com o objetivo de fazer se sentirem sujeitos atuantes
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dentro do ambiente escolar, esta UE promove momentos de reuniões de pais, culminâncias
de projetos, oficinas com parceiros, dias letivos temáticos, Semana de Educação para a Vida,
festas comemorativas, avaliação/reestruturação da PP.

6.

Atuação Articulada dos Serviços deApoio

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem caracteriza-se como um serviço
técnico pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por profissionais com formação e
devidamente habilitados em Pedagogia e Psicologia, sempre em articulação com os
profissionais do serviço de Orientação Educacional, Salas de Recursos, Supervisor
Pedagógico, Coordenadores Pedagógicos, Professores Regentes e família, quando se tratar
de estudantes com necessidades educacionais especiais(ENEE).
A atuação dos profissionais se dá por meio de orientações quanto às ações
preventivas e interventivas dos profissionais do Serviço Especializado de Apoio à
Aprendizagem dentro das instituições educacionais, visando o desenvolvimento dos
educandos que apresentam dificuldades de aprendizagens e necessidades educacionais
especiais.
Para o ano letivo de 2019, a EC 26 não conta com a atuação de nenhum dos
profissionais que compõe esse setor. As carências para psicólogo, sala de recursos,
pedagogo e orientador educacional estão abertas até o momento.
Há, diagnosticados, 7ENEEs, além de outros que estavam em avaliação e
reavaliação por parte da equipe de apoio.
✓ ATRIBUIÇÕES DOSEAA

Compõe este serviço um pedagogo escolar lotado na escola, com regime de atuação
20\20hs semanais e um psicólogo de caráteritinerante.
Propõe-se que a atuação do SEAA seja pautada por três grandes dimensões de
trabalho, que não devem acontecer de forma estanque, mas devem ser desenvolvidas
concomitantemente, articuladas dialeticamente ao longo da atuação deste serviço pelos dois
profissionais cada um em sua especificidade.
Em relação às dimensões:
- Mapeamento Institucional: A proposta de mapear uma Instituição Educacionalintegra-se
aumaperspectivadeatuaçãopreventivaeinstitucional,porpartedaEEAA,umavezque
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remete e compromete os profissionais deste serviço à compreensão do contexto escolar,
valorizando as características particulares que interferem diretamente no desempenho da
instituição educacional. Portanto, o MI contribui para que o psicólogo e o pedagogo atuem
de forma intencional, sistematizada e adequada, proporcionando uma visão adequada de
cada instituição.
Procedimentos: Já foram citados no início do documento, no item Mapeamento
Institucional.
- Assessoriaao Trabalho coletivo: Tem como objetivo

contribuir

com

os demais

profissionais, para promoção da análise crítica acerca da identidade profissional dos atores
da IE, principalmente do corpo docente, possibilitando a construção de novas

e variadas

estratégias

da própria

educacionais,

conduzindo

também

a

reflexão

acerca

práticaprofissional.
Procedimentos:
•

Participação na propostapedagógica;

•

Colaboração na articulação e na reflexão permanente sobre o contexto escolar

e seusatores;
•

Participação, em conjunto com os demais profissionais da IE, nas atividades de

planejamento e de avaliação do trabalho: coordenação pedagógica coletivas, semana
pedagógica, conselhos de classe, estudos de caso, dentreoutras;
•

Participação, em conjunto com os demais profissionais da IE em: reuniões de

pais e mestres, projetos pedagógicos, festascomemorativas.
- Acompanhamentodo processo de

Ensino Aprendizagem: Objetiva favorecer o

desempenho escolar do educando, com vistas à concretização de uma cultura de sucesso
escolar, bem como realizar ações de intervenção educacional junto aos professores, às
famílias e aos estudantes com queixas escolares (PAIQUE), individualmente ou em grupos,
de acordo com ademanda.
Procedimentos:
•

Criar um espaço de escuta de discurso dos professores, para conhecer suas

concepções e suas expectativas a respeito dos desempenhos escolares dosestudantes;
•

Orientar as ações dos professores e dos outros profissionais da educação para

o planejamento de intervenções educacionais adequadas à situação escolar de cada
educando;
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•

Investigar os recursos mobilizados pela IE, principalmente, corresponsabilizar o

professor pelas intervenções que se fizerem necessárias ao êxito doseducandos;
•

Avaliar de maneira contextual os estudantes para encaminhamentos

necessários, principalmente para complementaçãodiagnóstica;
•

Acompanhar os ENEEs, em articulação com os profissionais do AEE (Sala de

recursos) e coordenações intermediárias da Educação Especial, Educação inclusiva do
SEAA;
•

Promover estudos de caso nas situações em que haja necessidade de

adequação ou de mudança de atendimento aos estudantes que já tenham sido avaliados
pela EEAA e possuam relatório de Avaliação e IntervençãoEducacional;
•

Elaborar documentos e Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional

apresentando a conclusão de cada caso e indicando as possibilidades de atuação
pedagógica no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do DistritoFederal.
7.

Atuação dos/as educadores/as sociais voluntários/as, jovens candangos,

educadores/as comunitários/as, monitores/as, entreoutros.
Programa Educador Social Voluntário
O programa Educador Social Voluntário é destinado a estudantes de ensino médio,
Educação de Jovens e Adultos e universitários, além de pessoas da comunidade com
habilidades em atividades culturais, artísticas, desportivas, ambientais, culinárias e de
serviços gerais, com exceção de limpeza e vigilância. O objetivo do programa é ampliar o
suporte às atividades de educação integral e atendimento educacional especializado.
A idade mínima para voluntário varia de acordo com a especialização da escola. Os
candidatos interessados em atuar nas unidades escolares que ofertam educação integral
devem ter idade mínima de 16 anos e, para atuação nas unidades de atendimento
educacional especializado, 18 anos.
Os voluntários executarão, sob orientação e supervisão do profissional da Sala de
Recursos (que em 2019 a escola não possui), Supervisor Pedagógico ou Coordenador
Pedagógico das unidades escolares, atividades de acompanhamento, higiene pessoal e
incentivo a estudantes, bem como outras atividades voltadas para o atendimento educacional
especializado ou da educação integral.
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No ano letivo de 2019, a Escola Classe 26 de Ceilândia solicitou 6 educadores sociais,
contudo foi contemplada com quatro educadores sociais voluntários, sendo todos no turno
vespertino. Atendem estudantes portadores de Síndrome de Down (SD), Deficiência Auditiva
(DA), Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Opositor Desafiador (TOD),
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno de Humor e Deficiência
Intelectual (que apresentam distúrbio acentuado de conduta social). Os estudantes têm sido
atendidos conforme necessidade de prioridade (deficiências), sendo o educador realocado
na ausência do estudante que atende prioritariamente.

VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM

1.

Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios deaprovação

A avaliação nesta Instituição de Ensino é compreendida como os momentos por meio
dos quais se faz possível refletir sobre o que se ensinou, como se ensinou e o que foi
aprendido, como foi a participação da comunidade para o alcance da finalidade maior da
escola. É pelas diferentes avaliações que são realizadas em todas as esferas do cotidiano
escolar que as práticas pedagógicas e administrativas são redimensionadas. Buscamos
atender o que está definido no Currículo em Movimento – Terceiro Ciclo:
"... é primordial promover uma avaliação
com
caráter
processual,
formativo
e
participativo de forma contínua, cumulativa e
diagnóstica, levando-se em consideração tanto
as estratégias didático-pedagógicas propostas
como os processos de aprendizagem dos
estudantes." (p.19)

Além das avaliações realizadas pelos educadores no interior de suas salas, tanto pela
observação cotidiana das produções dos estudantes, a confecção de materiais para o
encerramento dos projetos da escola, são realizados sempre que necessário testes da
psicogênese. Por meio destes, são verificados os avanços alcançados pelos estudantes na
alfabetização e reorganizados os trabalhos do reagrupamento extraclasse e dos projetos
interventivos. Todos os resultados são tabulados e estudados os avanços e estagnações
das crianças, repensando a prática pedagógicadiária.
Ao final dos bimestres para os estudantes do Ensino Fundamental e semestralmente
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para os da Educação Infantil os professores fazemo relatório descritivo
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individual, o que constitui o instrumento de registro definido pela SEEDF. Nas reuniões de
pais, os responsáveis tomam ciência desta documentação.
Existem ainda as avaliações externas: Prova Diagnóstica, Provinha Brasil, aplicada
duas vezes ao ano - no início e no final - para as turmas do segundo ano e a prova Brasil
para os estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental.
As avaliações institucionais realizadas de acordo com o calendário escolar, e também
aquelas ocasionadas pelos acontecimentos cotidianos enfocam o comprometimento e a
participação de todos os setores da comunidade escolar em temas relevantes à nossa
realidade. Busca-se pela constante melhoria e pelo envolvimento dos participantes que, por
vezes, se omitem de sua importância no processo educacional, sejam eles da carreira
assistência, da carreira magistério, responsáveis pelos estudantes e membros da
comunidade circunvizinha.

2.

RecuperaçãoContinuada

REAGRUPAMENTO

O reagrupamento é um princípio do BIA que se efetiva como uma estratégia de trabalho
em grupo, que atende a todos os estudantes. É uma estratégia pedagógica que visa o avanço
contínuo das aprendizagens, a partir das necessidades de cada educando. A Instituição
realizará o reagrupamento Intraclasse durante o todo ano letivo e alguns blocos de
reagrupamento interclasse, de acordo com a necessidade observada. O trabalho com
reagrupamento não tem como objetivo buscar a homogeneidade das aprendizagens, mas a
necessidade de diferenciação e individualização promovendo ações voltadas para as reais
necessidades dosestudantes.
O reagrupamento Interclasse envolve a participação dos estudantes e dos professores
de um mesmo ano ou entre os diferentes anos do BIA, permitindo o intercâmbio entre as
turmas. O planejamento das atividades será realizado pela coordenação, juntamente com o
grupo que o aplicará, nos momentos de coordenação pedagógica, a partir de objetivos
definidos, que estabeleceram critérios intencionais. Os mesmos serão responsáveis pela
ministração das aulas planejadas. As intervenções pedagógicas não devem ser as mesmas
do contexto cotidiano de sala de aula. O reagrupamento será realizado no mesmo período de
aula das crianças, por meio de sequências didáticas, onde
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a partir de um tema ou texto específicos serão traçadas as estratégias de ensino. Ao final de
cada sequência, ou sempre que os professores verificarem a necessidade será realizado um
novo teste da psicogênese (para os estudantes não alfabetizados), como forma de
diagnóstico e avaliação. As crianças que já estiverem com o processo de alfabetização
consolidado, serão avaliadas por meio de produções textuais.
O reagrupamento Intraclasse é uma estratégia pedagógica que envolve todos os
estudantes de uma mesma turma, agrupados de acordo com o nível de aprendizagem em
que se encontram. O professor irá definir estratégias de forma a garantir o atendimento aos
diversos grupos da sala e não apenas aos estudantes que tenham necessidades específicas.
Em 2019, a Escola Classe 26 de Ceilândia organizará o reagrupamento de forma a
atender as turmas do 1º ao 5º ano. Às terças-feiras acontecerá o reagrupamento intraclasse
em todas as turmas, podendo ser agrupado entre os anos ou dentro da própria turma. No
caso de planejamentos de reagrupamento interclasse, o momento será organizado em blocos
de 4 aulas semanais (segundas, terças, quintas e sextas), sendo usada a psicogênese até o
alfabetizado e após consolidada a alfabetização, se utilizará de intervenções pontuais de
ortografia, estruturação e organização de texto. A metodologia utilizada será jogos e
intervenções lúdicas. A Supervisão e a Coordenação darão apoio no atendimento aos grupos
de estudantes no caso de serem planejados os momentos de reagrupamento interclasse.

PROJETO INTERVENTIVO

O Projeto Interventivo é um princípio do BIA destinado aos estudantes com
necessidades específicas de aprendizagem, independentemente da idade. Temcomo objetivo
sanar essas necessidades por meio de estratégias diferenciadas e atendimento
individualizado ou em pequenos grupos. Os estudantes diagnosticados também fazem parte
do atendimento.
Após aplicação do teste da psicogênese, os educandos são classificados de acordo
com o nível de aprendizagem em que se encontram. Em cada ano há um nível deprioridade
no atendimento. Estão assim organizados: 3º, 4º e 5º anos – estudantes não alfabetizados;
1º e 2º ano – estudantes ENEES e em defasagemidade/ano.
Lembramos que o Projeto Interventivo é permanente, flexível, dinâmico e temporário
no atendimento aos estudantes. A cada novo momento de avaliação é verificado se o
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estudante permanece ou é liberado, dando oportunidade para outros. São organizados em
pequenos grupos, para facilitar o atendimento.
As aulas serão planejadas e aplicadas pela pessoa responsável que pode ser
coordenador, supervisor pedagógico, equipe gestora, contando sempre com a participação
dos professores regentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental que estarão em horário
de coordenação pedagógica e demais servidores que possuam condições de contribuir com
essa atividade, observando os interesses e as necessidades individuais dos estudantes que
serão atendidos. O atendimento acontecerá uma vez por semana, com a criança retirada de
sala, durante aproximadamente uma hora.
O projeto Interventivo permite a quem o aplica uma parceria com os professores
regentes, pois é possível compreender as necessidades dos educandos e buscar respostas
para saná-las ou minimizá-las. Promove aos educadores envolvidos uma oportunidade de
avaliação da aprendizagem dos estudantes, além de reverem sua prática pedagógica.

Atendimento às Necessidades Específicas de Aprendizagem dos Estudantes (AULA DE REFORÇO)

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo, na
página 26, dentro do espaço de Coordenação Pedagógica, o professor deverá dispor de
tempo para o atendimento às necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes
(reforço escolar), com dificuldades de aprendizagem ou em defasagem idade/ano, que
necessitam de atendimento individualizado. Cada professor seleciona uma quantidade
mínima de estudantes para dar suporte no horário contrário ao da regência.
Em 2019, esse momento deverá acontecer, no mínimo, uma vez por semana, com
duração mínima de 1h, de acordo com a escala elaborada, podendo o professor realizar
convocações extras de acordo com a necessidade da sua turma e disponibilidade de espaço.
Caso o estudante convocado não possa comparecer no horário contrário para o
reforço e tenha uma defasagem considerável, o professor do turno contrário, do mesmo ano,
atenderá no seu horário de reforço, combinando previamente com o professor regente. As
intervenções realizadas nas aulas de reforço devem ser diferenciadas, com atividades
diversificadas que atendam as necessidades de cadaestudante.
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O educando que não comparecer ao reforço duas vezes no mês sem justificativa, terá
a família convocada para preencher o termo de desistência do reforço, assumindo a
responsabilidade pelas ausências e pelo prejuízo na aprendizagem.

3.

Conselho de Classe

O Conselho de Classe é uma das poucas oportunidades em que é possível reunir os
docentes com o objetivo de analisar os processos de ensino e de aprendizagem sob múltiplas
perspectivas. Quando as discussões são bem conduzidas, elas favorecem aspectos como a
análise do currículo, da metodologia adotada e do sistema de avaliação da instituição. Dessa
forma, possibilitam aos professores uma interessante experiência formativa, permitindo a
reavaliação da práticadidática.
Entretanto, se o conselho é mal planejado, ele se transforma em um desabafo coletivo
e em uma cascata de queixas, que mais se assemelha a um tribunal onde o estudante é o
réu. Infelizmente, em vez de deter a análise sobre o que o estudante produz, muitas vezes
as discussões giram em torno daquilo que ele não faz - não realiza as lições de casa, não
traz o material, falta em muitas aulas, não entrega as atividades - ou que faz
inadequadamente - conversa muito durante as aulas, copia o trabalho dos colegas, é
desrespeitoso com o professor.
A função do conselho - que deve contar, sempre que possível, com a participaçãoda
equipe gestora, do coordenador pedagógico, do orientador educacional, pedagogo,
psicólogo escolar e profissional da sala de recursos, além dos professores regentes - não é
julgar o comportamento dos estudantes, mas compreender a relação queeles desenvolvem
com o conhecimento e como gerenciam a vida escolar para, quando necessário, propor as
intervençõesadequadas.
Para tanto, a contribuição do orientador educacional, do pedagogo, do psicólogo
escolar e do profissional da sala de recursos é essencial, visto que eles podem ajudar a
equipe a compreender como questões cognitivas, afetivas e sociais afetam a aprendizagem.
Juntos, toda a equipe deve definir os encaminhamentos que levem à melhoria da qualidade
da produção dos estudantes. Nesse sentido, é fundamental o grupo socializar práticas bemsucedidas que possam ser replicadas - considerando que, muitas vezes, os bons resultados
na aprendizagem aparecem apenas após a mudança nas estratégias deensino.
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Atualmente esta Instituição de Ensino, não conta com o orientador educacional,
devido à carência na rede, o que vem prejudicando o trabalho pedagógico, pois a supervisão
e direção da escola tem acumulado essa função, tentando atender os casos da melhor
maneira possível. Também não há profissionais lotados na sala de recursos, pedagogo e
psicólogo e os casos que necessitam de acompanhamento desses profissionais estão em
aberto.
Para esses momentos se tornarem produtivos, é fundamental que os professores
tenham clareza das finalidades do conselho, definindo previamente quais os estudantes
apresentam maiores problemas pedagógicos, observando o trabalho dos mesmos
identificando a natureza de suas dificuldades. É imprescindível que o conselho de classe
tenha um planejamento prévio que ajude os docentes a ampliar o olhar sobre o desempenho
da turma e a própria prática, propiciando assim a melhoria da qualidade do ensino. Essas
são informações preciosas a serem compartilhadas e discutidas com os demais docentes.
As reuniões do Conselho de Classe desta Instituição ocorrem bimestralmente, mas
também podem ser convocadas sempre que houver necessidade.

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA

A avaliação do Projeto Pedagógico da Escola Classe 26 de Ceilândia terá como rotina
um processo dinâmico e reflexivo, por ser necessário, já que reorienta o trabalho pedagógico
a ser realizado e subsidia o planejamento de novas ações.
Para tanto, serão realizadas reuniões bimestrais com a equipe docente para
momentos de reflexão e estudos de verificação das ações pedagógicas e a sua eficácia no
desenvolvimento e/ou entraves e dificuldades a serem superadas.
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Anualmente, será levado para apreciação de toda comunidade escolar com o objetivo
de observar se a missão, as metas, as práticas e os encaminhamentos tem sido atendidos
em todas as suas dimensões.
Talprocesso toma como base o planejamento estratégico da instituição e é
coordenado por uma comissão interna especialmente constituída para contribuir com a
aplicação e a análise dos resultados, o que permite a revisão e a delimitação de indicadores
compatíveis com os objetivos propostos nessedocumento.
A qualidade da educação desta Instituição de Ensino se verifica no processo
permanente de diagnóstico, tanto administrativo quanto pedagógico, na promoção da
educação comprometida e integral, com a autonomia e liberdade das pessoas.
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
Ano: 2019
Dimensão

Objetivos /Metas

- Formar leitores críticos,
capazes de interagir com o
ambiente em que vivem e
compreendendo a leitura como
fonte de informação, prazer
eentretenimento;
- Desenvolver no aluno a
autonomia na leitura e na
Gestão
escrita
por
meio
da
Pedagógica e das identificação e produção de
aprendizagens e diversos gênerostextuais;
dos resultados
- Desenvolver estudos a partir
educacionais
da Lei 10.639/03 para que o
aluno reconheça a história e
cultura
afro-brasileira
e
indígena;
Identificar e trabalhar
aspectos que interferem no
processo do ensinar e do
aprender;
- Garantir ao aluno com
necessidade
educacional
especial
o
acesso e
permanência na escola,bem

Estratégias
- Manutenção do projeto
Contador deHistória;
- Incentivo àleitura;
- Estímulo ao uso do espaço da
biblioteca para leitura
e
empréstimo de livros;
- Contato com diversidade de
gênerostextuais;
- Contato com textos, filmes e
histórias que valorizem a
cultura
afro-brasileira
e
indígena
e
mostrem
a
diversidade do nossopovo.
- Promoção de eventos com a
participação da comunidade
escolar
para
socialização
atividades desenvolvidas em
sala deaula.
- Reagrupamento.
- ProjetoInterventivo.
- Atendimento às necessidades
específicas de aprendizagem
dos estudantes (aulade
reforço);
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Avaliação das
ações

O plano de ação
terá
avaliação
processual
e
continua.
Sendo
que, sempre que for
constatado
que
uma
determinada
ação
não
está
produzindo
resultado esperado,
esta deverá ser
analisada
pelo
professor regente
juntamente com o
Equipe Pedagógica
da Instituição de
Ensino com vistas a
manter, excluir ou
redirecionar referida
ação.

Responsáveis

- Equipe
Gestora;
- Professores;
- SEEA;

Cronograma

2018 a 2021

como
um
atendimento
educacional especializado de
qualidade;
- Propiciar uma Educação
Integral,
observando
os
princípios da integralidade,
diálogo escola e comunidade,
Gestão
territorialidade e trabalho em
Pedagógica e das rede;
aprendizagens e - Possibilitar a aquisição das
dos resultados
habilidades
e/ou
educacionais
competências essenciais para
o desenvolvimento integral
dascrianças;
Pautar
as
práticas
pedagógicas na pedagogia
histórico-crítica e psicologia
histórico-cultural; - Ampliar os
espaços,
tempos
e
oportunidades educacionais
aos educandos com vistas a
uma educação dequalidade.
- Promover a redução da
defasagem idade X série,
adotando
estratégias
de
intervenção;
- Possibilitar a avaliação do
processo e dos projetos
pedagógicos com toda a
comunidade escolar (carreiras
magistério
e
assistência,
terceirizados eeducadores
sociais);

- Atendimento aos alunos com
necessidade
educacional
especial com o profissional da
sala derecursos.
- Atendimento individualizado
para intervenções pedagógicas
que sejam necessárias aos
alunos
com
necessidade
educacional especial ounão.
- Promoção de atividades
pedagógicas que proporcionem
a
formação
integral
do
estudante em todas as suas
dimensões humanas cognitiva,
afetiva, psicomotora e social
por meio de práticas educativas
associadas
a
diversas
áreas
do
conhecimento
tais
como
cultura, artes, esporte, lazer,
informática.
Aproveitamento
dos
momentos de coordenação
para estudo e aprofundamento
do Currículo em Movimento, a
fim de fundamentar a prática
pedagógica em sala de aula,
associando teoria eprática.
- Projeto interventivo;
- Reagrupamento
- Atendimento àsnecessidades
específicas de aprendizagem
dos estudantes (aula de
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Gestão
Pedagógica e das
aprendizagens e
dos resultados
educacionais

Gestão
Participativa e de
pessoas

- Reduzir os índices de
evasão e repetência;
Estruturar
a
prática
pedagógica
visando
o
aumento
do
índice
de
aprovação, contando com a
participação
de
toda
a
comunidade escolar (carreiras
magistério
e
assistência,
terceirizados e educadores
sociais);
- Analisar os dados das
avaliações externas, a fim de
traçar estratégias, objetivando
o
alcance
das
metas
propostas.

reforço);
- Promover simulados que
proporcionem aos alunos a
familiarização
com
as
avaliações externas (Provinha
Brasil, ANA e Prova Brasil).

Propor
atividades
que
promovam a integração entre a
escola e a comunidade;
- Estimular a participação dos
pais e/ou responsáveis navida
escolar
de
seus
filhos,
definindo com clareza a
responsabilidade da família no
processo de educação;
Informar
aos
pais
e/ou
responsáveis
sobre
as
legislações pertinentes que
amparam a criança e o
adolescente,
Promover
entre
os
funcionários
(carreiras

- Culminância dos projetos
desenvolvido na escola;
- Realização de dinâmicas
motivacionais para os pais;
- Palestras e encontros com
temas relevantes para os pais
e professores, de preferência
no turno noturno.
- Promoção de momentos para
debate, discussão e estudos
dos documentos pedagógicos
e administrativos da SEEDF
que regem a dinâmica e
organização escolar
- Divulgar em tempo hábil
atividades e cursos oferecidos
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O plano de ação
terá
avaliação
processual
e
continua.
Sendo
que, sempre que for
constatado
que
uma
determinada
ação
não
está
produzindo
resultado esperado,
esta deverá ser
analisada
pelo
professor regente
juntamente com dos
servidores
da
carreira magistério

- Equipe
Gestora;
- Professores;
- Pais e/ou
responsáveis;
- Servidores da
Carreira
Assistência.

2018 a 2021

Gestão
Participativa e de
pessoas

Gestão
Financeira e
Administrativa

magistério
e
assistência,
terceirizados e educadores
sociais) momentos de estudo e
discussões coletivas visando a
melhoria da qualidade de
ensino;
- Informar e estimular a
participação dosprofissionais
(carreiras
magistério
e
assistência, terceirizados e
educadores sociais) em cursos
e palestras ofertados pela
EAPE e outras instituições
conveniadas à SEEDF;
- Proporcionar momentos de
formação
continuada
nos
espaços
da
coordenação
pedagógica.

- Reestruturar e adaptar as
instalações físicas da escola,
propiciando mais conforto e
segurança ao corpo discente,
docente e demais servidores;
- Garantir o cumprimento da
legislação vigente, tendo o
diálogo
como
principal
mediador
de
possíveis
situações de conflito que
surgem no dia a dia da escola,
sem deixar de garantir a

pela SEEDF e/ou instituições
conveniadas a todos os
funcionários
da
escola,
oportunizando
qualificação
profissional.

e assistência, com
vistas a manter,
excluir ou
redirecionar referida
ação.

- Construção da área de
recreação para atendimento
dos alunos da Educação
Infantil ao 5º ano;
- Reforma dos banheirosdos
professores e dos vigias;
- Cercamento da área voltada
para a QNN 3, para a
construção
da
quadra
poliesportiva exclusiva para os
alunos da EC 26;
- Reforma total da parte
elétrica da escola;

O plano de ação
terá
avaliação
processual
e
continua.
Sendo
que, sempre que for
constatado
que
uma
determinada
ação
não
está
produzindo
resultado esperado,
esta deverá ser
analisada
pelo
professor regente
juntamente
com
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- Equipe
gestora;
- Conselho
Escolar;
- Caixa
Escolar;
- Comunidade
escolar.

2018 a 2021

Gestão
Financeira e
Administrativa

qualidade do ensino e os
direitos dos educandos;
- Organizar e gerenciar com
transparência e racionalidade
os recursos recebidos e/ou
arrecadados pela escola.

- Reforma do piso e das
canaletas do pátiodescoberto.
- Ampliação das salas da
direção,
mecanografia
e
secretaria;
Instalação
do
Circuito
Fechado
de
TV
com
monitamento remoto, utilizando
16câmeras;
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toda a comunidade
escolar, com vistas
a manter, excluir
ou
redirecionar referida
ação.
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Ceilândia, abril de2018.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2014, cada escola deve apresentar a forma como promove a
interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, a relação da teoria com a prática, a contextualização, o trabalho com os temas transversais:
Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade.
De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Infantil pág. 91, a organização curricular pretende
integrar as aprendizagens que vão sendo incorporadas pelas crianças tanto dentro quanto fora da instituição educacional, pressupondo
que terão a oportunidade de percorrer “um longo processo de escolarização”. Assim, concebemos a organização proposta como:
(...) construção, articulação e produção de aprendizagens que acontecem no encontro entre os sujeitos
e a cultura. Um currículo emerge da vida, dos encontros entre as crianças, seus colegas e os adultos e
nos percursos no mundo. Os “conteúdos” a serem apropriados pelas crianças cumprem o papel de
articular a dinâmica das relações e das significações que daí emergem enquanto respostas complexas
às perguntas significativas e não mais fragmentos de conhecimentos específicos (BARBOSA,2009:50).

É importante deixar claro que na organização curricular são formulados, transmitidos e processados saberes explícitos, ainda que
se saiba que o currículo comporta também os saberes que não estão evidenciados. Enfatize-se que a organização curricular apresentada
tem caráter didático porque a integração das linguagens é uma necessidade e uma imposição de um planejamento bem elaborado.
A Escola Classe 26 de Ceilândia busca elaborar sua organização levando em consideração a realidade de seus estudantes e as
necessidades da comunidade que a cerca, tendo como base o Currículo em Movimento da SEDF. Sempre que necessário são realizadas
adequações e ajustes, a fim de contemplar as temáticas atuais que surgem a todo o momento e permeiam a formação integral dascrianças.
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ESCOLA CLASSE 26 DE
CEILÂNDIAPROGRESSÃO CURRICULAR DE LÍNGUA
PORTUGUESA

ORALIDADE

LEITURA

1º Período

2º Período

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

Expressar com
clareza suas
ideias, opiniões,
pensamentos,
desejos e
sentimentos,
sabendo respeitar
os momentos de
escuta.

Expressar de
forma organizada
suas ideias,
opiniões,
pensamentos,
desejos e
sentimentos,
percebendo os
limites e regras
na comunicação
individual e
coletiva.

Identificar
características da
conversação
espontânea e
presencial,
respeitando os
turnos de fala,
selecionando e
utilizando durante
a conversação
formas de
tratamento
adequado de
acordo com a
situação e a
posição do
interlocutor.

Reconhecer
características da
conversação
espontânea e
presencial,
respeitando os
turnos de fala,
selecionando e
utilizando durante
a conversação
formas de
tratamento
adequado de
acordo com a
situação e a
posição do
interlocutor.

Desenvolver
habilidades de
narrar,
argumentar,
relatar, expor e
descrever por
meio de situações
de produção oral
de diferentes
gêneros.

Desenvolver
criticamente
habilidades de
narrar,
argumentar,
relatar, expor e
descrever por
meio de situações
de produção oral
de diferentes
gêneros.

Comunicar de
forma clara e
crítica temas e
ideias sabendo
argumentar e
defender seu
ponto de vista.

Manusear
diferentes
suportes e
gêneros textuais
brincando com
livros, jogos,
computador,
embalagens,
rótulos e outros
para ter acesso

Conhecer
diferentes
suportes e
gêneros textuais
vivenciando
experiências de
leitura e produção
individuais e
coletivas para
ampliar o acesso

Reconhecer
diferentes
gêneros textuais
orais e escritos de
forma crítica,
fazendo relação
com suas
atividades
cotidianas e seu
contexto de vida.

Identificar
diferentes
gêneros textuais
orais e escritos de
forma crítica,
fazendo relação
com suas
atividades
cotidianas e seu
contexto de vida.

Caracterizar
textos escritos e
orais de
diferentes
gêneros textuais
de forma crítica,
fazendo relação
com suas
atividades
cotidianas e seu

Interpretar
diferentes
gêneros textuais
orais e escritos de
forma crítica,
fazendo relação
com suas
atividades
cotidianas e seu
contexto de vida.

Analisar
diferentes
gêneros textuais
orais e escritos de
forma crítica,
fazendo relação
com suas
atividades
cotidianas e seu
contexto de vida.
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ao mundo letrado.

ao mundo letrado.

contexto de vida.
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ESCRITA E
PRODUÇÃO
DE TEXTO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

Expressar por
meio de desenho
suas próprias
histórias ou
histórias ouvidas
desenvolvendo
movimentos
manuais na
perspectiva do
aprendizado
futuro da escrita

Registrar ideias,
pensamentos,
sensações e
sentimentos por
meio de desenho
e escrita
espontânea para
ampliar a
comunicação e
interação com o
meio.

Escrever
pequenos textos
(bilhete, poema,
anúncio e outros)
com
compreensão,
encadeamento de
ideias e
autonomia a partir
de assuntos
significativos e
contextualizados.

Escrever textos
de variados
gêneros com
compreensão,
encadeamento de
ideias e
autonomia a partir
de assuntos
significativos e
contextualizados.

Produzir textos de
variados gêneros
com
compreensão e
encadeamento de
ideias em
parágrafos,
considerando
coesão,
coerência,
translineação e
pontuação.
Revisar e
reescreveros
seus próprios
textos e dos
colegas
coletivamente.

Produzir textos de
variados gêneros
considerando a
finalidade da
situação
comunicativa,
ampliando os
aspectos de
coesão,
coerência,
sequenciação,
paragrafação,
concordância
nominal e verbal,
pontuação,
ortografia, bem
como as
características e
função do gênero.

Produzir textos de
diferentes
gêneros e tipos
demonstrando
autonomia para
revisar e
reescrever,
considerando sua
estrutura.

Identificar as
letras que
compõem o seu
nome.

Diferenciar letras
de números e
símbolos em
diferentes
gêneros textuais.

Desenvolver a
consciência
fonológica para
relacionar
grafemas e
fonemas na
leitura e na
escrita.

Utilizar a
consciência
fonológica para
relacionar
grafemas e
fonemas na
leitura e na
escrita de
palavras
complexas.

Empregar na
leitura e na
escrita a relação
entre grafema e
fonema,
ampliando o
campo das
regularidades e
irregularidades
ortográficas.

Apropriar-se do
sistema de escrita
construindo
significado a
partir do texto e
seu contexto,
empregando as
regularidades e
irregularidades
ortográficas.

Compreender e
aplicar
regularidades e
irregularidades
ortográficas de
forma reflexiva,
utilizando os
conhecimentos
morfossintáticos
na leitura e
escrita.
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ESCOLA CLASSE 26 DE
CEILÂNDIAPROGRESSÃO CURRICULAR DE
MATEMÁTICA
1º Período

2º Período

1º ano

2º ano

Identificar e
quantificar os
números de 1 a 5
a partir de
situações
problematizadoras
em jogos e
brincadeiras.

Reconhecer os
números de 1 a 9,
relacionando-os
as suas
respectivas
quantidades a
partir de situações
problematizadoras
em jogos e
brincadeiras.

Contar, comparar
e ordenar a
quantidade de
objetos de
coleções até 99
unidades e
apresentar o
resultado por
registros verbais
e simbólicos, por
meio de
situações
problemas.

Ampliar
contagem de
coleções e/ou
eventos fazendo
estimativas por
meio de
estratégias
diversas a
respeito das
quantidades de
objetos de
coleções e
registrando o
resultado das
contagens
desses objetos
até 999 unidades
por meio de
situações
problemas.

Organizar objetos
e elementos de
diferentes formas.

Classificar e seriar
objetos e figuras
de acordo com
suas
semelhanças e
diferenças.

Ordenar objetos
e representações
de acordo com
seus atributos

Construir
sequências de
números naturais
em várias ordens
utilizando as
regularidades
estabelecidas.

NÚMEROS

PENSAMENTO
ALGÉBRICO
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3º ano

4º ano

5º ano

Compreender o
uso dos
números em
suas diversas
funções sociais
lendo,
escrevendo e
comparando-os
até a ordem de
unidade de
milhar por meio
de situações
problemas.

Interpretar
situações
problemas
envolvendo as
quatro operações
numéricas,
ordenando os
números naturais
e reconhecendo
seus valores
posicionais até a
dezena de
milhar.

Produzir escritas
numéricas até
centena de
milhar com
compreensão
das principais
características
do SND,
ampliando os
procedimentos
operatórios
envolvendo as
quatro
operações por
meio de
situações
problemas.

Identificar as
regularidades
em sequências
ordenadas de
números
naturais
resultantes da
realização de
adições ou

Utilizar as
regularidades em
sequências
resultantes das
operações do
campo aditivo e
multiplicativo.

Compreender as
regularidades em
sequências
resultantes das
operações do
campo aditivo e
multiplicativo.
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Realizar medições
e comparações de
diversos objetos,
espaços e
pessoas utilizando
instrumentos
diversificados.

Comparar
medições de
diversos objetos
espaços e
pessoas utilizando
instrumentos
diversificados.

Identificar a ideia
de grandezas:
massa,
comprimento,
capacidade,
temperatura e
tempo por meio
de experiências
com
instrumentos de
medidas
convencionais e
não
convencionais
para produzir
registros e
comunicar
resultados de
uma medição.

Reconhecer a
ideia de
grandezas:
massa,
comprimento,
capacidade,
temperatura e
tempo por meio
de experiências
com
instrumentos de
medidas
arbitrárias e
medidas padrão
para
compreender a
funcionalidade
em contextos
socioculturais.

Utilizar a ideia
de grandezas:
massa,
comprimento,
capacidade,
temperatura e
tempo em
experiências
com
instrumentos de
medidas
arbitrárias e
medidas padrão
para
compreender a
funcionalidade
em contextos
socioculturais.

Interpretar textos
que envolvam
medidas das
grandezas
comprimento,
área, massa,
tempo,
temperatura,
capacidade por
meio de
experiências e
vivências a fim
de consolidar a
noção de
número.

Resolver e
elaborar
problemas
envolvendo
medidas das
grandezas
comprimento,
área, massa,
tempo,
temperatura e
capacidade,
recorrendo a
transformações
entre as
unidades mais
usuais em
contextos
socioculturais.

Vivenciar
situações
espaciais diversas
relacionando o
corpo e os
objetos.

Identificar
relações espaciais
diversas
experienciando
situações com o
corpo eobjetos.

Reconhecer a
relação do corpo
como referência
em diferentes
espaços e as
representações
dos objetos
tridimensionais e
suas formas
planas.

Desenvolver
noções espaciais
para interagir
com o mundo,
reconhecendo
localizações,
trajetórias e as
representações
dos objetos no
mundo físico.

Relacionar
diferentes
pontos de
referência para
localização de
pessoas e
objetos no
espaço,
estabelecendo
relações entre
eles e
expressando-as
por meio de
diferentes
linguagens.

Descrever
trajetórias e
localização de
pessoas e
objetos no
espaço por
diferentes
representações,
relacionando-os
ao objeto e seu
observador,
distinguindo as
suas formas
geométricas no
ambiente.

Analisar
elementos
geométricos e
suas relações
com o espaço.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GEOMETRIA
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PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Explorar de
maneira oral
listas, tabelas e
gráficos
(pictóricos e
corporais) com o
registro do
professor em
variados suportes.

Analisar de
maneira oral
listas, tabelas e
gráficos
(pictóricos e
corporais) com o
registro do
professor em
variados suportes.

Ler e fazer uso
das informações
expressas em
tabelas e
gráficos de
colunas simples
na forma de
ícones,
símbolos, signos
e códigos.
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Interpretar e
fazer uso das
informações
expressas em
tabelas e
gráficos de
colunas simples
na forma de
ícones,
símbolos, signos
e códigos para
compreensão de
fenômenos e
práticas sociais.

Formular,
interpretar e
resolver
situações
problemas
envolvendo
análise crítica de
dados de
gráficos e
tabelas para
compreensão de
fenômenos e
práticas sociais.

Compreender
gráficos de
linhas, barras,
setores e tabelas
na resolução de
situações
problemas
envolvendo
noções de
possibilidade e
probabilidade de
fenômenos e
práticas sociais.

Analisar gráficos
de linhas, barras,
setores e tabelas
na resolução de
situações
problemas
envolvendo
noções de
possibilidade e
probabilidade de
fenômenos e
práticas sociais.
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RECRIANDO E BRINCANDO COM HISTÓRIAS – Plenarinha 2019
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: Escola Classe 26 de Ceilândia
Título do Projeto: RECRIANDO E BRINCANDO COM HISTÓRIAS

Etapas: (x) Ed. Infantil ( X) Ensino Fundamental

Total de crianças envolvidas: Ed. Infantil/
1º ano

Equipe responsável: Coordenação e professores

JUSTIFICATIVA

Entendendo que a literatura traz um universo imaginário capaz de despertar a criatividade, o desenvolvimento
emocional, cognitivo, social e físico na infância, a Escola Classe 26 desenvolverá o projeto “Recriando e
brincando com histórias” a fim de proporcionar momentos onde a escuta sensível seja palco para a criação e
expressão de brincadeiras e histórias.

PROBLEMATIZAÇÃO

✓ Como desenvolver o protagonismo e a escuta sensível na Educação Infantil e 1º ano doEnsino
Fundamental?

OBJETIVOS

GERAL

ESPECÍFICOS

Despertar e estimular o interesse pelo universo literário infantil a partir de brincadeiras
lúdicas.

1)
2)
3)
4)

Desenvolver a expressão corporal por meio da musicalização dehistórias.
Dramatizarhistórias.
Criar brinquedos e brincadeiras a partir dehistórias.
Desenvolver a oralidade por meio de histórias erecontos.
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CONTEÚDOS
•
•

Desenho narrativo: descrição e invenção de histórias, lugares e acontecimentos..
Produção de texto escrito coletivamente com o professor comoescriba.
Relatos de experiênciasvividas.

•

PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)

Estratégias

Responsáveis

1

Contação de histórias

2

Exploração
narrativas

5

Dramatização
contadas.

4

Confecção de brinquedos a
partir das histórias.

de

de

Recursos

Cronograma

Professores e
coordenação

Livros

Todos os dias

músicas

Professores e
coordenação

Aparelho de som e Todas as terçasmúsicas
que feiras
narram
uma
história

histórias

Professores e
coordenação

Materiais
diversificados

Quinzenalmente

Professores e
coordenação

Materiais
diversificados

Quinzenalmente

AVALIAÇÃO
Durante todo o processo considerando: o desenvolvimento da oralidade e da expressão corporal.

CULMINÂNCIA
•
•

Apresentação de um teatro/musical porturma.
Exposição das produções visuais e brinquedos produzidos pelascrianças.
A culminância ocorrerá concomitantemente ao projeto Escola deautores.

REFERÊNCIAS
•
•

Guia da Plenarinha 2016: A Cidade (e o campo) que as criançasquerem.
BRASIL, 2014. Currículo em Movimento da Educação Básica- EducaçãoInfantil.
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ESCOLA DE AUTORES
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: Escola Classe 26 de Ceilândia
Título do Projeto: Escola de Autores
Etapas: (x) Ed. Infantil ( X) Ensino Fundamental

Total de crianças envolvidas: 400

Equipe responsável: Coordenação e professores

JUSTIFICATIVA

Reconhecendo as dificuldades dos estudantes do anos iniciais nos multiletramentos, nas práticas de leitura e
análise crítica e de escrita, o projeto tem por finalidade incentivar a leitura nos seus três níveis (objetiva,
inferencial, avaliativa/crítica) e desenvolver a produção de textos.

PROBLEMATIZAÇÃO

✓ ComodesenvolverohábitodaleituraeescritaproficientenosalunosdosAnosIniciaisdoEnsino
Fundamental?

OBJETIVOS

GERAL

ESPECÍFICOS

Estimular nos educandos uma maior interação entre os autores que compõem o cenário
literário infantojuvenil, por meio de atividades que agucem o gosto pela leitura e reflexão
crítica a fim de desenvolver a leitura e a escrita proficiente.
1)
2)
3)
4)
5)

Desenvolver o gosto pela leitura.
Localizar informações explícitas nostextos.
Inferir uma afirmação implícita notexto.
Identificar a finalidade de textos de diferentesgêneros.
Produzir textos de diferentesgêneros.
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PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)

Estratégias

Responsáveis

Recursos

Cronograma

1

Abertura do projeto “Escola de Autores”

Coordenação

Livros e objetos para a Maio
montagem do pátio da
leitura.

2

Envio de uma leitura (poema ou livro literário, textos diversos) todos os dias para
leitura e desenvolvimento de atividade em família.

Professorese
coordenação

Livros literários e fichas
de leitura.

Maio a novembro

3

Práticas de leitura com a utilização do sussurrofone

Professorese
coordenação

1sussurrofone para cada
estudante.

Maio a novembro

4

Conhecimento da biografia do autor definido por cada ano.

Professores

Livros

Março a Maio

5

1º período: Irmãos Grimm, Esopo
2º período: Irmãos Grimm, Esopo
1º ano: Sônia Junqueira, Rogério Borges e Vinicius de Moraes
2º ano: Ana Maria Machado e Ruth Rocha
3º ano: Jonas Ribeiro e Eva Furnari
4º ano: Ziraldo e Mauricio de Souza
5º ano: Monteiro Lobato e Cecília Meirelles
Leitura e interpretação de livros do autor estudado.

Professores

Livros

Março a junho

6

Produções de textos ao longo do projeto de diferentes gêneros a partir das histórias do
autor da turma (utilizando diferentes estratégias).

Professores

Março a junho

7

Produções artísticas com diferentes técnicas a partir das histórias dos autores (no
mínimo 2 por turma)

Professores

Março a agosto

8

Montagem de uma peça teatral a partir de uma das histórias trabalhadas do autor da
turma.

Professores

Agosto

72

SEEDF/CREC/EC26Ceilândia

9

Seleção de um texto produzido por aluno (pode ser o texto a partir das histórias
trabalhadas ou textos a partir de outras estratégias como o jogo de histórias, etc) para a
composição do livro de textos da escola. (os textos selecionados devem ser entregues
a coordenação digitados. Fonte times, tamanho 12, espaçamento 1,5) e a
ilustraçãodigitalizada.)
A Educação Infantil e o 1º ano produzirá texto coletivo com a professora como escriba
e os alunos o representarão por meio dedesenho.
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05 de julho.
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AVALIAÇÃO
•

Durante todo oprojeto.

CULMINÂNCIA
•
•
•

Lançamento do livro com textos produzidos pelos alunos;
Exposição de trabalhos a partir de um ou mais autores definido porturma;
Apresentação de um teatro/musical por turma a partir de uma história do autor trabalhado peloano.
A culminância ocorrerá no sábado letivo, dia 14 de setembro de 2019.

REFERÊNCIAS
•

Currículo em Movimento do DistritoFederal.
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BAÚ DAS PALAVRAS
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: Escola Classe 26 de Ceilândia
Título do Projeto: Baú de palavras
Etapas: ( ) Ed. Infantil (X) Ensino Fundamental

Total de crianças envolvidas: 4º E 5º ANOS

Equipe responsável: Professores dos 4º e 5º anos

JUSTIFICATIVA
Este projeto Baú de palavras (ortografia reflexiva) pretende desenvolver um ensino de ortografia de
maneira sistematizada, com oportunidades de reflexão sobre as dificuldades apresentadas pelos alunos no que se
refere à escrita das palavras com momentos de analises nas regras ortográficas e linguísticas, e também com
relação as variações nalíngua.

PROBLEMATIZAÇÃO
✓ Seráqueoensinodaortografiaestáconduzindooalunoareflexãodaescritaoumemorizaçãode regras?

OBJETIVOS

GERAL

ESPECÍFICOS

Compreender os princípios gerativos da norma ortográfica de maneira reflexiva e não
decorar as regras, sendo que isto será um instrumento de inserção do sujeito no mundo
letrado.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Compreender regularidades e irregularidadesortográficas
Revisar e corrigir a grafia empregada na produçãotextual
Contrapor ocorrências de interferências da fala naescrita
Aplicar conhecimentos morfossintáticos na leitura eescrita
Estabelecer relações entre norma culta e variações dalíngua
Possibilitar que o aluno compreenda as regras, pela reflexão, semdecorá-las
Desenvolver o habito de consulta no dicionário para sanar dúvidas e ampliarseus
conhecimentos
12) Reconstruir significados a partir do texto escrito e seucontexto
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CONTEÚDOS
•
•
•
•
•
•

Análise de palavrasderivadas
Produções textuais/letra maiúscula eminúscula
Reescrita de textos/tonicidade
DificuldadesG/J– S/SS/C/Ç –sonsdoX;ICE/ISSE;fazendo/fazeno;esa/eza;mantesdepeb;
ch/nh/lh;am/ão
Ordem alfabética: Manuseio dedicionário
Acentuaçãográfica

PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)

Todos

Estratégias

Responsáveis

Recursos

Apresentação do projeto/ contação
de histórias: Baú das Palavras
(Sônia Moura)

Professores e
coordenação

Informática

Atividades
diversificadas:
cruzadinhas, caça-palavras, jogo
dos 7 erros, etc

Professores e
coordenação

Jogos

Concurso soletrando em sala de
aula

Professores e
coordenação

Cronograma
Março

Histórias
Março a novembro

Material impresso
Jornais

Concurso
turmas

soletrando

entre

Outubro
Revistas
Musica

as

Novembro

Vídeos

AVALIAÇÃO
•

A avaliação será contínua e processual porque acontecerá durante o processo ensino-aprendizagem do
projeto.

CULMINÂNCIA
•

A culminância será realizada em novembro com um concurso:soletrando.

REFERÊNCIAS
Currículo em Movimento do Distrito Federal (Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais)
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MATEMÁTICADESCOMPLICADA
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: Escola Classe 26 de Ceilândia
Título do Projeto: Matemática Descomplicada
Etapas: ( X ) Ed. Infantil ( X) Ensino Fundamental

Total de crianças envolvidas: todas

Equipe responsável:

JUSTIFICATIVA

Visando desconstruir a ideia da matemática punitiva e de difícil compreensão faz-se necessário a utilização de
estratégias pedagógicas envolvendo atividades lúdicas que despertem o interesse dos estudantes na resolução de
problemas e cálculos mentais a partir da vivencia cotidiana.

PROBLEMATIZAÇÃO

✓ Como criar situações que estimulem os estudantes a vivenciarem a matemática nodia-a-dia?

OBJETIVOS

GERAL

ESPECÍFICOS

Desenvolver o pensamento matemático
compreensão de situações-problemas.

01)
02)
03)
04)
05)
06)

a partir de atividades lúdicas para melhor

Trabalhar as conquistas efrustrações
Relacionar situações-problemas com ocotidiano
Proporcionar momentos de integração entre osalunos
Diminuir as dificuldades em cálculosmentais
Ampliar o pensamentomatemático
Despertar o desejo de aprendermatemática
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PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)

Estratégias

Todos

Realização da semana da
matemática
com
jogos,
brincadeiras e desafios. Nesta
semana todos os planejamentos
serão
voltados
para
os
conteúdos que envolvem todos
os eixos da matemática

Todos

Responsáveis

Recursos

Cronograma

24 a 28 dejunho
12 a 16 deagosto
Coordenação

A definir

23 a 27 de setembro

Outubro

Realização da gincana entre
turmas no segundo semestre.

(semana da criança)

AVALIAÇÃO
•

A avaliação será continua e processual porque acontecerá durante o processo ensino-aprendizagem do
projeto.

CULMINÂNCIA
•

Gincana entre as turmas na semana dacriança

REFERÊNCIAS
•

Currículo em Movimento do Distrito Federal (Ensino Fundamental – Anos Iniciais e AnosFinais)
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