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APRESENTAÇÃO

O trabalho tem o foco no desenvolvimento dos docentes, desde a educação
infantil aos Ciclos 1 e 2 da Educação Básica. Em cumprimento à Gestão Democrática
e participativa, todas as ações envolvem os segmentos: gestão, professores,
auxiliares, monitores e responsáveis pelos estudantes.
Os projetos estão descritos ao logo das páginas abaixo, com elaboração das
ações anuais e bimestrais, atendendo as especificidades das características de
alunos inclusivos, bem como ano/série. As ações foram iniciadas na Semana
Pedagógica de 2018, sendo ajustadas ao Calendário Escolar, durante o ano letivo.
O espaço da Coordenação Pedagógica, o Conselho de Classe, a Reunião
com Conselho Escolar, a Reunião Bimestral são utilizados para avaliação/Feedback
dos projetos e participação dos interessados.
Conforme o Currículo em Movimento da Educação Básica o ambiente foi
preparado de maneira atrativa e estimuladora à criatividade, promovendo a
reconstrução das aprendizagens.
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A Escola Classe 38 de Ceilândia – DF construiu este Projeto Político
Pedagógico 2016, com vistas a promover ações pedagógicas pautadas numa gestão
democrática e participativa, retroabastecidas pelas Novas Diretrizes Curriculares da
Educação Básica e demais documentos oficiais que regulam o ensino público de
qualidade da SEEDF. Trata-se de um documento que esclarece os princípios e
fundamentos políticos, pedagógicos, sociais e administrativos que regem as
atividades desenvolvidas nesta Instituição Educacional.
A elaboração do Projeto político-pedagógico representa para a escola
momentos de análise e reflexão sobre seu desempenho, que englobam seus
processos, seus resultados, suas relações internas e externas, seus valores e suas
condições de funcionamento. A partir disso, a escola se projeta procurando definir
aonde quer chegar, que estratégias adotar para alcançar seus objetivos e metas. Bem
como selecionar os processos que deve desenvolver, que projetos idealizar e quem
são os sujeitos que estarão envolvidos em cada ação.
Em vista disso, o presente documento contempla metas e objetivos traçados a
partir da contemplação da realidade escolar, num processo intersubjetivo de
apreciação e de reflexão que resultou em um plano exequível de trabalho, elaborado
sob a égide do caráter transformador da educação escolar. Assim, pretende-se agir
sobre a realidade, a partir de sua observação, com o fim de transformá-la,
considerando suas demandas e necessidades.

Quanto ao Credenciamento
O plano de funcionamento desta escola foi aprovado pelo Parecer nº 124-CEDF, de
22/07/81 (Boletim nº 16 CEDF).
Sua Criação:Res. Nº 334 – CD, de 21/05/80 (DODF nº 105, de 04/06/80 e A.N. da
FEDF – vol. III).
Vinculação:Inst. Nº 78-DEX., de 21/05/80 (A.N. da FEDF – vol.III).
Reconhecimento:Port. Nº 42 – SEC, de 10/08/81 (DODF nº 156, de 18/08/81 e A.N.
da FEDF – vol. IV).
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I - PERFIL INSTITUCIONAL

1. MISSÃO

Promover ações pedagógicas pautadas numa gestão democrática e
participativa, retroabastecidas pelas Novas Diretrizes Curriculares da Educação
Básica e demais documentos oficiais que regulam o ensino público de qualidade da
SEEDF. A avaliação formativa comporá as estratégias de intervenção com “olhar”
eficaz, reafirmando o papel da escola e da família em prol de resultados melhores,
indivíduos bem formados e críticos, num ambiente pacífico, harmonioso e
disciplinado.

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA

O prédio para funcionamento desta Instituição de Ensino foi construído em
1979 e entregue à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal no dia 1º de
agosto daquele ano. A inauguração da escola, como Escola Classe 38 de Ceilândia,
ocorreu em 25 de fevereiro de 1980, sob a direção da professora Nilza Moraes
Pessoa Silva.
A escola está situada à EQNP 15/19 – Área Especial, Setor P. Norte, Ceilândia
– DF. Trata-se de um setor periférico da cidade, que apresenta diversos problemas
característicos das periferias das grandes cidades brasileiras, como falta de
infraestrutura, criminalidade, pouca assistência governamental, dentre outros.
Encontra-se neste setor uma grande diversidade cultural, pois a comunidade é
formada por pessoas oriundas de diversas regiões brasileiras, refletindo a alta
miscigenação da população do Distrito Federal.
Temos matriculados alunos dos Setores P Norte, QNQ, QNR, Expansão do
Setor “O” e Sol Nascente, a carência de escolas públicas na região é grande. Muitos
discentes residem no Setor Habitacional Sol Nascente, uma Região Administrativa em
formação, desprovida de infraestrutura básica que, dentre outras dificuldades, conta
com uma grande demanda por transportes para os alunos.

11
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3. MAPEAMENTO INSTUCIONAL
3.1- Contexto Educacional
O desemprego é um problema eminente dos moradores da comunidade em
que está situado a Unidade Escolar. Essa demanda é identificada através dos
atendimentos realizados pelo Serviço de Orientação Educacional, à medida que as
crianças são ouvidas.
A característica familiar dos alunos é marcada por (filhos abandonados, pais e
mães separados etc.) situações que na maioria das vezes, trazem reflexos no âmbito
escolar tais como: baixo rendimento escolar e abandono. No ano de 2018, houve 08
matrículas canceladas, 05 alunos abandonaram a escola.

3.2- Perfil dos Profissionais da Educação
A revitalização das coordenações pedagógicas, por meio de reuniões,
palestras e vivências, que visam à integração dos conteúdos e disciplinas por meio da
adequação da matriz curricular, do Currículo em Movimento e dos Parâmetros
Curriculares Nacional tem, aos poucos, conferido resultados positivos.
A equipe gestora, docente, administrativa e os profissionais da Carreira
Assistência à Educação têm ciência das dificuldades, e estão todos comprometidos
com as mudanças necessárias, para a oferta de uma educação de qualidade.
O relacionamento interpessoal entre todos os segmentos desta Instituição de
Ensino está se estreitando gradativamente, uma vez que todos desejam fazer da
educação oferecida um passaporte para a cidadania, tornando a escola um lugar
agradável, onde todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem sejam
sujeitos agentes na construção do saber em seu mais amplo sentido.
Quanto à formação dos professores, convém lembrar que todos são
graduados, segue abaixo, o quantitativo dos que apresentam pós-graduação:
Quantidade de professores efetivos
Total
Pós-Graduação

47
43

Quantidade de professores de Contrato
Temporário
Total
16
Pós-Graduação
05

12
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3.3- Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar
Muitos alunos apresentam problemas familiares, a saber, por volta de 150
(cento e cinquenta) alunos.
Há um perfil nas famílias, muitas crianças são criadas por avós ou outro
parente próximo, não sendo o responsável legal e, portanto, não apropriado para
acompanhar o rendimento escolar desta criança, na escola. Outro aspecto, diz
respeito à rotatividade de alunos na escola, por mudanças de endereço. A escola
recebe aluno de toda parte das outras Unidades da Federação e entorno do Distrito
Federal, por exemplo, interior do Nordeste, Bahia; Piauí e também Minas Gerais, bem
como Águas Lindas (GO) e Santo Antônio.
Um dos fatores que torna agravante a dificuldade dos pais ou responsáveis do
Setor Sol Nascente em acompanhar a vida escolar de seus filhos é a falta de
transporte coletivo que garanta a mobilidade daquela população para resolver não só
a vida escolar como outros aspectos referentes ao cotidiano da população. Por causa
da distância, é utilizado como meio de locomoção desta comunidade, os Programas
de Transporte Cedido, Passe Livre Estudantil e Van Particular. O quantitativo de
alunos do Transporte Cedido em 2018 foi correspondente a 81 alunos. Os demais
casos, não há como precisar, pois mudam as opções constantemente, conforme a
necessidade da família.
A dimensão administrativa no que diz respeito ao atendimento é de 1.000
alunos em dois turnos: Matutino: 21 turmas e Vespertino: 21 turmas, contando com
uma sala de Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). O horário dos turnos são,
respectivamente: Matutino: 07h15 às 12h15 e Vespertino: 13h às 18h.
Apesar da difícil integração da escola com a comunidade, os projetos
pedagógico-culturais executados durante os anos letivos anteriores, bem como os
Conselhos de Classe e Reuniões de Pais, realizados bimestralmente, têm minimizado
a situação, propiciando aos pais e responsáveis e aos próprios profissionais da
educação um maior envolvimento no processo ensino-aprendizagem. Não obstante, a
escola caminha junto à comunidade. A aproximação entre uma e outra se mostra
evolutiva, por meio de ações conjuntas que visam, em primeira mão, o
desenvolvimento e aprimoramento da aprendizagem dos alunos, bem como seu
crescimento pessoal e intelectual.
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3.4 – Infraestrutura
QUANTIDADE
01
20
01
01
01
01
01
06
01
01
01

DESCRIÇÃO
DIREÇÃO
SALAS DE AULA
SALA DE LEITURA
SALA DE REFORÇO ESCOLAR (ADAPTADA)
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
SALA DE PROFESSORES
CLASSE ESPECIAL (ADAPTADA)
BANHEIROS
REFEITÓRIO
COPA
SALA SOE
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO
86
JOGOS VARIADOS
MATERIAL PEDAGÓGICO – SALA DE LEITURA
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO
02
GLOBO TERRESTRE
01
ESQUELETO HUMANO
43
MAPAS
18
CAIXA DE JOGOS
94
BANNERS
04
MAQUETE DO CORPO HUMANO
01
TWISTLIGHT
05
GRAMPEADORES
01
PERFURADOR
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
QUANTIDADE
DESCRIÇÃO
18
TABLETES
32
MCROCOMPUTADORES

3.5- Indicadores de Desempenho Escolar
a) Indicadores Internos
INDICADORES DE DESEMPENHO ESCOLAR
(Indicadores Internos)
Dados / Anos
Maticulados
Aprovados
Reprovados
Evadidos
Abandono
Infrequente
Promovido
TOTAIS

2013

2014

2015

2016

2017

994
936
46
0
0
12
0
994

984
906
71
0
0
7
1
984

1032
963
61
0
0
8
0
1032

994
942
47
0
0
5
1
994

1049
998
41
0
10
0
1
1049
14
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b) Indicadores Externos
NOSSOS ÍNDICES
IDEB

Anos iniciais do ensino fundamental
Taxa de Aprovação

Ano

1º

2º

3º

4º

5º

2005

97,1

92,4

89,0

89,8

89,4

0,91

2007

89,5

95,2

83,3

80,1

86,8

0,87

2009

96,5

100,0

75,8

89,5

94,3

0,90

2011

92,1

99,1

84,0

93,5

96,5

0,93

2013

91,3

99,5

89,2

93,7

93,0

0,93

2015

97,3

96,7

86,2

87,6

97,1

0,93
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Prova Brasil

Matemática

Língua Portuguesa

Proficiência
Média

Proficiência
Padronizada

Proficiência
Média

Proficiência
Padronizada

199,6

5,3

192,4

5,2

5,27

201,2

5,4

177,4

4,7

5,03

221,1

6,1

198,3

5,4

5,79

228,2

6,4

209,0

5,8

6,12

218,1

6,0

205,7

5,7

5,87

222,7

6,2

219,4

6,2

6,20

Ideb

Ano

Meta

2005

Ano

Ideb

2.005

4,8

2.007

4,4

4,8

2.009

5,2

4,4

2.011

5,7

2.013

5,5

2.015

5,7

Valor

2007

4,9

2009

5,2

2011

5,6

5,7

2013

5,8

5,5

2015

6,1

5,7

II-

5,2

FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

A sociedade brasileira sofre profundas desigualdades sociais, econômicas e
culturais decorrentes do capitalismo desenfreado que o País vive. Em vista disso, a
16
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sociedade vive um processo histórico de disputa de interesses sociais, na maioria das
vezes, inteiramente opostos. Nesse processo, as pessoas organizam-se em
instituições variadas e constroem, a todo o momento, a história da sociedade (MEC,
2008).
A evolução da história da sociedade brasileira revela que o progresso da
democracia confere conquistas e amplia avanços sociais, como a conquista do voto
direto, por exemplo. A democracia participativa amplia e aprofunda a perspectiva
emancipadora da sociedade. E o marco dessa sociedade democrática e
emancipadora é que todos os cidadãos, como sujeitos históricos conscientes, lutam
pelos seus direitos legais, tentam ampliar esses direitos, acompanham e controlam
socialmente a execução desses direitos, sem deixar de cumprir, em contrapartida, os
deveres constitucionais de todo cidadão (MEC, 2008).
Frente a essas reflexões e percepções, questionamos: qual é a função social
da escola? Qual é o papel da educação na formação do cidadão? São questões que
emergem em reflexões desta natureza, uma vez que um cidadão pleno não apenas
sabe escolher bem os governantes, mas assume sua condição de sujeito, exercendo
seu papel dirigente na definição do seu destino, dos destinos de sua educação e da
sua sociedade.
Tornar-se cidadão, conforme explica Santos (2003, p.27) “é conseguir ser
participante dos bens e valores adquiridos socialmente. Ninguém nasce cidadão, fazse pelo processo educativo”. Nessa mesma perspectiva, Freire (2003) defende que
ser cidadão é ser político, capaz de questionar, criticar, reivindicar, participar, ser
militante e engajado, contribuindo para a transformação de uma ordem social injusta e
excludente. E o papel da educação, para Freire (2003) seria habilitar o aluno a “ler o
mundo”, a aprender a realidade (conhecê-la) para em seguida poder reescrever essa
realidade (transformá-la). Ainda segundo esse autor, a educação, enquanto prática de
liberdade permite ao indivíduo a fuga da alienação e da servidão social,
especialmente numa sociedade marcada pelas desigualdades sociais como a nossa.
Freire (1959) defendia que uma das tarefas fundamentais da educação
brasileira, vista sob o ângulo de nossas condições faseológicas atuais, seria, na
verdade, a de “criar disposições mentais no homem brasileiro, críticas e permeáveis,
com que ele possa superar a força de sua inexperiência democrática” (FREIRE, 1959,
p.87). Educar, para Freire, seria, portanto, superar as forças inibidoras e assombrosas
que excluem os homens das situações relacionais na sociedade. Em sua visão,
17
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educar-se é inserir-se à vontade no clima da participação e ingerência, perdendo o
quase assombro em que se acha hoje o cidadão comum.
Em nossa sociedade, portanto, a escola tem como função social formar o
cidadão, isto é, construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante
solidário, crítico, ético e participativo. De acordo com o Ministério da Educação – MEC
(2008), essa função se aplica a todos os níveis e modalidades de ensino da Educação
Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Para isso, entretanto, é indispensável socializar o saber sistematizado,
historicamente acumulado, como patrimônio universal da humanidade, de forma que
esse saber seja criticamente apropriado pelos estudantes, que já trazem consigo o
saber popular, o saber da comunidade em que estão inseridos.
Cabe à escola administrar esses saberes, organizando e adequando sua
proposta curricular, de forma que os resultados sejam revertidos em conhecimentos
significativos para a formação global dos estudantes.
Para Santos (2003), à entrada do novo milênio, neste novo mundo da
revolução da comunicação, da engenharia genética, da preocupação ambiental, da
crise ética simbolizada especialmente na violência, na banalização da vida e da crise
política referente aos Estados Nacionais e às relações internacionais, mundo do
terrorismo e do pensamento complexo, das incertezas e da transitoriedade, mundo
muito mais da imagem do que do real, pode-se dizer que o que se espera da escola,
como sua função social, é:
A

vivência

apreciativa,

protetora,

comprometida

com

o

desenvolvimento do patrimônio cultural nacional e da humanidade;
O fortalecimento das bases democráticas e dos direitos humanos
e

dos

povos,

a

busca

da

justiça

social,

da

paz,

da

responsabilidade por um ambiente saudável – tudo fundamentado
no direito à vida e à felicidade;
A defesa da construção de uma sociedade onde o trabalho como
atividade de realização humana possa garantir o desenvolvimento
possível dos indivíduos (SANTOS, 2003, p.57).

O Artigo 22 da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB estabelece que a “Educação Básica tem por finalidade desenvolver o
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.
18
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Essa premissa legal torna necessária à escola ressignificar suas ações pedagógicas,
tendo como foco sua função social de formar cidadãos, propiciando aos educandos a
construção de conhecimentos, atitudes e valores que os tornem sujeitos sociais
críticos, solidários, criativos, éticos e participativos.
A partir disso, a Escola Classe 38 de Ceilândia articula e planeja ações e
estratégias que consideram questões sociais contemporâneas, possibilitando aos
alunos o desenvolvimento de uma autonomia cidadã, a saber: o exercício de seus
direitos e deveres e uma participação ativa na vida científica, cultural, social e política.
Acredita-se, assim, que a escola desempenha sua função social, função essa,
historicamente construída e passível de reconstrução na medida da evolução social.
No dia 26 de outubro de 2016, a escola optou pela adesão à Organização
Escolar em Ciclos para as aprendizagens nos anos iniciais (2º CICLO), por meio de
Ata. Assim, a organização do trabalho pedagógico incluirá a mobilidade e a
flexibilização dos tempos e espaços escolares, a diversidade nos agrupamentos de
alunos, as diversas linguagens artísticas, a diversidade de materiais, os variados
suportes literários, as atividades que mobilizem o raciocínio, as atitudes investigativas,
as abordagens complementares e as atividades de reforço, a articulação entre a
escola e a comunidade e o acesso aos espaços de expressão cultural .

Além das concepções educacionais, os valores presentes na comunidade
escolar constituem uma fonte de orientação e inspiração no local de trabalho.
Segundo o MEC (2006) os valores são as ideias fundamentais em torno das quais se
constrói a escola. Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na
escola e da escola com os alunos, com as famílias e com a comunidade. São
elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na escola, contribuindo
para a unidade e a coerência do trabalho. Com base nisso, apresentamos os
seguintes valores que permeiam o fazer educacional em nossa escola:


Qualidade – em cada ação educacional e administrativa buscamos alcançar a
excelência e eficácia do trabalho escolar. Lutamos pela evolução de nossas práticas,
de maneira que cada atitude possa convergir para o progresso da educação.



Respeito – reconhecemos e incentivamos o reconhecimento dos direitos de cada
indivíduo, respeitando a dignidade de cada pessoa em todos os seguimentos da
comunidade escolar.
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Igualdade – todos os membros da comunidade escolar são tratados com equidade,
sem preconceito e sem discriminação, considerando-se as necessidades e a
capacidade de cada um.



Ética – o tratamento entre os diversos membros de todos os segmentos deve se dar a
partir de uma abordagem ética, com compromisso, seriedade e respeito em cada
ação.



Participação – as tomadas de decisão acontecem numa relação vertical e
intersubjetiva, em que são consideradas as diferentes opiniões do grupo e o trabalho
em conjunto é favorecido e incentivado.



Inovação e criatividade – apoiamos a inovação e a criatividade individuais,
valorizando as ações empreendedoras, criativas e flexíveis na busca vencer desafios
e na construção da solução de problemas.



Dinamismo – a dinamização do espaço e do tempo é uma busca constante, vista
como eficaz para tornar mais agradável e gratificante o processo de ensinoaprendizagem entre todos os indivíduos participantes.



Solidariedade – a colaboração, a coletividade, o comprometimento e os valores
humanos são valorizados na busca do alcance dos objetivos institucionais.

III-

CONCEPÇÕES

TEÓRICAS

PRINCÍPIOS

ORIENTADORES

DAS

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A Escola Classe 38 adota como base norteadora do trabalho políticas e
programas que visam à formação integral do ser humano, articulada ao ambiente
social de todos os envolvidos na educação e daqueles beneficiados por ela.
Aprendizagem e formação são os fins e propósitos em que se centra o caráter
organizacional e institucional da escola.
Os fins e princípios norteadores da prática educacional, nesta escola, foram
definidos em consonância com as diretrizes emanadas da Constituição Federal, da
LDB e dos demais elementos da legislação vigente, conforme listado a seguir:


Entendemos a compreensão da cidadania como participação social e política, a
valorização de atitudes e hábitos saudáveis de vida e a utilização da linguagem
verbal, matemática, plástica e corporal para produzir e expressar ideias
questionando a realidade, formulando e resolvendo problemas utilizando
procedimentos adequados.



Concebemos a escola como um “lugar de amigos”, conforme define Freire (2003).
A escola é um lugar propulsor de dinamismo no processo de crescimento pessoal
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e humano. É um ambiente que favorece interações múltiplas, que convergem para
o desenvolvimento da valorização e do respeito mútuo às diferenças e à
apropriação de conhecimentos significativos e da diversidade cultural presente na
sociedade brasileira e brasiliense, especificadamente.


Para cumprir o conjunto de suas missões, a escola organiza-se em torno dos
quatro pilares da educação do futuro, “quatro aprendizagens fundamentais que,
ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do
conhecimento” (DELORS, 2004, p.90), a saber: aprender a conhecer, que trata da
apropriação dos instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, para a participação e
cooperação com os outros nas atividades e vivências humanas; e aprender a ser,
que é a via essencial para a integração das outras três precedentes.



A inclusão educacional e social é outro princípio fundamental que permeia o
trabalho pedagógico e administrativo da escola. As ações educativas são
efetivadas com base no princípio legal de que todo ser humano tem direitos iguais
e são iguais perante a lei. As condições favoráveis à aprendizagem são
proporcionadas a todos os alunos com justiça e equidade, sem indícios de
exclusão ou prejuízo de um ou outro aluno que apresenta características
singulares que demandam mais atenção por parte da equipe docente e da
coordenação pedagógica, a despeito de possíveis limitações.



Todo ser vivente é parte integrante da natureza e o ser humano, portador da
capacidade de raciocínio e de policiamento dos instintos, como tal, deve militar em
favor de sua preservação enquanto preservação da vida em conjunto com os
demais seres viventes. Nesse sentido, a legislação que rege a prática da
educação ambiental serve como embasamento e respaldo para a inserção dessa
temática em todos os níveis do ensino na escola, por meio da transversalidade.



Uma gestão escolar é, antes de tudo, a gestão pedagógica da escola. A prioridade
da gestão é a sua dimensão pedagógica. O foco do trabalho é o desenvolvimento
global do aluno. Por isso, todas as ações administrativas, pedagógicas e outras,
devem dirigir-se ao sucesso do aluno e ao seu desenvolvimento global.



A liberdade de expressão cultural, racial, religiosa e étnica é um direito que assiste
a todo ser humano e a escola é um ambiente efervescente neste sentido, onde a
expressão múltipla é vista como a riqueza de um povo, objeto de estudo e
propulsora do desenvolvimento da capacidade de tolerância e entendimento entre
os cidadãos e suas diferenças. As diferenças, por sua vez, constituem peça chave
na construção da identidade de cada indivíduo.
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Utilizar sistema de avaliação qualitativa e formativa, porém formar grupos de
estudos para fazer com que todos os professores passem a trabalhar com
avaliações operacionais dentro do contexto real do aluno, com instrumentos de
avaliação elaborados em função da aprendizagem significativa, compatibilizando
as competências, habilidades, atitudes e valores exigidos com o que foi
desenvolvido na prática do processo de ensino aprendizagem, buscando o pleno
desenvolvimento do mesmo e formando jovens preparados para viver numa
sociedade que vem passando por constantes modificações. A ação avaliativa do
processo de ensino e de aprendizagem deve ultrapassar os limites quantitativos e,
portanto,

observar

os

seguintes

critérios:

formativo,

diagnóstico,

processual/contínuo, cumulativo e abrangente interdisciplinar. Além disso, é
importante que o professor e a instituição também se incluam nesse processo, de
modo que, constantemente, se auto avaliem, com o objetivo de aperfeiçoarem
seu trabalho, visando seu crescimento como profissional da Educação e,
consequentemente, também o crescimento do aluno.

Considerando a formação dos ciclos temos:





Avaliação para as aprendizagens - visa identificar aquilo que os(as)
estudantes já aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por
meio de estratégias pedagógicas para promover avanços (VILLAS BOAS,
2004).
Avaliação institucional (do trabalho pedagógico da escola) - é uma
autoavaliação realizada por todos os envolvidos no processo educativo,
tomando como referência o Projeto Político-Pedagógico da escola.
Avaliação em larga escala - avaliação do desempenho dos estudantes
por equipes externas, realizada pelo próprio sistema de ensino e/ou em
nível nacional, como a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA),
Provinha Brasil e a Prova Brasil.

A escola tem a finalidade principal de possibilitar aos alunos o sucesso escolar,
formando cidadãos mais confiantes em suas capacidades, conscientes e preparados
para conviver com as constantes mudanças socioeconômicas e tecnológicas que
ocorrem na sociedade, agindo com perseverança na busca do conhecimento e no
exercício da cidadania.
Os princípios defendidos neste Projeto político-pedagógico visam nortear as
ações da escola, bem como assegurar o acesso e a permanência do aluno nela,
buscando a qualidade do ensino-aprendizagem, viabilizando, assim, de maneira
efetiva, sua inserção no processo da gestão escolar.
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Diante do que foi apresentado, vale ressaltar que este Projeto não é algo
pronto e acabado, pois a educação que queremos será fruto da organização e
participação de todos os segmentos escolares. Sendo assim, está sujeita à avaliação
e a eventuais mudanças que se fizerem necessárias, pois se trata de um trabalho
coletivo e que visa o bem estar comum e a satisfação de todos.

IV-

OBJETIVOS INSTUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

Objetivo Geral

Favorecer o conhecimento elaborado primando pelo desenvolvimento das
capacidades cognitivas e das competências necessárias à conquista da autonomia
intelectual dos educandos e formação básica do cidadão, cumprindo as exigências da
modernidade. Utilizando valores nas relações interpessoais, liderança, respeito e
solidariedade.
A Lei de Gestão Democrática nº 4.751, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2012 norteia
as ações e envolvimento dos segmentos que compõem o espaço escolar. As
denominações

colegiadas

representam

o

coletivo

e

colaboram

para

o

desenvolvimento de melhorias administrativas e pedagógicas. As estratégias
utilizadas são: organização prevista no Calendário Escolar e o uso de cronogramas
facilitadores, juntamente, com boa divulgação e preparação de todos os espaços da
escola; pesquisas em mídias, formação continuada, análise de dados de avaliação
em larga escala; ciência dos responsáveis da co-participação na formação dos
estudantes.

Gestão administrativa:


Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento, com qualidade, das
funções primárias em todos os setores pedagógico/administrativo deste
estabelecimento de ensino.



Desenvolver mecanismos democráticos para elaboração, acompanhamento
e avaliação do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar.
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Gestão de Pessoas


Promover a realização de eventos cívico-recreativo-culturais, para a
integração escola-comunidade.



Formar hábitos, atitudes e valores para convivência em grupo e na sociedade
em geral.



Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem
como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se
contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe
social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e
sociais;



Incentivar a participação de professores e auxiliares de educação nos cursos,
programas e projetos oferecidos pelo MEC, pela Secretaria de Estado de
Educação, pela Coordenação Regional de Ensino e pela escola, favorecendo
a formação continuada dos profissionais que atuam na escola.



Promover reflexões sobre situações de conflitos contribuindo assim para
construir um ambiente harmônico entre alunos, professores e funcionários
através da boa convivência.



Garantir a ação, intersetorialmente, dos profissionais: Pedagogo, orientador
Educacional e Psicólogo.

Gestão Participativa


Desenvolver projetos e programas que visem o atendimento do aluno dentro
do contexto socioeconômico e político em que vive.



Fazer o acompanhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem,
elevando o índice de desempenho individual desta instituição, referendado
pela média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de
2016/2019.



Realizar gincanas, festas em datas comemorativas como: Festa da Família,
Festas Juninas, Dia da Criança, voluntariado, Promoção da Cidadania e
Cultura da Paz.



Garantir que o Conselho Escolar, em conformidade com as normas do
Conselho de Educação do Distrito Federal e da Secretaria do Estado de
Educação, acompanhe a execução desta Proposta Pedagógica.
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Realizar atividades que promovam a reflexão sobre as temáticas: Dia da
Consciência Negra, Voluntariado, Promoção da Cidadania e Cultura da Paz.



Fortalecer os vínculos de cidadania, os vínculos familiares, os laços de
solidariedade humana e a tolerância recíproca em que se assenta a
sociedade nacional.

Gestão pedagógica


Promover momentos de discussão com a finalidade de analisar e avaliar os
trabalhos desenvolvidos na escola.



Estimular a participação dos alunos em projetos e atividades pedagógicas
que promovam a integração entre as competências e habilidades a serem
trabalhadas em suas vivências.



Desenvolver competências e habilidades de leitura, interpretação, raciocínio
lógico e criticidade.



Desenvolver temas com os eixos transversais: Educação para a Diversidade,
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a
Sustentabilidade, focando temas ou conteúdos atuais.



Utilizar meios de avaliações que envolvam as dimensões qualitativas,
quantitativas e formativas.



Programar rotinas saudáveis no âmbito escolar que foquem o potencial
produtivo do aluno que visem seu desenvolvimento no processo de ensinoaprendizagem.



Promover e favorecer os estudos das diversidades em todos os níveis do
ensino oferecido, por meio da transversalidade e da interdisciplinaridade.



Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
Ensino Fundamental.

Gestão de aprendizagens e dos resultados educacionais


Promover ações no contra turno que conduzam ao aprimoramento da
aprendizagem efetiva e significativa dos alunos com baixo rendimento
escolar, favorecendo sua formação integral.



Realizar visitas e passeios educativos setorizados que promovam o lazer e
também a integração entre todos os conteúdos.
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Investigar e promover ações a fim de combater as causas do fracasso
escolar apresentado por alguns alunos.



Garantir a utilização do Currículo em Movimentodas Escolas Públicas do DF
como referencial para a construção do conhecimento pelos alunos e para a
assimilação de aprendizagens contextualizadas.



Promover e favorecer os estudos afro-brasileiros em todos os níveis do
ensino oferecido, por meio da transversalidade e da interdisciplinaridade.



Garantir o pleno funcionamento do SOE, SEAA e Sala de Recursos da
Unidade Escolar.

Gestão financeira


Garantir o funcionamento e a transparência do Conselho Escolar e Caixa
Escolar, por meio de campanhas que visem ações específicas, aplicando os
recursos financeiros de acordo com as decisões tomadas com o envolvimento
de todos os segmentos escolares representados nesse conselho.

PDE

2016

METAS

2017

2018

2019

Nº
meta
Ampliar em 20% as médias do IDEB.

X

Promoção de discussão, bimestralmente, com a
finalidade de analisar e avaliar os trabalhos X

X

X

X

serem X

X

X

X

Participação em 100% das avaliações em X

X

X

X

desenvolvidos na escola.
Estimular

a

mensalmente,

participação
em

projetos

dos
e

alunos,
atividades

pedagógicas que promovam a integração entre
as

competências

e

habilidades

a

trabalhadas em suas vivências.

escalas

propostas

e

desenvolvidas

pela

Secretaria de Educação do DF.
Programar
7

âmbito

ações

escolar

semanais
que

foquem

saudáveis
o

no

potencial
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produtivo

do

aluno

desenvolvimento

no

que

visem

processo

de

seu

ensino- X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

aprendizagem.
Desenvolver ações, bimestrais, pedagógicas
que promovam a transição entre as etapas da
Educação

Básica

e

fases

do

Ensino X

Fundamental.
Realizar

ações,

situações

de

periodicamente,

conflitos.

sobre

Promovendo

um X

ambiente harmônico entre alunos, professores e
funcionários através da boa convivência.
2

Fazer o acompanhamento de 100% dos alunos X
com dificuldades de aprendizagem.
Efetivar todos projetos que fortaleçam os
vínculos de cidadania, os vínculos familiares, os
laços de solidariedade humana e a tolerância
recíproca em que se assenta a sociedade X
nacional.
Garantir o acesso e a permanência com ações
que visem ao sucesso do aluno na escola, X
diminuindo a evasão escolar em 20% ao ano.
Alfabetizar 90% as crianças, no máximo, 8 X
anos.
Fazer o acompanhamento de 100% alunos com
dificuldades de aprendizagem, elevando o X

5

índice

de

desempenho

individual

desta

instituição.
Reduzir, pelo menos, em 5% a distorção
série/idade, de acordo com a lei da gestão X
compartilhada, lei 4.056.
Participar dos Circuitos de Ciências, em níveis
regionais

e

distrital,

com

culminância

na X

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
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Utilizar a Sala de Leitura como proposito a
democratização do Acesso, do Plano Nacional X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

do Livro e da Leitura.
Implementar

e

manter

funcionamento

de

“espaços de leitura de sala de aula”, em todas
as salas de aula de todas as etapas e X
modalidades de ensino.
Desenvolver ao longo dos bimestres, temas
com os eixos transversais: Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para X
4

os

Direitos

Humanos,

Educação

para

a

Sustentabilidade, focando temas ou conteúdos
atuais em respeito à transversalidade e da
interdisciplinaridade.
Garantir o pleno funcionamento do SOE, SEAA X
e Sala de Recursos da Unidade Escolar.
Promover ações de prevenção à violência na
4

escola, como a violência doméstica e sexual,
favorecendo

a

adoção

das

providências X

adequadas para promover a construção da
cultura da paz e um ambiente escolar dotado de
segurança.

Favorecer a articulação da escola com os
diferentes

espaços

educativos,

culturais

e

esportivos e com equipamentos públicos, como X
centros comunitários, olímpicos, bibliotecas,
6

praças, parques, museus, teatros, cinemas e
planetários.

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA ESCOLA
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O conceito de educação presente neste Projeto pauta-se no princípio da
globalidade do ser humano, enquanto ser holístico e intersistêmico. Dessa forma,
pretende-se obter a plenitude do ser humano por meio de uma formação educacional
que priorize atividades interdisciplinares e contextualizadas, uma formação que
assegure o desenvolvimento e o crescimento individual do aluno, que garanta seu
acesso e permanência no ensino público gratuito, envolvendo seus aspectos sociais,
econômicos e intelectuais com vistas à formação de sua cidadania, numa perspectiva
dialética de construção do conhecimento.
E o conceito de escola, por sua vez, corresponde à ideia de um espaço
dinâmico e acolhedor de uma cultura diversificada, favorecedor de múltiplas relações
e interações. A escola é um espaço público, lugar de debate e diálogo fundado na
reflexão coletiva. E sua dinâmica se constrói na ação de seus constituintes internos e
externos, a saber:
Constituintes internos:


Os alunos, que necessitam de condições favoráveis ao desenvolvimento de
suas habilidades e competências, de maneira devidamente organizada e
estruturada, de tal modo globalizado, que contribua para seu convívio em
sociedade, e, portanto, para a construção de sua cidadania;



Os professores, que, além de suas próprias culturas, assumem um
compromisso profissional com o Projeto Político Pedagógico da escola,
informada pelos valores definidos e instrumentada pelas habilidades e
saberes requeridos;



A equipe gestora e os auxiliares de educação que, enquanto garantia de
vida escolar integrada, tornam-se legítimos responsáveis por educadores e
educandos.
Constituintes externos:



A comunidade, que exige a formação integral dos educandos, criando
assim um elo que busca no Projeto Educativo atender aos anseios da atual
sociedade, inserindo cidadãos para atuarem de forma participativa no
crescimento evolutivo e humanista da mesma. Inclui-se neste grupo
também, as instituições que estabelecem parcerias com a escola,
contribuindo de diversas formas para o bom andamento das atividades.
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Em síntese, destacam-se, neste documento, diretrizes norteadoras voltadas
para uma educação que priorize os princípios da qualidade e da equidade, uma
educação voltada a novas experiências, a novas maneiras de ser, pensar e agir, no
convívio com as diferenças.

Libâneo (2013)

Este Projeto justifica-se, pois, pela necessidade de planejamento que exige
toda ação educativa se quer eficaz. E a construção conjunta e democrática das
decisões a serem tomadas é um patrimônio moral desta Instituição de Ensino,
presente em toda a sua construção histórica. Pode-se afirmar, também, que esta
instituição faz parte do patrimônio histórico e cultural da comunidade, uma vez que
nela se insere por meio de uma relação dialógica e interativa. Espera-se que as
decisões tomadas reflitam na evolução da relação entre a escola e a comunidade.
Segundo, Carlos Luckesi:

A aprendizagem ativa é aquela que é construída pelo educando a partir de
sua interação com os conteúdos socioculturais. (...) exige também um ensino
ativo. O educador, ao trabalhar com seus educandos, deverá estar atento
para propor conteúdos e atividades que lhes possibilitem aprender pela ação.

No decorrer do ano letivo serão trabalhadas várias ações voltadas ao pleno
desenvolvimento de nossos alunos. Realizamos um levantamento de nossas
necessidades em conversas com toda a comunidade escolar: alunos, professores,
pais e servidores, para início dos nossos projetos.
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1. Organização escolar

Educação Infantil

O eixo integrador do Currículo da Educação Infantil? A Resolução nº 5, de 17
de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, delibera em seu artigo 9º que as práticas pedagógicas as quais compõem a
proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as
interações e a brincadeira. Assim sendo, a SEEDF adota como eixo integrador do
Currículo da Educação Infantil a junção de elementos basilares do trabalho educativo
com os bebês e crianças pequenas: Educar e cuidar, brincar e interagir.

Cabe mencionar as práticas cotidianas de tal atendimento:
I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação
ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da
criança;
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e
gêneros textuais orais e escritos;
IV - recriem relações quantitativas, medidas, formas e orientações de espaço
temporais em contextos significativos para as crianças;
V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades
individuais e coletivas;
VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização,
CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO
INFANTIL saúde e bem-estar;
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VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos
culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo
e reconhecimento da diversidade;
VIII

-

incentivem

a

curiosidade,

a

exploração,

o

encantamento,

o

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e à natureza;
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas
manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança,
teatro, poesia e literatura;
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não
desperdício dos recursos naturais;
XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações
e tradições culturais brasileiras;
XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores,
máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos; Xpromovam práticas nas quais a criança perceba suas necessidades em
oposição às vontades de consumo.
O eixo integrador específico da Educação Infantil - Educar e cuidar, brincar e
interagir - precisa ser considerado juntamente com os eixos gerais do Currículo da
Educação Básica da SEEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação
em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Nesse sentido,
o trabalho pedagógico com a infância implica considerar esses eixos, ensinando a
formar opinião, levando em consideração a base familiar e valores éticos e sociais.
(Currículo em Movimento da Educação Básica-Educação Infantil, pág. 32)

2. Bloco Inicial de Alfabetização – BIA e 2º Ciclo (4º e 5º anos)

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos no DF, com a
implantação do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA constitui uma política nitidamente
comprometida com a inclusão e a igualdade. Baseado na LDB, em seu Artigo 23, a
SEE/DF optou pela organização do BIA para atendimento aos anos

iniciais de
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escolarização, fundamentada na concepção de conhecimento como construção e
reconstrução, considerando as fases de desenvolvimento humano das crianças, suas
características pessoais e as vivências socioculturais.

Fundamentada nas Diretrizes Pedagógicas do 2º Ciclo (4º e 5º anos), a
Unidade Escolar preocupa-se com um ensino que tenha compreensão sobre o modo
como o estudante aprende, favorece a organização do trabalho pedagógico, no
sentido de garantir as aprendizagens, isto é, requerendo que todos os envolvidos
organizem a escola, especialmente para o cumprimento da função social a que se
propõe a escola. Para tanto deve promover as aprendizagens, incluindo professores,
gestores e profissionais da educação. Enfim, a perspectiva adotada para o 2º Ciclo da
Educação Básica é a progressão continuada das aprendizagens, os estudantes
passam a aprender com mais qualidade dispondo do tempo necessário e por meio de
pedagogias diferenciadas em um processo contínuo.

Segundo as Diretrizes da Educação básica (2014, pág. 279) em respeito ao
público atendido é válido citar:

Em janeiro de 2008, a nova “Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da educação inclusiva” da SEESP/MEC é publicada, passando a
orientar os sistemas educacionais para a organização dos serviços e recursos
da Educação Especial de forma complementar ao ensino regular, como oferta
obrigatória e de responsabilidade dos sistemas de ensino. Essa Política
resgata o sentido da Educação Especial expresso na Constituição Federal de
1988, que interpreta esta modalidade não substitutiva da escolarização
comum e define a oferta do atendimento educacional especializado – AEE em
todas as etapas, níveis e modalidades, preferencialmente no atendimento à
rede pública de ensino.

A concepção da Educação Especial nesta perspectiva da educação inclusiva
busca superar a visão do caráter substitutivo da Educação Especial ao ensino
comum, bem como a organização de espaços educacionais separados para alunos
com deficiência. Essa compreensão orienta que a oferta do AEE será planejada para
ser realizada em turno inverso ao da escolarização, contribuindo efetivamente para
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garantir o acesso dos alunos à educação comum e disponibilizando os serviços e
apoios que complementam a formação desses alunos nas classes comuns da rede
regular de ensino.

Quanto

às

adequações

curriculares

constituem,

pois,

possibilidades

educacionais de atuar frente as dificuldades de aprendizagem dos alunos.
Pressupõem que se realize a adequação do currículo regular, quando necessário,
para torná-lo apropriado as peculiaridades dos alunos com necessidades especiais.
No novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação para
que atenda realmente a todos os educandos. Nessas circunstâncias, as adequações
curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações docentes fundamentadas
em critérios que definem: o que o aluno deve aprender; como e quando aprender;
que formas de organização do ensino são mais eficientes para o processo de
aprendizagem; como e quando avaliar o aluno.

Para que haja o efetivo atendimento aos alunos com necessidades especiais é
relevante mencionar o trabalho oferecido pelas equipes de apoio:

O apoio tende a favorecer a autonomia, a produtividade, a integração e a
funcionalidade no ambiente escolar e comunitário. São elementos de apoio,
dentre outros: as pessoas: familiares, amigos, profissionais, colegas,
monitores, orientadores, professores (itinerantes, de sala de recursos, de
apoio); os recursos físicos, materiais e ambientais; as atitudes, os valores, as
crenças, os princípios; as deliberações e decisões políticas, legais,
administrativas; os recursos técnicos e tecnológicos; os programas e serviços
de atendimento genéricos e especializados. As decisões sobre apoio devem
considerar: as áreas prioritárias a serem apoiadas; a identificação dos tipos
mais eficientes de apoio em função das áreas e aspectos definidos; as
situações em que o apoio deve ser prestado: dentro ou fora da sala de aula,
em grupo ou individualmente, prévia ou posteriormente as atividades de
ensino-aprendizagem regulares; as funções e tarefas dos diferentes
profissionais envolvidos na prestação do apoio, bem como os papéis de cada
um nas situações de aprendizagem do aluno. (Estratégias para a educação
de alunos com necessidades educacionais especiais pág.51, 2003)

Educação Ambiental: Desenvolver atividades voltadas para a conscientização a
respeito da preservação ambiental, partindo da higiene pessoal, passando pela
prevenção de endemias, reciclagem de lixo, poluição e, num âmbito mais geral,
estudando aspectos ligados aos diversos elementos da natureza: solo, ar, água,
fauna e flora. A começar pela preservação do meio ambiente onde se vive, incluindo
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a conservação do patrimônio escolar, será trabalhada a identificação das causas da
degradação ambiental e a conscientização de todos quanto à necessidade de
conservação para o próprio bem estar pessoal e social, por meio de campanhas
educativas. Conscientizar sobre a necessidade de conservação do Patrimônio
Público, humanizando a escola com um ambiente saudável e natural para a
comunidade, estimulando uma maior participação nos eventos promovidos. Buscar
recursos com eventos que envolvam a comunidade em geral para que se possam
realizar pequenos reparos de forma a manter a ordem e a conservação das
dependências escolares.
Educação Ambiental – Em 27 de abril de 1999, foi sancionada a lei n.º 9.795, que
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental para garantir que a Educação
Ambiental seja uma prática nacional em todas as escolas. Foi criado também o PCN
em Ação – Educação Ambiental, guia de orientações metodológicas desenvolvido
para formação de educadores, além de projetos e programas que visam construir um
processo permanente de educação ambiental nas escolas e comunidades de todo
Brasil (EDUCACIONAL, 2008).

Intervenção
individuais,

pedagógica
considerando

(Reforço
as

Escolar):

especificidades

acompanhar
dos

as

educandos.

necessidades
Preparar

as

intervenções necessárias evitando o baixo rendimento, bem como estimulando o
potencial existente de cada indivíduo projetando o seu progresso educacional.

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 permite o avanço contínuo das aprendizagens, a partir da produção
de conhecimentos que contemplem as possibilidades e necessidades de cada
estudante, durante todo o ano letivo.

As Estratégias/Intervenções Didático-pedagógicas realizadas nas turmas
de anos inicias, deverão ser realizadas de acordo com as necessidades da turma e/ou
do estudante, atendendo à normatização vigente no que concerne à Recuperação
Contínua, direito estabelecido ao estudante pela LDB 9394/96, art. 13:
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O registro do Reagrupamento Intraclasse (RINTRA) deverá conter
detalhadamente as estratégias e atividades desenvolvidas em cada grupo,
assim como a data de realização e o nome/número dos estudantes
participantes.
O registro do Reagrupamento Interclasse (RINTER) deverá conter as
intervenções didático-pedagógicas desenvolvidas detalhadamente, o ano e o
nome/número dos estudantes. Esta estratégia deverá ser registrada tanto no
Diário de Classe do professor que recebe quanto no do professor que
encaminha os estudantes.

Projeto Interventivo: O Projeto Interventivo (PI) constitui-se em um princípio do BIA
destinado a

um

grupo de estudantes, com

aprendizagem

que

acarretem

aprendizagens

propostas

o

para

o

não
ano

Necessidades específicas

acompanhamento
em

que

se

das

encontra

situações

de
de

matriculado,

independentemente da idade. Tem como objetivo principal sanar essas necessidades
assim que surjam, por meio de estratégias diferenciadas. É uma proposta de
intervenção complementar, de inclusão pedagógica e de atendimento individualizado.
Ressalta-se que os estudantes portadores de Necessidades Educativas Especiais
deverão estar sempre incluídos em todas as estratégias do Bloco, ajustadas, sempre
que necessário às suas especificidades.

Formatura: Formar uma equipe responsável pela realização da formatura dos alunos
que concluírem o quinto ano (4ª série) do Ensino Fundamental de Nove Anos.

Datas comemorativas: Desenvolver atividades voltadas às datas especiais no
decorrer do ano letivo. Atividades estas elaboradas por representantes dos
segmentos da comunidade escolar.

Leitura: Proposta de resgate do interesse pela literatura, tão necessária à formação
geral da criança nas séries iniciais do Ensino Fundamental, despertando o gosto pela
leitura de forma criativa, criando condições para o desenvolvimento das atividades
propostas, centradas na interdisciplinaridade, envolvendo a leitura, análise, discussão,
dramatização de textos de gêneros diversos. Tornar a Escola um ambiente que
propicie a fantasia, o lúdico, a poesia e a música.

Festa Junina: Envolver todos os alunos, pais, servidores da escola neste evento que
tem como objetivo primordial promover a socialização de todos os segmentos da
comunidade escolar num dia de lazer e confraternização. Neste dia serão realizadas
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atividades culturais diversas como danças típicas, apresentação de quadrilhas e
gincana. Serão oferecidos pratos típicos com intuito de arrecadar fundos destinados a
manutenção do ambiente escolar.

Dia da Família na Escola: Envolver toda comunidade escolar promovendo a troca
mútua de experiências e realizarmos as comemorações relativas à família. Trata-se
de um dia em que serão realizadas atividades voltadas ao fortalecimento do vínculo
escola/família.

Encontros Pedagógicos para compartilhar de Experiências: Promover a formação
continuada dos profissionais da educação desta instituição de ensino, por meio de
momentos para troca de experiências e relatos de atividades bem sucedidas.

Hora Cívica: Promover atividades interclasses, para a formação da consciência
cidadã, com enfoque no patriotismo, por meio de uma metodologia dinâmica,
envolvendo uma diversidade de apresentações. Serão contempladas datas
comemorativas nacionais que resgatam a história da nação brasileira.

Vivência: A vivência é uma intervenção que veio legitimar o que na prática escolar já
fazia quando o professor tinha a necessidade de uma análise mais segura do nível de
desenvolvimento dos alunos para decidir sobre a sua progressão. É preciso lembrar
que a LDB prevê o avanço do aluno dentro da mesma etapa/modalidade e nunca o
seu retrocesso. A Vivência pressupõe a permanência de um determinado estudante
em turmas de uma etapa/série mais avançada que a dele, com o objetivo de que
possa vivenciar experiências, atividades e conhecimentos mais ampliados e
aprofundados em relação à sua turma de origem. A análise do desempenho do aluno
será feito pelos professores envolvidos na Vivência, para decidirem sobre o avanço
ou não do estudante.
Somente em um movimento dialógico e dialético, na construção
cotidiana destas Diretrizes no interior das unidades escolares de anos
iniciais é que serão possíveis a reflexão crítica e a articulação com a
realidade sociocultural de cada contexto escolar, com vistas ao direito
inalienável dos estudantes de aprender. (Diretrizes pedagógicas 2
Ciclo, pág. 60, 2014).
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3- Relação escola-comunidade

Os conceitos de desenvolvimento, maturação e aprendizagem permeiam
diversas e frequentes discussões no meio educacional, especialmente nos cursos de
formação de professores, uma vez que tais aspectos do ser humano apresentam uma
variedade de concepções divergentes entre si. Ao estudarmos esses conceitos,
surgem-nos

alguns

questionamentos

que

exigem

reflexões

críticas

e

contextualizadas, envolvendo desde a visão de mundo, homem e educação, sob a
qual tais conceitos tenham sido construídos, até suas possíveis aplicações e
implicações.

O que pesa mais no desenvolvimento do ser humano: a hereditariedade ou o
meio ambiente? Pode a educação favorecer o desenvolvimento psicológico? Há
algum tipo de relação entre o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento
cognitivo? E entre o desenvolvimento psicológico e as práticas educativas? A
hereditariedade é responsável por quais de nossas características? E o meio
ambiente? Pode o professor fazer algo para promover o desenvolvimento de seu
aluno? Qual a idade certa para a criança começar a estudar ou ir para a escola?
Esses questionamentos estruturam calorosas e ferrenhas discussões, com dados,
informações e experiências que fortalecem cada uma das posições.

Mas é imprescindível que o professor tome conhecimento a respeito dos
diversos conceitos existentes, com o fim não apenas de abstraí-los, mas
principalmente de analisá-los criticamente, uma vez que, conforme ressalta Oliveira
(2003, p.139) “as teorias de inteligência são a base e o motivo para a atuação
pedagógica”. As teorias construtivistas de Piaget e Vygotsky, por exemplo, partem do
pressuposto do ser humano dotado de capacidades que se desenvolvem e se
transformam num processo interativo com o meio ambiente, sendo, por isso,
chamadas de interacionistas. São concepções que traçam uma relação complexa
entre o desenvolvimento, a maturação e a aprendizagem. Apesar dessa relação,
essas teorias apresentam pontos divergentes quanto ao tipo de interação e quanto ao
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papel do desenvolvimento e da aprendizagem, que merecem atenção por parte do
professor, uma vez que são largamente aceitas no meio educacional.

Oliveira (2003) explica que Piaget defende a ideia de que a criança tem que ter
certo nível de desenvolvimento para se iniciar o processo de ensino que se
transformará em aprendizagem, enquanto Vygotsky ensina que a aprendizagem
promove o desenvolvimento. Assim, para Vygotsky, a criança aprende e se
desenvolve, enquanto que, para Piaget, a criança se desenvolve e então aprende.
Piaget disserta dando mais ênfase sobre a relação da criança com o objeto, ao passo
que Vygotsky trabalha mais na interação com o meio social.

No ínterim dessas ideias, pode-se dizer que Piaget parece dar mais
importância à maturação enquanto possibilitadora da aprendizagem, já que esta
depende daquela. Quanto mais a criança se desenvolve, avançando em seus níveis
de maturação, maiores serão as possibilidades de aprendizagem. Percebe-se uma
preponderância das interações com o meio físico, sobre as interações com o meio
social. A propósito, Coll (apud OLIVEIRA, 2003) explica que a concentração quase
exclusiva nas interações entre o aluno e o meio físico, presente na teoria de Piaget,
leva junto um menosprezo pelas interações do aluno com seu meio social e,
naturalmente, os possíveis efeitos destas últimas sobre a aquisição do conhecimento.
Dessa forma, Piaget enfatiza a interação com o meio físico como forma de
aprendizagem, sendo que o desenvolvimento das aprendizagens decorridas da tal
interação dependerá do desenvolvimento da maturação do indivíduo.

Vygotsky, por sua vez, defende o princípio de contínua interação entre a base
biológica do comportamento e as mutáveis condições sociais. “Os fatores biológicos
preponderam sobre os sociais apenas no início da vida. Com o desenvolvimento do
pensamento, o próprio comportamento da criança passa a ser orientado pelas
interações que estabelece” (OLIVEIRA, 2003, p.130). O homem vive num permanente
processo de reconstrução em que se transforma de ser biológico em ser sóciohistórico. As interações sociais, para Vygotsky, são propulsoras de aprendizagens
que, por sua vez, geram o desenvolvimento global do indivíduo. Quanto mais a
criança aprende, mais se desenvolve.
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Nesse sentido, Vygotsky enfatiza as interações sociais como fatores
elementares na construção do conhecimento, em detrimento da concentração
exclusiva na maturação do indivíduo. O enfoque dado ao fator biológico é apenas no
início da vida, enquanto que as interações sociais devem ser trabalhadas desde a
infância. A relação homem-mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos. E
essa mediação deve considerar os níveis de desenvolvimento real e potencial da
criança, ao invés do nível de maturação apenas. O papel do adulto – professores e
familiares – enquanto mediador deve caracterizar-se por intervir com contribuições
para o fortalecimento de aprendizagens ainda não consolidadas e para a abertura de
zonas proximais de desenvolvimento.

A zona de desenvolvimento proximal, conforme explica Oliveira (2003, p.133)
“é a distância entre o desenvolvimento real e o potencial, que está próximo, mas
ainda não foi atingido. A zona proximal é a que separa a pessoa de um
desenvolvimento que está próximo, mas ainda não foi alcançado”. A partir desse
conceito de Vygotsky, a evolução intelectual é caracterizada por saltos qualitativos de
um nível de desenvolvimento para outro. Percebe-se também que, em vez de esperar
que a criança esteja pronta para aprender, como na tese de Piaget, o processo de
ensino deve antecipar-se às aprendizagens e tentar novas possibilidades de
desenvolvimento.

Em síntese, pode-se concluir que, tanto Vygotsky quanto Piaget, em suas
concepções de desenvolvimento e aprendizagem, sustentam que a inteligência é
construída a partir das relações do homem com o meio. Entretanto, para Piaget esta
relação é mais com o próprio objeto e para Vygotsky há a intermediação com as
pessoas, logo, com significados culturais. Enquanto o fator cultural é básico para
Vygotsky, é ignorado por Piaget. “Para Piaget, o desenvolvimento estabelece os
limites da aprendizagem. Para Vygotsky, é a aprendizagem que gera o
desenvolvimento; segundo ele, o único ensino bom é o que gera desenvolvimento”
(OLIVEIRA, 2003, p.133).

As teorias construtivistas de Piaget e Vygotsky oferecem contribuições
relevantes na área do desenvolvimento e da aprendizagem, porém são ideias que vão
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evoluindo e no decorrer do tempo tem incorporado novos aspectos do sujeito. Um
desses aspectos diz respeito à validade, ao sentido e ao significado da aprendizagem.
Sobre isso, Ausubel (apud MARTINEZ; REY, 2003, p.26) defende que “uma
aprendizagem é significa quando uma nova informação se articula com um aspecto
significativo da estrutura significativa do sujeito”. E isso ocorre quando “um novo
conhecimento entra em relação com informações que já têm significado para o
sujeito”. Para Ausubel, o professor e os pais tem um papel central na aprendizagem
significativa, pois cabe a eles verificarem a presença de conceitos relevantes na
estrutura cognitiva atual do aluno, conceitos que permitam a assimilação de novas
ideias e conceitos.

A concepção de Ausubel prioriza a continuidade do processo de
ensino e o posicionamento ativo do professor, na identificação do
conhecimento prévio do aluno, assim como na forma de
apresentar os novos conhecimentos de modo que sejam
assimilados dentro da estrutura atual do aluno em relação à
matéria (MARTINEZ; REY, 2003, p.27).

Essa teoria tem recebido diversas críticas, no sentido de que, “na prática, é
muito difícil definir o que o aluno conhece, assim como quando e como fazer isso”
(MIRAS apud MARTINEZ; REY, 2003, p.27). Entretanto, a mesma sugere uma
proposta de educação holística, em que o ser humano seja considerado a partir
de uma visão complexa, global e integrada. Trata-se de se estabelecer uma
relação constante entre escola e família, no sentido de conhecer aspectos
singulares dos alunos, com vistas às aprendizagens significativas. Cabe ao
professor, portanto, estabelecer uma relação intersubjetiva com o aluno, a fim de
identificar e explorar seus conhecimentos prévios.

Embora pareça não existir um conceito capaz de contemplar toda a diversidade
e complexidade do processo de aprendizagem, mesmo assim, nas diferentes teorias
apresentadas neste trabalho, destacam-se alguns elementos relacionados à
aprendizagem, apresentados por Martinez e Rey (2003, p.33):
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Pode ser estimulada com reforços que atuam de forma direta ao

nível do comportamento, mesmo que a aprendizagem não seja,
estritamente falando, só uma função comportamental; na aprendizagem
humana, o reforço permite explicar apenas formas simples de
aprendizagem;
 É um processo influenciado por estruturas cognitivas. A criança e o
homem em geral aprendem aquilo para o qual têm estruturas lógicocognitivas que facilitam o processo de aprender, mas isto não significa
que essas estruturas não sejam sensíveis ao desenvolvimento dentro do
próprio processo de aprender;
 É um processo comprometido com a cultura e os processos sociais
em que ela é produzida; não é só uma função cognitivo-intelectual;
 Trata-se de um processo emocional profundamente envolvido com as
relações mediante as quais tem lugar; a consideração desses aspectos
emocionais e relacionais representa o momento mais atual na construção
do conhecimento sobre esse processo complexo.

Considerando essas reflexões e teorias, pode-se afirmar que a presença da
família na escola é essencial e indispensável para a educação eficaz do indivíduo,
incluindo seu processo de aprendizagem. A propósito, D’Antino (apud RÊGO;
SOARES, 2007) ressalta que a família é o primeiro e mais importante ‘berço’ do
indivíduo, tendo como função original satisfazer todas as necessidades físicas,
afetivas e sociais da criança, cumprindo também, a função mediadora entre a criança
e o mundo social. A formação da identidade da criança sofre forte influência dos
valores, crenças e outras singularidades da família. O ambiente familiar é muito
importante e pode contribuir para o desenvolvimento e o crescimento de uma criança.

De acordo com Rêgo e Soares (2007) o papel da família é também o de
mediar, treinar e incentivar as relações sociais da criança em diferentes ambientes
sociais. Assim, torna-se indispensável que as vivências cotidianas do aluno nos
ambientes extraescolar estejam interligadas ao que se vive na escola. E nesse
sentido, a importância do papel da família não pode ser minimizada, pois é através
das experiências e relações vividas que a criança aprenderá, apesar de suas
diferenças, limitações e singularidades, que lhe é permitido ser ela mesma.
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As relações entre escola e família nem sempre são amistosas. Diversos fatores
geram situações conflituosas. Nem sempre o professor dispõe de tempo para
participar da vida do aluno o quanto se faz necessário. No âmbito da escola pública,
essa situação pode ser mais conflitante, no sentido de que, em geral, as turmas são
constituídas por grande número de alunos. Mas não se pode perder de vista a
necessidade do aprofundamento nessa relação. Dessa forma, percebe-se a
necessidade de uma equipe de profissionais para prestar tal atendimento aos alunos,
no sentido de auxiliar os professores estabelecendo um elo entre família e sala de
aula.

Considerando o desenvolvimento global do aluno a partir de uma visão
holística de educação, nota-se que o trabalho escolar não deve restringir-se apenas
ao desenvolvimento cognitivo dos educandos. Por outro lado, os cursos de formação
de professores não contemplam todos os aspectos que capacitariam os professores
para lidar com as reais necessidades educacionais dos alunos no ambiente escolar.
Assim, a presença de uma equipe de profissionais de apoio na escola faz-se
necessária, com vistas ao desenvolvimento global.

E a globalidade, por sua vez, em termos de sala de aula, nos aponta para a
interdisciplinaridade que, se bem pensada, elaborada, executada e avaliada, será
uma proposta que ultrapassará e regenerará a tão sofrida trajetória educacional
brasileira. As características que compõem o ser humano enquanto holístico, a saber,
global, evolutivo, intersistêmico, triádico e passível de redirecionamento, se
vivenciadas no dia-a-dia da prática pedagógica, asseguram a construção de um
conhecimento mais integrado, mais reflexivo, mais competente e mais prazeroso.

As reuniões são bimestrais, ou sempre que haja necessidade, de um encontro
plausível

para

melhor

resolução

de

conflitos,

ciência

de

resultados

e

encaminhamentos a especialistas. Há também momentos lúdicos, de interação entre
a escola e a comunidade. Os dias letivos são cumpridos em atendimento ao
Calendário Escolar vigente do ano em curso, compreendendo os dias móveis e
temáticos.
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A comunidade é sempre convidada a participar dos eventos nos Dias
Temáticos, Festa Junina e Festa da família, conforme cronograma elaborado com a
equipe gestora e demais funcionários. Ao longo do ano letivo, bem como nas reuniões
bimestrais ou via bilhetes, as famílias são cientificadas dos eventos e solicitadas
acompanhar suas respectivas crianças.

Quanto a Avaliação Institucional, os formulários são enviados aos diferentes
segmentos,

observando

o

perfil

das

necessidades

técnico-pedagógica

e

administrativa da Unidade de Ensino. É dado um prazo para recebimento e
posteriormente, esses resultados são considerados e utilizados para nortear as
melhorias do andamento das demandas no espaço escolar. Aqui, a que se lembrar da
oportunidade de retroalimentar a construção do Projeto Político-Pedagógico com
participação dos segmentos que são constituintes do processo educativo: equipe
diretiva, pais, professores, auxiliares, alunos e instituições parceiras.

4 - Atuação de equipes especializadas e outros profissionais

Aulas presenciais – De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases para a
Educação Nacional, lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu Artigo nº 23,
que estabelece a carga horária mínima de 800 horas de aulas, bem como o mínimo
de 200 dias letivos durante o ano, a adequação dos calendários escolares e o mínimo
de frequência exigido do aluno para sua promoção.

Educação Especial – A atual Lei de Diretrizes e Bases para a Educação
Nacional, lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, trata, especificamente no capítulo
V, da Educação Especial. Define-a como modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino para pessoas com necessidades
educacionais especiais. Assim, ela perpassa transversalmente todos os níveis de
ensino, desde a Educação Infantil ao Ensino Superior. Essa modalidade de educação
é considerada um conjunto de recursos educacionais e de estratégias de apoio que
deve estar à disposição de todos os alunos, oferecendo diferentes alternativas de
atendimento (EDUCACIONAL, 2008).
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EQUIPE GESTORA
Diretora: Eunice Batista dos Reis de Santana
Vice-diretora: Rita de Cássia da Silva
Supervisora Pedagógica: Sandra Dias Alexandre
Supervisora Administrativa: Daniela de Souza Ribeiro
SECRETARIA
Chefe de Secretaria: Nair da Silva Matos
Apoio Técnico-Administrativo: Maria do Socorro Barros Lopes
Apoio Técnico-Administrativo: Patrícia Regina Souza de Oliveira

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Adriana Silva Barbosa
Lilian Bernasconi Vargas
Patrícia Rodrigues de Souza
SALA DE RECURSOS
Luciana Maria Ferreira Pereira
Jussara Soares de Brito Azevedo
Josefa Eldiana Alves
SALA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL / APOIO ESPECIALIZADO
Maria de Fátima R. Sousa (orientadora)
Laudicéia S. Caterinck Pereira (pedagoga)
Márcia Aparecida Azevedo Rodrigues (pedagoga)
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Terezinha de Jesus R. Silva
Cristiane Goncalves Silva
BIBLIOTECA (SALA DE LEITURA)
Cinthya Marília Pereira de A. dos Passos
Maristela do Carmo Ohta Chaves
APOIO À DIREÇÃO
Lucicleide de Figueiredo de Sousa (auxiliar de educação readaptada).
Maria Leopoldina da Silva
Além dos recursos humanos de que a escola dispõe, pretendemos contar
com a colaboração de outras entidades e profissionais tais como:


Alunos e professores universitários;
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Médicos e enfermeiros dos postos de saúde e voluntários;



Colaboração do SESI, SESC e SENAC;



Comerciantes locais;



Comunidade e outros.

5 - Atuação dos jovens educadores sociais, jovens candangos, educadores
comunitários, monitores, entre outros.

A escola conta com monitores do Projeto de Lei aprovado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ de 2015, que prevê um caráter pedagógico e
social. Devendo estar relacionada a realização de ações afirmativas, mediadoras e
formativas.
Esse Projeto estabelece que as atribuições do educador social pode ser
exercidas dentro ou fora do espaço escolar tradicional e envolvem a promoção dos
direitos humanos, da cidadania e da educação ambiental em consonância com o Art.
5º da Constituição Federal.
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VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação

A ação avaliativa do processo de ensino e de aprendizagem visa
ultrapassar os limites quantitativos e, portanto, observar os seguintes critérios:
formativo, diagnóstico, processual/contínuo, cumulativo e abrangente interdisciplinar.
E, ainda, considerar o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal:
Art. 171. O Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito
Federal compreende três níveis de avaliação: das aprendizagens,
institucional e de redes, considerando o desempenho escolar do
estudante; a organização do trabalho pedagógico das unidades
públicas de ensino e das redes do sistema educacional.(Regimento, 6ª
Ed – Brasília, 2015, pág. 65)

Utilizar sistema de avaliação qualitativa e formativa, porém formar grupos
de estudos para fazer com que todos os professores passem a trabalhar com
avaliações operacionais dentro do contexto real do aluno, com instrumentos de
avaliação elaborados em função da aprendizagem significativa, compatibilizando as
competências, habilidades, atitudes e valores exigidos com o que foi desenvolvido na
prática do processo de ensino aprendizagem, buscando o pleno desenvolvimento do
mesmo e formando jovens preparados para viver numa sociedade que vem passando
por constantes modificações.
A organização escolar em ciclos que tem como princípio a progressão
continuada das aprendizagens, se efetiva por meio de cinco elementos constitutivos
da organização do trabalho pedagógico escolar: Gestão democrática; Formação
continuada; Coordenação pedagógica; Avaliação formativa e Organização curricular/
eixos integradores. Portanto, o 2º Ciclo deve contemplar simultaneamente a
alfabetização, os letramentos e a ludicidade na perspectiva da apropriação do
Sistema de Escrita Alfabética, ou seja, do uso da língua nas práticas sociais de leitura
e escrita. Esse movimento deve ser prazeroso e provocar o desejo dos estudantes de
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tal forma a envolvê-los, significativamente, no universo das diferentes áreas do
conhecimento.
Os instrumentos que podem potencializar as práticas de avaliação em todas
as etapas/modalidades da Educação Básica, conforme as DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL-APRENDIZAGEM (págs 31 e 32), são,

Avaliação por pares ou
colegas

Provas

Portfólio na educação
presencial (na EaD
webfólio ou portfólio
virtual)

Registros reflexivos

Seminários, pesquisas,
trabalhos de pequenos
grupos

Autoavaliação

respectivamente:

Pode ser realizada em todas as etapas e modalidades da Educação
Básica. Consiste em colocar os estudantes avaliando uns aos outros ou
realizando atividades em duplas ou em grupos. Pode ser acompanhada
de registros escritos. Qualifica o processo avaliativo sem a exigência de
atribuição de pontos ou notas. Potencializa a autoavaliação.
Devem incluir itens/questões contextuais e instigantes. Requerem análise,
justificativa, descrição, resumo, conclusão, inferência, raciocínio lógico. Os
enunciados devem ser elaborados com precisão de sentido no contexto e,
quando for o caso, incluem imagem/figura, gráfico, tabela, texto, etc. Suas
questões apresentam conteúdos e informações que promovem
aprendizagens também durante sua resolução. Devem ser elaboradas,
levando em conta os objetivos de aprendizagem e o nível em que se
encontram os estudantes. Enquanto são elaboradas, definem-se os
critérios de avaliação que, devem ser sempre comunicados aos
estudantes ou, sempre que possível, escritos com sua participação.
Pasta, caderno ou arquivo que serve para o estudante reunir ou dispor a
coleção de suas produções, as quais apresentam evidências da
aprendizagem. O portfólio é um procedimento que permite ao aluno
realizar a autoavaliação para a aprendizagem. Deve ser acrescido de
comentários ou reflexões sobre o que aprende, como aprende e por que
aprende, além de favorecer o diálogo com o docente, possibilitando a
realização de feedback constante.
São anotações diárias ou em dias combinados com a turma, relacionadas
às aprendizagens conquistadas. Os registros reflexivos permitem aos
docentes e discentes o acompanhamento das evoluções nas narrativas,
bem como na autoavaliação de cada um que produz o registro. O retorno
que cada professor apresentar para o estudante não significa que ele
deva refazer o registro reflexivo apresentado. Contudo, precisa incorporar
as novas orientações na produção do próximo registro. Podem compor o
portfólio, a critério do avaliador e dos avaliados.
Todas as etapas do trabalho devem ser orientadas pelo docente e
avaliadas por ele e pelos estudantes. A avaliação por pares ou colegas e
a autoavaliação oferecem grande contribuição ao processo. Cada etapa
realizada e as diferentes habilidades dos estudantes são valorizadas. Os
critérios de avaliação são construídos juntamente com os estudantes.
Processo que oportuniza ao estudante analisar seu desempenho e
perceber-se como corresponsável pela aprendizagem. Pode ser
registrada de forma escrita ou ser feita oralmente. Requer orientação do
professor, a partir dos objetivos de aprendizagem e do reconhecimento
dos princípios éticos. Não se destina à atribuição de nota, à punição nem
ao oferecimento ou retirada de “pontos”. Realiza-se em todos os níveis,
etapas e modalidades da educação escolar, sempre em consonância com
os objetivos de trabalho.
Fontes: VILLAS BOAS, (2008); LIMA (2013).
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2. Conselho de Classe
A escola trabalhará na perspectiva da Lei nº (4.751/2012) Gestão
Democrática. Assim, com a participação dos representantes dos diferentes
segmentos, será possível no espaço de realização do Conselho de Classe, a
oportunidade de unir as diversas percepções dos envolvidos, a respeito dos alunos,
especificamente, e da escola propriamente dita.
Por fim, possibilitando reflexões e discussões quanto às dificuldades de
ensino, metodologias empregadas, de aprendizagem, adequação dos conteúdos
curriculares, competência e habilidades, bem como de questões que visem soluções
para a melhoria da qualidade do ensino.
A que se valorizar esse espaço rico e democrático, visando a análise dos
fatos, registros que abasteçam com muitos detalhes a história familiar do educando e
seu desenvolvimento cognitivo.

3. Recuperação Continuada
No que tange à “recuperação de estudos”, deve-se cumprir a Lei nº 9.394/96,
em seu artigo 12, inciso V, para “prover meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento”. A exemplo cita-se:
O registro da intervenção processual (recuperação) deverá ser feito nos
diários em que constarão as necessidades apresentadas pelos estudantes e
os relatos das atividades realizadas para a promoção de seu avanço. A
intervenção poderá ser conduzida por meio de atividades diversificadas, no
horário das aulas ou no contraturno, assim como por meio de
reagrupamentos, projetos interventivos e outros recursos criados pela escola,
sempre considerando a etapa/modalidade e as condições de aprendizagem
em que o estudante se encontra. A nota ou conceito deve resultar do que foi
aprendido ao longo do percurso. Reitera-se: não se deve esperar pelo
término de uma semana, de um bimestre, semestre ou ano letivo para as
intervenções necessárias; estas devem ocorrer desde o primeiro dia de aula,
de forma contínua. Nada fica para depois. (DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL: APRENDIZAGEM, INSTITUCIONAL E EM LARGA ESCALA, pág. 40)

Portanto,

a

escola

deve

entre

outros,

fazer

uso

de

procedimentos/instrumentos:
Testes, provas, listas de exercícios, dever de casa, formulários, relatórios e
outros. A avaliação informal exerce forte influência sobre os resultados do
processo avaliativo, porém, são constituídos pelos juízos que os professores
fazem sobre os estudantes e vice-versa ((DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL: APRENDIZAGEM, INSTITUCIONAL E EM LARGA
ESCALA, pág. 42)
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VII

-

ACOMPANHAMENTO

E

AVALIAÇÃO

DO

PROJETO

POLÍTICO-

PEDAGÓGICO

A avaliação das ações pedagógicas definidas no Projeto Político-Pedagógico
será bimestralmente, através do Conselho de Classe e/ou reuniões extraordinárias,
caso

seja

necessário.

Os

instrumentos

utilizados

para

retroalimentar

os

procedimentos são os registros nos livros de ocorrência, os questionários elaborados
para redimensionar as metas.

A avaliação ao não se restringir ao julgamento sobre os sucessos ou
fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto de atuações
que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção
pedagógica. Acontece contínua e sistematicamente por meio da
interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno. [...] a
avaliação

das

aprendizagens

só

pode

acontecer

se

forem

relacionadas com 29 as oportunidades oferecidas, isto é, analisando a
adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos
prévios dos alunos e aos desafios que estão em condições de
enfrentar. (BRASIL, 1997 p. 31)

A avaliação institucional será realizada conforme calendário letivo, com
ajustes das questões adequadas ao perfil de cada segmento da comunidade escolar.
Considerando a temporalidade das ações exequíveis, com metas e objetivos a serem
traçados a curto, médio e longos prazos, porque a educação é um fenômeno sóciohistórico-cultural.
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APÊNDICE I
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
Ano: 2018
Dimensão

Metas

Estratégias

Avaliação das ações

Responsáveis

Cronograma

Gestão
Pedagógica

Planejar e articular a formação
continuada.

BIMESTRALMENTE

DIREÇÃO/COORDENAÇÃ
O E PROFESSORES

JANEIRO A
DEZEMBRO

Gestão das
aprendizagens
e dos
resultados
educacionais

Utilizar
o
Currículo
em
movimento da Escola Pública do
D.F.

-Realizando reuniões pedagógicas para
compartilhar de experiências.
-Pesquisando fundamentação teórica
para
aprimoramento
da
prática
pedagógica e estudo coletivo.
-Trabalho com temas transversais e
interdisciplinares.
- Promovendo encontros periódicos com as
famílias e o serviço de orientação
educacional.
-Utilizando os dados colhidos nas avaliações e
repensar a prática pedagógica.

BIMESTRALMENTE

DIREÇÃO/COORDENAÇÃ
O E PROFESSORES

JANEIRO A
DEZEMBRO

-Realizando gincanas e festas em datas
comemorativas.
-Acompanhando a execução da Prática
Pedagógica.
-Promovendo eventos de integração
escola/comunidade
-Atualizando
murais
temáticos
e
informativos com vistas a um ambiente
harmônico, humanizado e atrativo entre
aluno, professor e funcionários.
-Reunindo com o Conselho Escolar para
definir a aplicação dos recursos
orçamentários.
-Discutindo e identificando com a
comunidade escolar as necessidades da
escola.

BIMESTRALMENTE

TODOS OS SEGMENTOS

JANEIRO A
DEZEMBRO

BIMESTRALMENTE

DIREÇÃO

JANEIRO A
DEZEMBRO

TRIMESTRAL

TODOS OS SEGMENTOS

JANEIRO A
DEZEMBRO

Incentivar a
segmentos.

Gestão
Participativa

Gestão
pessoas

Gestão
Financeira

de

participação

dos

Garantir boa convivência, nas
relações interpessoais de todos
os segmentos.

Aplicar os recursos financeiros de
forma
democrática
e
transparente, com a participação
do Conselho Escolar.
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Gestão
Administrativa

Utilizar
mecanismos
democráticos
para
avaliar,
acompanhar e aplicar o PPP.

-Construção coletiva do Projeto Político
Pedagógico.
-Promover
avanços
do
ensinoaprendizagem por meio dos recursos
tecnológicos.

BIMESTRALMENTE

DIREÇÃO/COORDENAÇÃ
O/SUPERVISORES
PROFESSORES E
AUXILIARES

JANEIRO A
DEZEMBRO
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APÊNDICE II – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 38 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: “A construção da cidadania” - RECREIO DIRIGIDO
JUSTIFICATIVA
É na escola que a criança amadurece seus conceitos e deve ter os seus direitos assegurados da aprendizagem
linguística e matemática. Sendo assim, no princípio da gestão democrática e participativa, respeito às diferenças, o Recreio
Dirigido tem por finalidade o uso de atividades lúdicas com vistas à socialização e integração.
Os conteúdos selecionados para abordagem são: o papel do profissional de educação e da prática educativa, bem como
o papel da criança como pessoa ativa no processo de desenvolvimento de aprendizagem e o papel da interação na constituição
do sujeito.
O foco principal da educação é o aluno. Esse ser humano deve permanecer num ambiente estimulador e rico, com ações
que promovam o desenvolvimento psíquico, afetivo e criativo:
As experiências em andamento têm revelado êxitos e desafios vividos pelas redes na busca da qualidade da educação. Os
desafios centram-se, predominantemente, nos obstáculos para a gestão participativa, a qualificação dos funcionários, a integração
entre instituições escolares de diferentes sistemas educativos (estadual e municipal, por exemplo) e a inclusão de estudantes com
deficiência. São ressaltados, como pontos positivos, o intercâmbio de informações; a agilidade dos fluxos; os recursos que
alimentam relações e aprendizagens coletivas, orientadas por um propósito comum: a garantia do direito de aprender.(Diretrizes
Ed. Básica, 2013)

De acordo com as orientações do MEC compete ao espaço escolar compor as possibilidades para que as crianças
aprendam a lidar com as dificuldades da atualidade, mas pratiquem uma vida cidadã. E o momento do recreio permite inúmeras
vantagens ao seu desenvolvimento integral.
(...) cuidar não é uma atividade isolada, sem valor educativo, banal. Ao contrário, (...) o cuidado com o corpo também é um
conteúdo educacional. E que aspectos que parecem opostos entre si (cuidar e educar) são na verdade interdependentes.”
“(...) todo o trabalho de cuidar pode ter caráter educativo. E o trabalho de educar pode ocorrer em diversas atividades, dentre elas
as de cuidado com o bem estar da criança (por exemplo: ao trocar as fraldas de um bebê, podemos conversar com ele, cantar,
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fazer sons e convidá-lo a imitar, permitir que ele role sobre a mesa ao invés de virar o seu corpo simplesmente, fazer movimentos
com suas pernas e etc). As atividades de cuidar e educar deve promover a construção de conhecimento por parte da criança .”

OBJETIVO GERAL:
Promover aos educandos, atividades de letramento linguístico e matemático, por meio da ludicidade, acompanhadas por
diferentes segmentos que compõem o âmbito escolar, em prol de uma vida cidadã.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Definir brincadeiras de acordo com idade/série.
- Conscientizar as crianças sobre os conceitos de direitos e deveres.
- Utilizar os jogos promovendo momentos de interação e socialização.
- Valorizar a autoestima e a participação dos educandos, nas atividades individuais e coletivas.
- Incentivar com as brincadeiras o respeito a si e ao outro.
- Valorizar a participação dos funcionários, dos diferentes segmentos.
- Promover a reflexão para mudanças de posturas em prol do bem comum.
- Listar atitudes que promovam a leitura de aspectos positivos.
- Realizar interpretações de diferentes símbolos linguísticos.
- Aprimorar a psicomotricidade.
- Estimular e aprimorar os sentidos.
PLANO DE AÇÃO
a)Orientações para os professores e demais funcionários:
- O recreio será realizado, inicialmente, às terças e quintas-feiras.
- O rodízio dos alunos deve ser realizado a critério do professor(a).
- Os monitores (alunos) do 3º ao 5º anos deverão acompanhar os alunos no recreio da Educação Infantil/Classe Especial.
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b) O professor(a) deverá:
=> liberar os alunos(monitores) para buscar os brinquedos no início do recreio para organização das brincadeiras nos devidos
espaços.
=> acompanhar a busca e devolução dos brinquedos.
=> ressaltar a importância do cuidado e conservação no manuseio dos brinquedos com a finalidade de duração, considerando os
gastos investidos.
=> acompanhar as brincadeiras.
=> esclarecer aos monitores, a importância de não “brigar”. Em caso de discórdia procurar um adulto para solucionar.
Público Alvo: Segmentos que compõem o espaço escolar: professores, alunos, monitores e auxiliares.
CRONOGRAMA
Inicialmente, as terças e quintas feiras.
AVALIAÇÃO
Durante a execução das atividades, às quartas-feiras, na Formação Coletiva.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria
de Currículos e Educação Integral. – Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.
http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/195-secretarias- 112877938/seb-educacao-basica-2007048997/13607programa-etica-e-cidadania – Acesso: 25/04/2018 – 22h00.
Módulo IV – Unidade 2. Curso Gestão Escolar: competências essenciais da equipe gestora das Instituições Conveniadas e CEPIs.
BRASÍLIA. Governo do Distrito Federal. Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil. Brasília: Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal, 2014a. Disponível em: https://issuu.com/sedf/docs/2-educacao-infantil. Acesso em:
23/03/16.
FERREIRA, Maria Clotilde Rossetti. A educação coletiva do pequeno cidadão de 0 a 3 anos. Revista criança do professor de
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educação
infantil.
Brasília,
2008,
nº
46.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=3668revistacrianca46&category_slug=fevereiro-2010-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 01/09/2016.
KISHIMOTO, T. M. Brinquedos e brincadeiras na educação infantil. In: I Seminário Nacional: Currículo em movimento:
perspectivas atuais, 2010, Belo Horizonte. Anais do I Seminário Nacional: currículo em movimento. Perspectivas atuais. Belo
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2010. v. 1. p. 1-20.
VYGOTSKY, L. S. A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança. Tradução do russo e prefácio de Zóia
Ribeiro Prestes. Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais. COOPE/UFRJ, junho/2008.
BARBOSA, M. C. S. Práticas cotidianas na educação infantil – bases para a reflexão sobre as orientações curriculares.
Brasília: Ministério da Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relat_seb_praticas_cotidianas.pdf .Acesso em: novembro/2011.
MARINGÁ (PR). Secretaria de Educação. Currículo da Educação Infantil e Anos Iniciais e do Ensino Fundamental. Maringá,
Paraná: SEDUC, 2012.
CORSARO, W. Reprodução interpretativa e cultura de pares. In: MÜLLER, F.; CARVALHO, A.M.A (Org). Teoria e prática na
pesquisa com crianças: Diálogos com William Corsaro. São Paulo: Editora Cortez, p. 31- 50, 2009.

:
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Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 38 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: Projeto de Transição
JUSTIFICATIVA
As atividades planejadas têm a finalidade de propor aos educandos em fase de transição no interior do Ensino
Fundamental, o cuidado da gestão, coordenadores e professores para que os ciclos ocorram com uma fluência natural, desde a
fase dos anos iniciais a fase dos anos finais. Nessa ótica, pode acontecer de a criança mudar de uma escola para outra e ,ainda,
ter o acréscimo de conteúdo e quantidade de professores.
Como eixo facilitador é fundamental que a organização pedagógica proponha aos educandos, espaço de reflexão,
formação de novos conceitos e formação novos hábitos. A exemplo tem-se:
Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no
processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de
conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. (Pág. 100, Diretrizes, 2013)

OBJETIVO GERAL:
Devolver atividades que promovam ao estudante da Educação Básica, o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e
social respeitando suas peculiaridades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Planejar palestras da gestão/coordenação na escola destino.
- Elaborar questionários com o público alvo, sobre as principais dúvidas das etapas de transição.
- Mapeamento das principais dificuldades dos educandos nessa etapa.
- Enumerar conceitos de tempo e espaço – Hábitos de Estudos.
- Atividades coordenação motora.
- Promover a interação e participação dos alunos projetos de Reforço Escolar e Reagrupamento.
– Manter contanto com os pais/responsáveis para informação a respeito do desenvolvimento dos educandos, reafirmando a coresponsabilidade.
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PLANO DE AÇÃO
De acordo com as Diretrizes da Educação Básica, quando a transição se dá entre instituições diferentes, essa articulação
deve ser especialmente cuidadosa, garantida por instrumentos de registro – portfólios e relatórios. Os conteúdos curriculares da
Educação Básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:
I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum
e à ordem democrática;
II – consideração das condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento;
III – orientação para o trabalho;
IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais.
Outro ponto que merece atenção diz respeito à primazia da transição que está voltada a

explicitar os cuidados

necessários nesta faixa etária, cujas características específicas do desenvolvimento e da aquisição da aprendizagem são
marcadas pela atividade principal do brinquedo e da brincadeira, pelo jogo protagonizado e pelas atividades de estudo
demandados para as especificidades dos primeiros anos do ensino fundamental (1º ao 3º anos – I ciclo da alfabetização)
Público-alvo: estudantes da Educação Básica.
CRONOGRAMA
Ações planejadas, bimestralmente.
AVALIAÇÃO
Durante o desenvolvimento das atividades planejadas e através de Feedback.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica/ Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Diretoria
de Currículos e Educação Integral. – Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

9

SEEDF/CREC/EC38
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA ETAPAS, MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS DE ENSINO.
GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO CEILÂNDIA
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM
ESCOLA CLASSE 38

PLANO DE AÇÃO
EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM: Escola Classe 38

JUSTIFICATIVA

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) constituindo-se em um serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter
multidisciplinar, prestado por pedagogos e psicólogos, de forma articulada e integrada com o Orientador Educacional, Sala de Recursos
(quando se tratar de alunos com Necessidades Educacionais Especiais), Supervisor Pedagógico, Coordenadores Pedagógicos, Professores
Regentes e família, visa contribuir para o aprimoramento das atuações institucionais e profissionais dos atores sociais das instituições
educacionais, bem como para a promoção da melhoria do desempenho dos alunos, com e sem necessidades educacionais especiais,
possibilitando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. Neste sentido tem como foco a melhoria da qualidade do processo de
ensino e aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas, com vistas à construção de estratégias de ensino
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diversificadas e interativas. Para tanto é necessário a reflexão e a conscientização por parte dos atores sociais escolares que atuam no
cotidiano da escola, de funções, papéis e responsabilidades, para que busquem juntamente com a equipe escolar, a superação dos
obstáculos à apropriação do conhecimento. Vale Ressaltar que este plano de ação está em consonância com o Projeto Político Pedagógico
da escola.

OBJETIVO GERAL

Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, por meio de ações institucionais, interventivas
avaliativas, preventivas e institucionais com vistas à promoção da melhoria do desempenho dos alunos, com e sem necessidades
educacionais especiais, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Prestar assessoria permanente aos professores e equipe escolar de forma a permitir a construção de espaços de discussão e reflexão
favorecendo a ressignificação das concepções de ensino e aprendizagem, estratégias diferenciadas de ensino e focando
principalmente ações coletivas e relacionais;



Contribuir na reflexão e conscientização de papéis, funções, responsabilidades dos atores envolvidos na prática pedagógica;



Realizar procedimentos de avaliação e intervenção às queixas escolares;
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Conhecer para intervir, de modo preventivo e/ou remediativo, sobre as variáveis identificadas que podem interferir no desempenho
acadêmico dos estudantes, contribuindo para o seu desenvolvimento global e para aprimoramento das instituições de ensino;



Promover a melhoria do desempenho dos estudantes, pela concretização de uma cultura de sucesso escolar;



Investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto escolar que interferem diretamente na aprendizagem;



Sensibilizar as famílias quanto à importância da sua participação no processo educacional dos seus filhos;



Viabilizar espaço para a formação continuada do corpo docente e dos profissionais do SEAA;



Conhecer e analisar o processo de gestão escolar e as práticas educativas.

PÚBLICO ALVO
A Escola Classe 38 de Ceilândia atende aproximadamente 1.049 alunos de 4 a 14 anos nas modalidades de Educação Infantil e Educação
Básica - Ensino Fundamental, do 1º ao 5º anos. Sendo que dos alunos atendidos nessa Instituição, 42 são ENEEs 08 deficientes intelectuais;
02 DOWN/DI; BV 02(baixa visão); 01 Síndrome de Berardinelli; 01 Síndrome Alargile; 02 DF/MNE; 01 DF/BNE;01 DF/ANE; 01 TOD; 11
TDAHs ; 4 DPAC, 1 TC; 04 TEA. 01 Discalculia; 02 Dislexia. Vale registrar que o público-alvo a ser contemplado nas intervenções do Serviço
envolvem toda a comunidade escolar: professores, estudantes, gestores, coordenadores, serviços de apoio, famílias e demais funcionários.
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
 Mapeamento Institucional;
 Assessoria ao trabalho coletivo do corpo escolar;
 Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem;
 Procedimento de avaliação das queixas escolares – PAIQUE.
12
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º

RECURSOS NECESSÁRIOS
META

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

HUMANOS

MATERIAIS

PERÍODO
DA
EXECUÇÃO

01

- Apresentar a proposta desse serviço para - Coletiva na EC 38

- Profissionais do SEAA,

- Sala dos

escola local em articulação com os Serviços

SOE, professores,

professores;

de Apoio.

- 1º Semestre

Direção, Supervisor
Pedagógica e
Coordenadores e demais
profissionais da escola.

- Recursos
multimídia;
- Apostilas
xerocadas;
- Materiais
pedagógicos
diversos para a
exposição.
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02

- 2º Semestre

Realização do PAIQUE:
- Estudantes

- Conversa informal sobre a

- SEAA em parceria com

- Sala da Equipe

natureza do atendimento e seus

SOE, Sala de Recursos e

e demais

objetivos e procedimentos a

SAA.

ambientes da

serem adotados;

escola;

- Observações e análise do

- Materiais de

histórico escolar;

expediente;

- Avaliação pedagógica;

- Secretaria;

- Avaliação psicológica;

- Computadores;

- Análise das produções

- Jogos e

escolares do estudante

brinquedos

encaminhado (produções,
cadernos etc);

pedagógicos;

- Encaminhamentos a redes de
saúde quando necessário
(psicólogos, neurologistas,
fonoaudiólogos, otorrino etc.).
- Atendimento individual ou em
grupo aos estudantes, conforme
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suas necessidades;
- Realizar atividades dirigidas
(jogos com e sem regras;
dramatizações; músicas, artes
etc) com intencionalidades
pedagógicas.

- Entrevista com o professor
atendendo a demanda
(encaminhamentos dos
estudantes) e para conhecer o
seu trabalho;
- Levantamento do perfil das

- Escola/professores

turmas;
-Sugestões de intervenções

- Sala do SEAA
- Profissionais do SEAA e

- Ficha Perfil;

estudante;

SOE;

- Biblioteca;

- Encontro para esclarecimento

- Professores;

- Sala dos

relativas à queixa sobre o

sobre transtornos – TDAH e
DPAC (em anexo)

professores;
-Profissionais da
- Outros
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- Realizar atividades e projetos,

biblioteca;

em parceria com o professor,
biblioteca e demais serviços, que

ambientes da
escola;

- Coordenadores.

favoreçam a intervenção nas
situações de queixa, no contexto
escolar e sala de aula.

- Conversa para conhecer as
concepções da família sobre a
escolaridade do estudante;
- Orientações advindas do
conhecimento psicológico e
pedagógico que instrumentalizem
a família na condução das
questões do seu filho;
- Anamnese;
- Encontro para esclarecimento

- Família

sobre transtornos – TDAH e
DPAC (em anexo)
- Juntamente com os demais

- Sala do SEAA;
- Salas dos
professores;

segmentos da escola (realizar
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atividades e projetos, que

- Pátio da escola;

favoreçam a intervenção nas
queixas

- Profissionais do SEAA e

- Materiais de
expediente;

SOE.
- Recursos
multimídia

- Durante o
ano letivo;

03

Contribuir com a dinâmica pedagógica da -Participações em coordenações

- Profissionais do SEAA;

- Sala dos

- No decorrer
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escola

coletivas;

- Professores;

Professores;

- Mapeamento Institucional;

- Coordenadores;

- Salas de aula;

- Participações em Conselhos de

- Direção.

- Biblioteca;

do ano letivo.

Classe;
- Outros
- Participações em avaliações

ambientes da

institucionais;

escola;

- Participação em atividades do

- Materiais

Projeto de Leitura da escola;

diversos (livros
infantis,

- Intervenções em sala de aula;

fantasias...)

- Sugestões de recursos,
atividades, dinâmicas, avaliações
e trabalhos dentro e fora de sala
de aula.

04

- Levantamento dos estudantes
encaminhados em anos anteriores

- Análise do livro registro;

- 1º Semestre

- Levantamento dos dados da ficha
perfil;
- Verificação junto ao professor da
situação de cada estudante;
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- Observação;
- Propostas de estratégias para
intervenções em sala de aula.

05

-

Elaborar

Relatórios

de

Avaliação

e - Após a conclusão da avaliação - Profissionais das EEAAs - Materiais de

Intervenção Educacional;

da queixa, os estudabtes deverão e

serviços

de

apoio, expediente;

ter em sua pasta na Secretaria da professores,

- Realizar os encaminhamentos necessários;
- Devolutivas;

escola um Relatório de Avaliação coordenadores,

procedimentos
de avaliação do

direção,

- Computadores;

e Intervenção Educacional , ou pais e alunos;

- Materiais

uma devolutiva do processo de

pedagógicos;

- Atender às necessidades específicas dos avaliação.

- No final dos

- Profissionais da área da
saúde.

alunos, de acordo com a estratégia de - Auxílio na execução da estratégia
- Secretário Escolar
matrícula vigente.
de
matrícula
para
o
ano

estudante;
- Na data
designada para

- Pasta do

a Estratégia de

estudante;

Matrícula.

subsequente, em suas diversas

- Órgãos públicos

ações

e particulares da
área da saúde.

06

- Buscar aprimoramento dos profissionais da - Participação em fóruns,

- Profissionais da

- Instituições

- Durante todo

EEAA, por meio de formação continuada, palestras, assessorias, cursos e

Coordenação

parceiras (IESB e

o ano letivo

intermediária do SEAA;

UNB de Ceilândia)

visando a melhoria do atendimento oferecido

coordenações intermediárias.
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à comunidade escolar.

- Palestrantes;

- Recursos
multimídia;

- Profissionais das equipes
das demais escolas;

- Auditórios das
escolas da rede
pública de ensino
do DF;
- Escola Parque;
- Outros.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que as intervenções com os professores, famílias e estudantes diminua o nível de dificuldade escolar, defasagem idade/ano, e,
consequentemente, a evasão. Sendo que para tanto se considere a situação apresentada pelo estudante, adotando uma investigação que aborde
os aspectos cognitivos, escolares, psicológicos, afetivos e sociais. Dessa forma a atuação da EEAA terá instrumentos adequados para
implementar apoios necessários ao progresso escolar. Nessa perspectiva, as propostas interventivas dirigidas ao contexto escolar devem incluir a
participação de todos os seus atores para que essa escola ofereça uma educação de qualidade, inclusiva, cidadã e comprometida com a formação
e transformação de vidas.
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Este Plano de Ação foi idealizado pela Equipe Especializada de
Apoio à Aprendizagem, e aprovado pela Direção desta Instituição.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Diretrizes curriculares nacionais. Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Brasília: 1998
______. Lei 9.394, de 29 de dezembro de 1996: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
______. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Saberes e Práticas da Inclusão: Avaliação Para Identificação das Necessidades Educacionais Especiais.
Brasília, 2006.
SEE/DF. Currículo em movimento da educação básica do Distrito Federal. Brasília, 2013.
_____. Orientação Pedagógica: Educação Especial. Brasília, 2010.
_____. Orientação Pedagógica: Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Brasília, 2010.

_____. Portaria nº 244 de 19 de Novembro de 2014. Estratégia de Matrícula. Brasília, 2014.
_____. Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 38 de Ceilândia: TEM: Diversidade e a cultura da paz, Brasília, 2016.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Educação Básica
Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Educação Especial/ Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Plano de Ação 2018
Equipe de Apoio – AEE e SOE
CRE:Ceilândia
Unidade Escolar: Escola Classe 38 de Ceilândia
Psicólogo responsável: Sem psicólogo

Telefone: 3901-6877
Matrícula SEEDF:

E-mail:

CRP:

Celular:

Turno(s) de atendimento:
Pedagogo(s) responsável (eis): Laudicéia S. Caterinck Pereira Matrícula SEDF: 1811037
e Márcia Aparecida Azevedo Rodrigues Matrícula SEDF: 2036231
E-mail: ec38.ceilandia@se.df.gov.br

Contatro: 3901-6877

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino
Profissional(ais) da SAA: Laudicéia S. Caterinck Pereira Matrícula SEDF: 1811037
e Márcia Aparecida Azevedo Rodrigues Matrícula SEDF: 2036231
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E-mail: Celular: ec38.ceilandia@se.df.gov.br

Contatro: 3901-6877

Turno(s) de atendimento:
Unidades Escolares Atendidas no Pólo:
Profissional da Sala de Recursos: JUSSARA SOARES DE BRITO AZEVEDO Matrícula SEEDF: 31179-0
JOSEFA ELDIANA ALVES Matrícula SEEDF: 200456-9
E-mail: juçarasoares@edu.se.df.gov.brCelular: 99649-6020
Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino
Orientador (a) Educacional: Maria de Fátima Rodrigues de Sousa Matrícula SEEDF: 212.854-3
E-mail: maria.fatima29@edu.se.df.gov.br

Celular: 99294-5184

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR

O prédio para funcionamento desta Instituição de Ensino foi construído em 1979 e entregue à extinta Fundação
Educacional do Distrito Federal no dia 1º de agosto daquele ano. A inauguração da escola, como Escola Classe 38 de
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Ceilândia, ocorreu em 25 de fevereiro de 1980, sob a direção da professora Nilza Moraes Pessoa Silva.
A escola está situada à EQNP 15/19 – Área Especial, Setor P. Norte, Ceilândia – DF. Trata-se de um setor periférico da
cidade, que apresenta diversos problemas característicos das periferias das grandes cidades brasileiras, como falta de
infraestrutura, criminalidade, pouca assistência governamental, dentre outros.
Encontra-se neste setor uma grande diversidade cultural, pois a comunidade é formada por pessoas oriundas de
diversas regiões brasileiras, refletindo a alta miscigenação da população do Distrito Federal.
Temos matriculados alunos dos Setores P Norte, QNQ, QNR, Expansão do Setor “O” e Sol Nascente, a carência de
escolas públicas na região é grande. Muitos discentes residem no Setor Habitacional Sol Nascente, uma Região Administrativa
em formação, desprovida de infraestrutura básica que, dentre outras dificuldades, conta com uma grande demanda por
transportes para os alunos

O desemprego é um problema eminente dos moradores da comunidade em que está situado a Unidade Escolar. Essa
demanda é identificada através dos atendimentos realizados pelo Serviço de Orientação Educacional, à medida que as
crianças são ouvidas.
A característica familiar dos alunos é marcada por (filhos abandonados, pais e mães separados etc.) situações que na
maioria das vezes, trazem reflexos no âmbito escolar tais como: baixo rendimento escolar e abandono. No ano de 2017, houve
06 matrículas canceladas, 10 alunos abandonaram a escola e 01 promovido.
Outro ponto a ser lembrado é o fato de alguns alunos apresentarem problemas familiares, a saber, por volta de 150
(cento e cinquenta) alunos.
Há um perfil predominante nas famílias, muitas crianças são criadas por avós ou outro parente próximo, não sendo o
responsável legal e, portanto, não apropriado para acompanhar o rendimento escolar desta criança, na escola. Outro aspecto
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diz respeito a rotatividade de alunos na escola, por mudanças de endereço. A escola recebe aluno de toda parte das outras
unidades da federação e entorno do Distrito Federal, por exemplo, interior do Nordeste, Bahia; Piauí e também Minas Gerais,
bem como Águas Lindas (GO) e Santo Antônio.
Sobre o quesito criminalidade, a que se considerar, conforme dados de 2015 de jornais locais, que a Ceilândia possui
600 mil habitantes, o que gera insegurança para os moradores e, consequentemente, para toda a comunidade escolar.
Um dos fatores que torna agravante a dificuldade dos pais ou responsáveis do Setor Sol Nascente em acompanhar a
vida escolar de seus filhos é a falta de transporte coletivo que garanta a mobilidade daquela população para resolver não só a
vida escolar como outros aspectos referentes ao cotidiano da população. Por causa da distância, é utilizado como meio de
locomoção desta comunidade, os Programas de Transporte Cedido, Passe Livre Estudantil e Van Particular. O quantitativo de
alunos do Transporte Cedido em 2017 foi correspondente a 81 alunos. Os demais casos, não há como precisar, pois mudam as
opções constantemente, conforme a necessidade da família.
A dimensão administrativa no que diz respeito ao atendimento é de 1.049 alunos em dois turnos: Matutino: 21 turmas e
Vespertino: 21 turmas, contando com uma sala de Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). O horário dos turnos são,
respectivamente: Matutino: 07h15 às 12h15 e Vespertino: 13h às 18h.
Apesar da difícil integração da escola com a comunidade, os projetos pedagógico-culturais executados durante os anos
letivos anteriores, bem como os Conselhos de Classe e Reuniões de Pais, realizados bimestralmente, têm minimizado a
situação, propiciando aos pais e responsáveis e aos próprios profissionais da educação um maior envolvimento no processo
ensino-aprendizagem. Não obstante, a escola caminha junto à comunidade. A aproximação entre uma e outra se mostra
evolutiva, por meio de ações conjuntas que visam, em primeira mão, o desenvolvimento e aprimoramento da aprendizagem dos
alunos, bem como seu crescimento pessoal e intelectual.
A revitalização das coordenações pedagógicas, por meio de reuniões, palestras e vivências, que visam à integração dos
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conteúdos e disciplinas por meio da adequação da matriz curricular, do Currículo em Movimento e dos Parâmetros Curriculares
Nacional tem, aos poucos, conferido resultados positivos.
A equipe docente e a administrativa tem consciência dos problemas e estão comprometidas com as mudanças
necessárias, para que sejam efetivadas.
O relacionamento interpessoal entre todos os segmentos desta Instituição de Ensino está se estreitando gradativamente, uma
vez que todos desejam fazer da educação oferecida um passaporte para a cidadania, tornando a escola um lugar agradável,
onde todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem sejam sujeitos agentes na construção do saber em seu mais
amplo sentido.
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PLANO DE AÇÃO DO SOE – 2018
DIMENSÕES

PDE/META

OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

em

Investigaçao mais especializada

Orientadora educacional,

Durante o ano

Fichas, reuniões

em

das dificuldades apresentadas

SOE

letivo

com direção,

no contexto escolar.

Equipe gestora, sala de

coordenação,

recurso, NEE

educadores e

Elaboração de instrumentos que

coordenadores,

familiares

formalizem os

professores e família

DE ATUAÇÃO
Meta 1
Intervenções
junto
discentes

aos

Fazer encaminhamentos

Trabalhar

a

especialistas para os

conjunto

(as) alunos (as) em que

parceria

for

realizando

evidenciada

necessidade
acompanhamento

a
de

e

intervenções
para

o

desenvolvimento

encaminhamentos realizados

Integral do aluno.

para o SOE, por meio de
formulários e/ou fichas.

Observando os andamentos dos
atendimentos aos alunos
encaminhados

Meta 2
Ajudar os alunos a
adquirirem hábitos de
estudos

Realizar ações

Desenvolvendo projetos sobre

integradas com o

Hábito de Estudos, oficinas

corpo docente e

sobre boa convivência escolar

com os serviços

dentre outros de acordo com as

de apoio a

prioridades elencadas pelo

Maio e Junho

SOE, equipe gestora e
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aprendizagem

grupo e com a Proposta

coordenação

Pedagógica da instituição
educacional
Meta 3
Intervenções
junto
docentes

Participando do processo de

Trabalhar no incentivo à
aos

educação inclusiva

Dezembro

Garantir o

organização da estratégia de

SOE, AEE, professores,

cumprimento da

matrícula dos alunos com

coordenadores, equipe

legislação a

problema comportamental e/ou

gestora e secretaria

respeito da

transtornos de conduta

Documento da
estratégia de
matrícula

inclusão dos
alunos especiais
segundo a
estratégia de
matricula
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Meta 4
Acompanhar o processo

Proporcionar

de desenvolvimento

melhores

e

comportamento do aluno

resultados
positivos para o

Envolvendo os pais a

SOE (Orientadora

Festa da família

SEEDF/CREC/EC38
Observação da

participarem da palestra

Educacional e SAA (sala

em setembro

mudança de

ministrada pelo profissional em

de recurso

psicologia Dr. Orlandio Araújo

comportamento
da criança

Sousa, e Sargento Alisson do
Batalhão escolar com a

desempenho do

temática: “Conversando sobre

aluno

limites”;

Convidando outros profissionais
que venham contribuir com
Promover a

esclarecimento aos pais no

interação dos

processo educativo, como a

responsáveis e da

palestra sobre o ECA, estatuto

comunidade

da Criança e adolescentes com

escolar,

a palestrante e conselheira

conscientizar dos

Solanje do Conselho tutelar.

seus deveres e
obrigações para o
acompanhamento,
o desenvolvimento
emocional e social
da criança.
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Intervenções Junto ao
âmbito institucional

Meta 5
Combate ao uso de
drogas

Identificar alunos que
fazem uso, para o
combate e prevenção;

Mediando através de
palestra sobre
prevenção ao uso de

Contribuir para uma
melhor aprendizagem
e boa Convivência
Escolar:

drogas, meio ambiente,
ética, Cidadania,

Orientadora
educacional, PM
sargento Alissom, PM
Marinaldo do 10º
Batalhão de polícia,
delegado da 19ª
Fernando Fernandes...

Durante todo ano letivo

Mudança de
comportamento

Melhor aprendizagem
e desempenho do
aluno

Cultura de paz e boa
Convivência Escolar

Intervir junto aos
estudantes por meio
Projetos e Palestras
que atenda aos alunos
e comunidade como
um todo.

dentre outras...

Conversando com o
aluno a respeito do
assunto
conscientizando dos
riscos e transtornos
futuros.
Convocando a família,
para que tome ciência
do fato, caso a mesma
não saiba e tome
providência se julgar
necessário.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS TRANSVERSAIS
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PLANO DE AÇÃO 2018
Escola: ESCOLA CLASSE 38
Nome dos Profissionais da Sala de Recursos: JUSSARA SOARES DE BRITO AZEVEDO e JOSEFA ELDIANA ALVES
Objetivo Geral: : Promover a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais no âmbito social e escolar por meio
da construção de uma escola acessível e significativa com a participação da comunidade escolar.
Justificativa: As práticas educativas vêm sendo aprimoradas a cada dia, para que se possa acompanhar o desenvolvimento do
estudante com necessidades educacionais especiais envolvido no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, trabalhar a inclusão
requer o desejo e a disponibilidade para mudanças. Dos fatores que influenciam nas modificações das práticas existentes, são
observados que os fatores socioculturais são os determinantes. É a partir da vivência e do seu contexto social que poderemos elaborar
atividades pedagógicas que venham ao encontro das necessidades e particularidades dos nossos ENEEs. As mudanças e as
adaptações das práticas educativas existentes são fundamentais para um bom desenvolvimento do trabalho docente.
Ao reconhecer o fator social ao qual o estudante está inserido, demonstramos a sua importância e possibilitamos a ele a interação na
sociedade de forma libertadora e autônoma. Proporcionar atividades interessantes que cativem a curiosidade do educando com
necessidades educacionais especiais é essencial. Portanto, são atividades concretas, bem fundamentadas e de acordo com as
necessidade deles que nortearão o professor da Sala Comum, da Sala de Recursos e demais colaboradores a desenvolver a
capacidade global de seus educandos, a partir de uma nova perspectiva em relação às suas diferenças. Isso também fará com que ele
venha a ter um melhor desenvolvimento, respeitando sempre suas características, especificidades e o seu tempo de aprendizado. Com
isso, podemos perceber a importância da significação das práticas educativas para inclusão de todos. O atendimento educacional
especializado, bem como todos os envolvidos com a educação, devem manter-se em constante atualização para que possam acolher
as diversas realidades que chegam à escola.
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AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2018
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Possibilitar a reflexão sobre o
processo de inclusão e suas
especificidades no ambiente escolar
e social;

Apresentar a legislação que
permeia a inclusão;
Esclarecer quanto à função e as
atribuições do Atendimento
Educacional Especializado;
Sensibilizar pais, professores,
estudantes e demais profissionais
que atuam na escola no
acolhimento e respeito às
diferenças;
Prestar esclarecimentos quanto à
enturmação do estudante ENEE

METAS

AÇÕES

Orientar o professor regente a
elaboração e aplicação da
adequação curricular de acordo
com as necessidades do
estudante ENEE;

Apresentação das
atribuições e serviço
de Sala de Recursos;

Apresentar aos professores
sugestões de atividades que
ajudam a desenvolver o processo
de ensino/aprendizagem do
estudante;

Intervenções
pedagógicas aos
professores e
estudantes de acordo
com a necessidade e
atendimento na Sala
de Recursos;

Participar de encontro de
formação e reuniões organizadas
pela Coordenação Intermediária;
Garantir a participação dos
ENNEs nos projetos promovidos
pela escola;
Assegurar o cumprimento da
legislação referente ao ENEE;

Orientação sobre
Adequação Curricular;

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
Participação dos
estudantes, corpo
docente e
comunidade escolar
nas atividades
propostas;

CRONOGRAMA

RESPONSÁVEIS E (OU)
INTERLOCUTORES

O plano de ação
será realizado no
decorrer do ano
letivo de 2018;

Professores
do
Atendimento Educacional
Especializado.

Participação no
Conselho de Classe;
Auxiliar no
preenchimento da
estratégia de
matrícula do ENEE;
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com base na estratégia de
matrícula – 2018;
Informar sobre as deficiências e as
principais dificuldades de
aprendizagem enfrentadas pelos
estudantes, fornecendo
embasamento teórico e orientações
sobre o fazer pedagógico;
Orientar as ações dos professores,
educadores sociais voluntários,
monitores e outros profissionais da
educação para o planejamento de
intervenções educacionais
adequadas à situação escolar do
estudante.
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Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 38 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: Reforço escolar: um apoio que faz a diferença
JUSTIFICATIVA
. É comum encontrarmos uma grande quantidade de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, situação
que as leva a baixa autoestima. É assegurado por lei o direito à educação, e segundo à LDB o ensino fundamental obrigatório terá
por objetivo a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. No entanto a realidade é outra, muitas crianças estão à margem de tal direito por
não acompanharem o ritmo de aprendizagem da turma.
Nessa perspectiva, o reforço escolar vem proporcionar ao educando condições de vencer as dificuldades presentes em sua
aprendizagem e assim fazer valer o direito de desenvolvimento da capacidade de aprender.
Quando pensamos em reforço escolar, logo vem a mente atividades repetidas, e por inúmeras vezes, as mesmas realizadas em
classe. O reforço escolar deve ser pensado como um momento a mais para que a criança possa ter contato com outras formas de
linguagem. É importante ressaltar que o acesso à uma série de aulas de reforço proporcionará a criança maiores possibilidades
de desenvolver a capacidade de aprender.
OBJETIVO GERAL:
Proporcionar aos educandos que demonstram dificuldades no processo de leitura, escrita e cálculo, condições de desenvolver a
capacidade de aprender, assim como a melhoria da autoestima.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Atender educandos que demonstram dificuldades de aprendizagem com ênfase na alfabetização e letramento e raciocínio
lógico-matemático.
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- Desenvolver a autoestima e a perseverança na busca de soluções.
- Oferecer atividades pedagógicas e lúdicas que estimulem o prazer pela aprendizagem.
PLANO DE AÇÃO
Nenhuma criança gosta de ficar à margem da aprendizagem, assim terá que enfrentar a pressão de está em nível de
desigualdade em relação ao ritmo de desenvolvimento da turma. Tal pressão leva a criança a baixa autoestima e
consequentemente a dificuldade de desenvolver a capacidade de aprender. Pensando em reverter essa situação, o trabalho
sistemático com o reforço escolar faz-se necessário.
O projeto atenderá educandos que apresentam dificuldades de leitura, escrita e cálculo. Porém para dar início às atividades é de
crucial importância que seja realizado o diagnóstico das crianças, no âmbito da leitura, escrita e letramento matemático.
No entanto para que o reforço escolar tenha sucesso, é necessário cuidado com o planejamento e elaboração das atividades.
Sendo de suma importância que as atividades realizadas sejam diferentes das propostas em sala de aula, uma vez que
almejamos estimular o prazer pelo aprender. A criança precisa conhecer outras linguagens do processo de ensino aprendizagem.
Nesse sentido, é preciso desenvolver atividades lúdicas e pedagógicas. Além disso, o ambiente onde acontecerá o projeto deverá
ser acolhedor e propício ao seu desenvolvimento, sendo necessário a utilização de materiais, jogos e outros recursos
pedagógicos.
Diante deste contexto, o projeto contará com a participação efetiva do corpo docente e equipe de apoio pedagógico e as
atividades serão aplicadas de acordo com a necessidade, o nível e a dificuldade de cada educando.
Sugestões de Atividades
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Nível pré-silábico:
– Desenhar e escrever o que desenhou;
– Usar o nome em situações significativas: marcar atividades, objetos, utilizá-Io em jogos, bilhetes, etc;
– Ouvir leitura feita diária pela professora e poder recontá-Ia;
– Ter contato com diferentes portadores de textos;
– Freqüentar a biblioteca, banca de jornais, elc;
– Reconhecer e ler o próprio nome em situações significativas: chamadas, jogos, etc;
– Conversar sobre a função da escrita;
–

Utilizar

letras

móveis

para

pesquisar

nomes,

reproduzir

o

próprio

nome

ou

dos

amigos;

– Bingo de letras;
– Produção oral de histórias;
– Escrita espontânea;
– Textos coletivos tendo o professor como escriba;
– Aumentar o repertório de letras;
– Leitura dos nomes das crianças da classe, quando isto for significativo.
– Comparar e relacionar palavras;
– Produzir textos de forma não convencional;
– Identificar personagens conhecidos a partir de seus nomes, ou escrever seus nomes de acordo com sua possibilidade;
– Recitar textos memorizados: parlendas, poemas, músicas, etc;
– Atividades em que seja preciso reconhecer a letra inicial e a letra final;
– Atividades que apontem para a variação da quantidade de letras;
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– Completar palavras usando a letra inicial e final.

Nível silábico
– Todas as atividades do nível anterior.
– Comparar e relacionar escritas de palavras diversas.
– Escrever pequenos textos memorizados (parlendas, poemas, músicas, trava-línguas…).
– Completar palavras com letras para evidenciar seu som: camelo. Exemplo: c ___ m ___l ___ ou ___ a ____ e ____ o.
– Relacionar personagens a partir do nome escrito.
– Relacionar figura às palavras, através do reconhecimento da letra inicial.
– Ter contato com a escrita convencional em atividades significativas: reconhecer letras em um pequeno texto conhecido.
– Leitura de textos conhecidos.
– Relacionar textos memorizados com sua grafia.
– Cruzadinhas.
– Caça-palavras.
– Completar lacunas em textos e palavras;
– Construir um dicionário ilustrado, desde que o tema seja significativo.
– Evidenciar rimas entre as palavras;
– Usar o alfabeto móvel para escritas significativas.
– Jogos variados para associar o desenho e seu nome: gravura X palavra; preguicinha; jogo da memória; jogo de
encaixe; jogos de tabuleiro; loteria dos sons.
– Colocar letras em ordem alfabética.
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– Contar a quantidade de palavras de uma frase.
Nível silábico-alfabético
– As mesmas do nível anterior;
– Separar as palavras de um texto memorizado;
– Generalizar os conhecimentos para escrever palavras que não conhece: associar o “GA’ do nome da “GABRlELA’ para escrever
“GA

ROTA’,

“GA

VETA’

…

;

– Ditado de palavras conhecidas;
– Produzir pequenos textos;
– Reescrever histórias.
Nível alfabético
– Todas as anteriores;
– Leituras diversas;
– Escrita de listas de palavras que apresentem as mesmas regularidades ortográficas em momentos em que isto seja significativo;
–

Atividades

a

partir

de

um

texto:

leitura,

localização

de

palavras

ou

frases;

ordenar o texto;
– Jogos diversos como bingo de letras e palavras; forca; cruzadinha; jogos de tabuleiro.
Oficina de produção de texto
Aplicar as atividades de forma lúdica com jogos e brincadeiras, para posterior sistematização com registro.
Letramento matemático
Aplicar atividades e jogos pegagógicos.
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– Jogo mais um; jogos de tabuleiro; bingo; baralho Tabú; caixa matemática; tabuada divertida;
– Dentre outros recursos.
Público-alvo: estudantes da Educação Básica.
CRONOGRAMA
O reforço acontecerá durante o ano letivo, em horário contrário ao turno que a criança está matriculada, obedecerá a um
cronograma definido previamente.
AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua e ao decorrer do processo, onde serão observados, no educando, a melhoria do nível de aprendizagem
(leitura, escrita e cálculo), da autoestima e desempenho nas atividades.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
– DANTE, Luiz R. A didática e a resolução de problemas. São Paulo:Ática, 1989;
– http://www.pedagogia.com.br
– https://pedagogiaaopedaletra.com;
– Matemática com jogos e atividades (http://www.psicosol.com);
– Portal do MEC;
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Projeto Laboratório de Informática
Proposta de utilização pedagógica do Laboratório de Informática
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 38 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: “Educação e Tecnologia: Uma Aliança Necessária”
JUSTIFICATIVA
O projeto se justifica por trazer uma nova perspectiva para escola, inserindo os recursos tecnológicos através do uso do
computador, o qual promove o desenvolvimento de inúmeras habilidades que favorecerão os processos de ensino e de
aprendizagem. Sendo assim, a implementação do laboratório abrirá um leque de possibilidades didático-pedagógicas para escola,
proporcionando um ambiente facilitador e instigante, e motivando a reflexão crítica, a busca por conhecimento e a aprendizagem
sucessiva e independente dos nossos alunos.
OBJETIVO GERAL:
Democratizar o acesso às novas tecnologias da informação e comunicação na educação, incentivando o desenvolvimento dos
processos cognitivos, sociais e afetivos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Socializar informações sobre a importância do uso do computador como nova ferramenta didática no processo ensino
aprendizagem, ao mesmo tempo, sensibilizar para a utilização adequada desta ferramenta.
 Proporcionar ao professor a aquisição de conhecimentos e convicção quanto às vantagens e os riscos das metodologias
informáticas a adotar na escola, familiarizando-o com o hardware e os o software educativo para que eles possam
desenvolver competências na aplicação da Informática Educativa nas suas práticas pedagógicas.
 Repensar o papel do professor "informador" e introduzir a ideia do professor "mediador".
 Oportunizar o uso do computador a fim de diversificar as atividades da sala de aula.
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 Atender de forma sistemática os alunos do projeto interventivo com defasagem série/idade e com baixo rendimento escolar,
proporcionando aos educandos a superação de desafios e facilitando a aprendizado dos mesmos.
Atender os alunos da Educação Integral, proporcionando uma aprendizagem diferenciada e inovadora
PLANO DE AÇÃO
- O corpo docente da escola deverá se preparar para o uso do Laboratório de Informática na sua prática do planejamento
pedagógico.
- As atividades desenvolvidas no laboratório de informática deverão ser divulgadas nas reuniões coletivas como troca de
experiências.
- Os alunos realizarão atividades em software educacionais com numerosas atividades lúdicas:
 Jogos pedagógicos para a utilização e manuseios das ferramentas disponibilizadas pelo computador
 Jogos online como ferramenta pedagógica.
 Projetos individualizados de acordo com o conteúdo do professor regente.
 Uso do computador como fonte de pesquisa, estudo e complemento das atividades de sala de aula com planejamento
pedagógico.
- Os alunos utilizarão o laboratório de informática quinzenalmente no mesmo horário de regência seguindo a grade horária em
anexo.
- As alunos da educação Integral utilizarão o laboratório de informática semanalmente seguindo o horário da grade horária em
anexo.
Público-alvo: estudantes da Educação Básica.
AVALIAÇÃO
A avaliação será contínua através de observações feitas a partir do desenvolvimento de cada aluno, trabalhos individuais e
coletivos, participação ativa dos mesmos em todas as atividades propostas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Tecnologia Educacional: política, histórias e propostas - organizado por Edith Litwin - Ed. Art. Méd., 1997.
Informática e Formação de Professores volume 1 e 2, Maria Elizabeth de Almeida, Ministério da educação Secretaria de
educação a Distância.
Parâmetros Curriculares Nacional: Língua Portuguesa/ Secretaria de educação Fundamental - Brasília.
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Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 38 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: PROJETO: “A LEITURA NA TRILHA DO SABER”
JUSTIFICATIVA
O presente projeto foi elaborado por acreditar que o processo de escolarização depende necessariamente do ato da leitura
e através dela formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. O intuito do mesmo não é apenas levar o mundo mágico
da leitura aos alunos, mas sanar algumas dificuldades perceptíveis, como: vocabulário; dificuldade de compreensão textual; erros
ortográficos; entre outras. Aprimorar o uso da linguagem oral e escrita.
Nesse sentido, é dever de nossa escola promover momentos que despertem o hábito voluntário da leitura e da escolha
autônoma do título de uma obra literária que apraz a cada um despertando: o gosto pela leitura, o amor pelo livro e a consciência
da importância de se adquirir tal hábito.
Espera-se com este projeto formar alunos críticos que estudem de forma prazerosa, levando-os a superar suas dificuldades
e proporcionar mais informação.
Além de desenvolver a escrita e abrir o horizonte vocabular favorável à socialização, leva a pessoa a conhecer um
mundo antes desconhecido. Quanto mais se lê, mais desenvolvido se torna.
O contato com diferentes tipos de textos é necessário para fazer fluir em cada indivíduo: a imaginação, criatividade e enfim
seu conhecimento.
Uma educação de qualidade requer o hábito da leitura que transforma o indivíduo em cidadão participante de seus direitos
e deveres.
É certo que não é fácil criar o hábito da leitura no público jovem ante a um mundo atrativo, onde reinam os computadores,
jogos de videogames, programas televisivos, entre outros. Contudo, cabem aos profissionais da área de educação elaborar
projetos que atraiam esse público e conscientizá-los da importância de tal hábito, transformando em leitores em potencial. Por
isso, a escola é um lugar privilegiado que despertará no corpo discente o gosto pela leitura.
OBJETIVO GERAL:
Despertar e resgatar o hábito da leitura como requisito de aprimoramento do conhecimento, letramento e promoção da cidadania
ao corpo discente da Unidade Escolar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Valorizar a leitura visual (desenhos e gráficos) feita pela educação infantil;
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- Desenvolver a escrita e enriquecer o vocabulário;
- Ter acessos a diferentes tipos de textos e proporcionar leituras diversas como forma de lazer;
- Divulgar livros e autores disponíveis na biblioteca escolar;
- Incentivar o uso frequente da biblioteca escolar e comunitária;
- Despertar no aluno a vontade de cuidar do livro;
- Participar de diversos momentos de leitura;
- Tornar o momento de leitura um instrumento que potencialize o conhecimento e a magia;
- Formar leitores assíduos;
- Desenvolver e formar os valores humanos que mudam atitudes pessoais e coletivas;
- Socializar e abrir novos horizontes;
- Fomentar o letramento e a alfabetização;
- Incentivar a criação;
- Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens;
- Proporcionar a vivência de emoções, o exercício a fantasia e da imaginação.
PLANO DE AÇÃO
Para um melhor entendimento da funcionalidade do projeto, a equipe da biblioteca decidiu dividir o desenvolvimento em
etapas:
1ªETAPA – Seleção dos livros para uso do corpo discente e docente em conformidade com os eixos definidos no PPP
(Projeto Político-Pedagógico) da escola. Após a seleção, todos os livros são identificados com o carimbo que possui o número de
registro, nome da biblioteca e escola.É necessário depois de carimbar, fazer o registro dos mesmos no caderno de catalogação e
registro. Em seguida são organizados nas estantes e caixas literárias. Essa etapa é feita sempre que há aquisição de novos
exemplares para o acervo.
2ªETAPA – Composição de um cronograma semanal para atendimento dos alunos e seus respectivos professores de
acordo com suas necessidades;
3ªETAPA – Elaboração de várias fichas e atividades para serem respondidas após a leitura dos livros literários;
4ªETAPA – Acolhimento das turmas delimitadas no cronograma. Os alunos escolhem de forma autônoma o livro e levam
para sala de aula para fazer a leitura e a atividade referente ao mesmo. Quanto às turmas que não entraram no cronograma - a
pedido do professor regente – recebem uma caixa literária onde os livros ali contidos são escolhidos pelos alunos e levados como
leitura extraclasse e sua respectiva atividade. Nas turmas de Educação infantil, os livros literários são escolhidos
diariamente pelos professores e lidos como “rotina” nas rodinhas de leituras.
5ªETAPA– Receber os livros emprestados e fazer reparações (quando necessário) e recolocá-los nas estantes em seus
devidos lugares. Fazer rodízios com as caixas literárias e quando solicitado pelos professores regentes trocar os livros que nelas
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estão.
6ªETAPA – A direção juntamente a equipe pedagógica farão o acompanhamento do projeto, avaliação e reorganização
quando necessário.
– RECURSOS:
-Humanos: Alunos, professores e colaboração da direção e equipe pedagógica.
- Materiais: Livros literários, dicionários, carimbos, caixas, EVA, papel cartão, cartolina, fitas dupla face, colas, fitas colantes
coloridas, fitas crepes, papel A4 (para a confecção das fichas literárias e demais atividades), bolso para os livros literários, fichas
de identificação das obras literárias, fichas para datas de devolução, caderno ATA para catalogação/ registro do acervo literário,
caderno destinado para o registro de entrada e saída dos livros solicitados pelos professores e demais funcionários.
Público-alvo: estudantes da Educação Básica.
CRONOGRAMA
O projeto acontecerá durante todo o ano letivo, sendo atendidas três turmas por turno (Matutino e vespertino) diariamente
de segunda-feira até sexta-feira.
AVALIAÇÃO
A avaliação se dará ao longo das atividades propostas, uma vez que o ato de ler é um instrumento para a ampliação do saber.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.
Currículo em movimento da Educação Básica. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
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Um por todos e Todos por Um! Pela Ética e cidadania"

A Escola Classe 38, em 2016, aderiu ao Programa "Um por Todos e Todos por Um! Pela Ética e cidadania", parceria entre a
SEEDF e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), que tem como objetivo estimular os
futuros cidadãos a se envolverem com as questões sociais e proporcionar uma formação crítica, criando o ambiente necessário para
que tomem consciência de seus direitos e deveres.
Sendo assim, desenvolve estratégias de aprendizagem com o material didático-pedagógico, ilustrado por personagens da
Turma da Mônica que objetiva disseminar valores relacionados à democracia, participação social, respeito à diversidade, autoestima,
responsabilidade cidadã e interesse pelo bem estar coletivo entre os estudantes do 4º ano do ensino fundamental - anos iniciais.
Público-alvo: Estudantes do 4º ano
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VI PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
“Universo do Brincar”
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 38 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: A importância do brincar na primeira infância.
Etapas: (x) Ed. Infantil (x) Ensino Fundamental
Total de crianças envolvidas: 181
Público Alvo : ( ) Creche ( x ) Pré-escola 4 anos ( x ) Pré-escola 5 anos ( x ) 1º ano EF
Equipe responsável:
Diretora: Eunice Batista dos Reis de Santana
Vice-diretora: Rita de Cássia da Silva
Supervisora pedagógica: Sandra Dias Alexandre
Coordenadoras: Adriana Silva, Lilian Bernasconi e Patrícia Rodrigues
Professores: Cirlene Gomes, Dayane Sofia, Juciara Araújo, Maria Auxiliadora, Sílvia Letícia, Márcia, Kátia Aline, Eliane

PROBLEMATIZAÇÃO
Como o brinquedo interfere no dia a dia escolar?
Quais as brincadeiras mais atrativas? Individuais ou coletivas?
Por que a brincadeira orientada possibilita o desenvolvimento da criança?
Como se organiza o espaço do brincar?
JUSTIFICATIVA
“A brincadeira é uma atividade e nesse sentido, lida com a consciência humana, pois “todas as funções da
consciência, forma-se originalmente na ação” (VIGOTSKI, 2007, p. 25).
Ao longo dos séculos, a concepção sobre a fase da “infância” apresenta características distintas. Antes, não havia relação
entre escola e criança. As crianças não eram incentivadas ao desenvolvimento, eram tratadas como “mini-adultos”. Somente a partir
do século XVII houve a preocupação em separar o mundo adulto do infantil. Segundo Kishimoto (2010, p.1), “o brincar é uma ação
livre que surge a qualquer hora, sendo um produto final, relaxar, envolver, ensinar regras, linguagem, desenvolve habilidades e
introduz no mundo imaginário”.
Cabe aos professores e demais segmentos do âmbito escolar, juntamente, com as iniciativas da SEEDF/CREC
oferecerem estímulos necessários para o desenvolvimento das capacidades importantes à aprendizagem. As estratégias devem ser
voltadas a constituir espaços onde as crianças possam brincar livremente e relaxar, onde elas poderão explorar ambientes ouvindo
histórias desenhando, pintando, fazendo descobertas através da investigação, para que sejam propiciados o incentivo à criatividade
e seu desenvolvimento plural. As crianças brincam para identificar sons, despertar a vontade de movimentar-se, expressar
sentimentos, adquirir independência e autonomia, respeitar a si e ao próximo, entre tantos outros.
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OBJETIVOS
GERAL

- Promover espaço saudável e divertido com vistas ao desenvolvimento integral do educando, incentivando sua
criatividade e socialização através de brincadeiras.

ESPECÍFICOS - Ouvir a criança.
- Promover espaço de expressão oral e corporal.
- Valorizar a autoestima.
- Aprimorar a criticidade.
- Favorecer a escuta e o diálogo com as crianças sobre os tipos de brincadeiras preferidas.
- Criar espaço de escuta coletiva, com a supervisão do professor, durante a efetivação de atividades que facilitem a
socialização.
- Incentivar o cuidado com as diferenças de maneira natural e consciente.
- Estimular uma aprendizagem mais ativa e exploratória.
- Criar oportunidade para os estudantes conhecerem as brincadeiras no espaço da escola, onde vivem e se
sentirem parte integrante desse.
- Incentivar o zelo e cuidado com os brinquedos.
- Reconhecer diferentes formas e texturas de brinquedos.
- Promover o desenvolvimento integral por meio de brincadeiras ao ar livre.
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Reconhecimento de sua imagem em diferentes fotografias.
Utilização de diferentes linguagens no faz de conta, de modo a enriquecer sua identidade.
Construção de uma imagem corporal e pessoal por meio das interações com adultos, crianças, natureza e cultura para
formação da sua identidade cultural e para a sua valorização.
Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos.
Ampliação das relações sociais, desenvolvendo o autoconceito positivo.
Realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolvam ações de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os
outros e a natureza.
Articulação de seu ponto de vista com os demais por meio do diálogo.
Respeito à diversidade e desenvolvimento de atitudes de ajuda e colaboração.
Desenvolvimento gradativo da atenção em momentos de escuta, da argumentação e do posicionamento dos pares.
Desenvolvimento gradativo do sentimento de justiça e ações de cuidado consigo e com os outros.
Desenvolvimento do senso de criticidade por meio de questionamentos, indagações e argumentações.

Linguagem oral e escrita:














Percepção das imagens e gestos representando ideias a fim de relaciona-los a sua vivência.
Comunicação oral com os pares e adultos de forma clara e organizada.
Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões
Relatos de experiências vividas.
Escuta frequente de histórias.
Descrição das características dos objetos, dos personagens, cenas de histórias e situações cotidianas.
Reconto, de maneira paulatina, de histórias vivenciadas, lidas ou contadas verbalmente.
Participação de conversa coletiva apoiando-se não apenas na fala do adulto, mas também em sua memória e em seus
recursos expressivos.
Reconhecimento do próprio desenho e do desenho dos colegas.
Representação gráfica (desenho ou escrita) de histórias ouvidas.
Criação, reconhecimento e auto expressão nas brincadeiras de faz de conta, lançando mão da imaginação e da memória.
Realização de leituras por meio de gravuras, imagens, ilustrações etc.
Expressão de ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências e registrando lugares pessoas e objetos.
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Linguagem matemática






Atividades que trabalhem o raciocínio lógico por meio de situações-problema e história.
Identificação de pontos de referência para deslocar-se e situar-se no espaço.
Orientação espacial em relação a objetos e pessoas.
Percepção, identificação e nomeação das cores nos ambientes, na natureza, nos materiais e nos objetos.
Relação entre a cor dos objetos e materiais e as cores presentes nas brincadeiras.

Linguagem artística:







Apresentação de pensamentos simbólicos por meio de seus próprios desenhos.
Percepção de sons e ruídos: descobertas em relação a suas fontes sonoras.
Exploração e reconhecimento de texturas/objetos/materiais.
Descrição e interpretação de imagens.
Valorização das produções individuais e coletivas.
Leitura e produção coletiva ou individual de cenas do cotidiano, releitura de obras ou narrativas de histórias.

Interações com a natureza e sociedade:









Conhecimento de ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria-prima, água, e energia e atitudes como
reduzir, reciclar e reutilizar)
Observação e exploração da paisagem local.
Identificação dos componentes que formam determinadas paisagens do meio ambiente.
Conhecimento e valorização das diversas paisagens.
Distinção entre paisagens naturais e modificadas (pela ação humana ou pela ação da natureza)
Levantamento de hipóteses a respeito dos processos de transformação da natureza com discursões simples que envolvam
mito e ciência, nas explicações desses fenômenos.
Observação e participação dos elementos da natureza, tais como: água, luz, solo, ar, etc., identificando-os, nomeando-os e
relacionando-os aos seres vivos.
Compreensão das necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância da preservação de seu habitat natural para
satisfação de tais necessidades.
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Compreensão de que cada ser ocupa seu espaço e tem um papel a desempenhar no ecossistema.
Conhecimento elementar dos ciclos de vida das plantas.
Desenvolvimento de práticas e plantio em horta ou similares, visando ao incentivo de preservação ambiental e
acompanhamento do processo de crescimento das plantas.
 Sensibilização, divulgação e construção da ideia de preservação ambiental, com a participação em campanhas e
mobilizações em prol da natureza.
 Valorização de atitudes para a manutenção dos espaços públicos, privados e coletivos e do meio ambiente.
 Desenvolvimento da consciência sustentável a partir de ações como reciclar, reutilizar e reduzir, estimulando prática de
cuidado com o meio ambiente.
 Conscientização da ação humana na degradação e preservação do meio ambiente.
Linguagem digital:


Usar a TV.

Cronograma
O Projeto será realizado no período de mais ou menos trinta dias.
PLANO DE AÇÃO
Estratégias


Brincadeira de repórter utilizando microfones e câmeras construídas com materiais recicláveis:
- O que é ir brincar?
- O que é se divertir para você?
- O que você quer ser quando crescer?



O que vocês estão vendo dentro dessa caixa?
Apresentar uma caixa de materiais recicláveis, onde as crianças irão confeccionar brinquedos com a ajuda dos professores.
Materiais complementares: Tinta guache, barbante, lã, papel colorido, cartolina.



Dramatização (faz de conta):
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Usar fantasias simples e brincar de família (papai, mamãe, filhos...). Utilizando brinquedos como panelinhas, pratinhos,
carrinhos, bonecas, entre outros.


Cantigas de roda: Resgate das brincadeiras antigas.



Desfile apresentado pelas próprias crianças (brincar de ser modelo).



Confecção de quebra-cabeças, jogo da memória e dominó com os bichos do Projeto Dicionário, Letras do alfabeto.
Ressaltando a importância dos animais na natureza.



Brincadeira de amarelinha.



Apreciação de obras artísticas de diversos autores relacionadas as brincadeiras. Releitura e pinturas.



Competição de pular corda e bambolê.

Responsáveis:
Equipe gestora: diretora, vice-diretora e supervisora pedagógica
Coordenadores
Professores
Pais e alunos
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AVALIAÇÃO
Durante a execução das atividades, conforme cronograma elaborado com os professores, coordenadores e direção da escola.
Observando a participação e envolvimento dos alunos nas atividades propostas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Brasil,Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional;
- Currículo em Movimento da Educação Infantil.
- Diretrizes da Educação Infantil;
- Guia da Plenarinha 2018.
- Nota 10 Primeira Infância | Minhas Brincadeiras | Ep. 04 - 2ª Temporada. Canal futura. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=olOXkfDDC4k&t=359s
Acesso:17/04/2018 às 15:45
-http://portal.mec.gov.br/images/revista_inclusao/brincartodos.txt Acesso: 26/04/2018 às 23:10

3:46
A importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil
Mariana Martins
10 mil visualizações
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA ASUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Contextos e Práticas

Contextos e Práticas

Contextos e Práticas

• Vivenciar brincadeiras, jogos
rítmicos e canções presentes
em sua cultura, que resgatem
o universo infantil da criança
Elementos da Linguagem

• Vivenciar brincadeiras, jogos
rítmicos e canções presentes em
sua cultura, que resgatem o universo infantil da criança.
Elementos da Linguagem

• Identificar as partes do corpo
e o corpo em sua totalidade
no movimento.

• Identificar as partes do corpo e o
corpo em sua totalidade no
movimento.

• Experimentar ações
corporais.

• Experimentar ações corporais
Processos de Criação

Processos de Criação
• Vivenciar improvisações em
dança.

• Vivenciar improvisações em
dança.

• Vivenciar brincadeiras, jogos
rítmicos e canções presentes em
sua cultura, que resgatem o uni-

4º BIMESTRE
Contextos e Práticas
• Conhecer espaços culturais da
comunidade local voltados para
dança.

verso infantil da criança
• Conhecer espaços culturais da
comunidade local voltados para
dança.

Elementos da Linguagem
• Conhecer e vivenciar os
elementos do espaço.
• Vivenciar percursos espaciais
variados.

Elementos da Linguagem
• Vivenciar os elementos do
espaço.
• Vivenciar percursos espaciais
variados.
• Experimentar variações de tempo
do movimento.
Processos de Criação
• Vivenciar improvisações em
dança.

• Utilizar a imaginação como
• Utilizar a imaginação como

9

1

SEEDF/CREC/EC38

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA
ASUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
estímulo e material para
improvisações em dança.

2º BIMESTRE
estímulo e material para
improvisações em dança.
• Vivenciar momentos de trocas
sobre as experiências em dança.

3º BIMESTRE
Processos de Criação
• Vivenciar improvisações em
dança.

4º BIMESTRE
• Experimentar movimentos a partir
de elementos da natureza
• Vivenciar momentos de trocas
sobre as experiências em dança

• Experimentar movimentos a partir
de elementos da natureza
• Vivenciar momentos de trocas
sobre as experiências em dança.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Contextos e Práticas

• Experimentar, conhecer e

2º BIMESTRE
Contextos e Práticas

• Experimentar, conhecer e com-

3º BIMESTRE
Contextos e Práticas

• Experimentar, conhecer e com-

4º BIMESTRE
Contextos e Práticas

• Experimentar, conhecer e com-

compartilhar de brincadeiras,
jogos rítmicos e canções do
contexto do estudante seja

partilhar de brincadeiras, jogos
rítmicos e canções do contexto
do estudante seja ele familiar, da

partilhar de brincadeiras, jogos
rítmicos e canções do contexto
do estudante seja ele familiar, da

partilhar de brincadeiras, jogos
rítmicos e canções do contexto
do estudante seja ele familiar, da

ele familiar, da comunidade

comunidade e/ou da escola.

comunidade e/ou da escola.

comunidade e/ou da escola.

• Conhecer espaços culturais de

e/ou da escola.
Elementos da Linguagem
Elementos da Linguagem
• Identificar as partes
fracionadas do corpo e o
corpo em sua totalidade no
movimento.
• Explorar as possibilidades de
forma do corpo.

• Diferenciar ações de
deslocamento das ações no
espaço pessoal (cinesfera).
• Conhecer e experimentar
elementos do espaço.

dança da Região Administrativa
circunvizinha à escola e identificar seus elementos constitutivos

Elementos da Linguagem
• Experimentar elementos do
espaço.
• Combinar percursos espaciais
variados

• Conhecer espaços culturais de
dança da Região Administrativa
circunvizinha à escola e identificar seus elementos constitutivos.
Elementos da Linguagem
• Combinar percursos espaciais
variados.
• Combinar variações do tempo dos
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Processos de Criação

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Processos de Criação

Processos de Criação

• Vivenciar improvisações em
dança individualmente, em
duplas e/ou trios

• Vivenciar improvisações em
dança individualmente, em duplas e/ou trios.

• Vivenciar improvisações em
dança individualmente, em duplas e/ou trios

• Experimentar movimentação
a partir de elementos da

• Experimentar movimentação a

• Improvisar danças inspiradas em
obras artísticas de outras linguagens.
• Compartilhar e refletir em grupo
sobre as experiências vivenciadas nas atividades em sala.

natureza da fauna e da flora.
• Compartilhar e refletir em
grupo sobre as experiências
vivenciadas nas atividades
em sala.

partir de elementos da natureza
da fauna e da flora.
• Compartilhar e refletir em grupo
sobre as experiências vivenciadas nas atividades em sala.

4º BIMESTRE
movimentos.
Processos de Criação
• Vivenciar improvisações em
dança individualmente, em duplas e/ou trios
• Improvisar danças inspiradas em
obras artísticas de outras linguagens.
• Compartilhar e refletir em grupo
sobre as experiências vivenciadas nas atividades em sala.
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Contextos e Práticas

• Conhecer, vivenciar e apreciar manifestações de dança do
contexto do estudante seja
ele familiar, da comunidade
e/ou da escola.
• Conhecer as danças das
diferentes matrizes culturais
presentes no patrimônio

2º BIMESTRE
Contextos e Práticas
• Conhecer, vivenciar e apreciar
manifestações de dança do
contexto do estudante seja ele
familiar, da comunidade e/ou da

Contextos e Práticas
• Vivenciar e apreciar manifestações de dança do contexto do
estudante seja ele familiar, da
comunidade e/ou da escola.

escola.
• Conhecer as danças das
diferentes matrizes culturais
presentes no patrimônio artístico
brasileiro.

artístico brasileiro.
Elementos da Linguagem

3º BIMESTRE

Elementos da Linguagem

• Conhecer as articulações do
corpo e suas possibilidades
de movimentação.

• Combinar ações corporais, com e
sem deslocamento.

• Explorar e compreender as

• Associar ações corporais explo-

• Conhecer as danças das
diferentes matrizes culturais
presentes no patrimônio artístico
brasileiro.
• Conhecer espaços culturais de
Brasília com promoção ao
sentimento de pertencimento à
cidade.

4º BIMESTRE
Contextos e Práticas

• Conhecer espaços culturais de
Brasília com promoção ao sentimento de pertencimento à cidade.
• Reconhecer e identificar os
elementos constitutivos dos espaços culturais e suas formas de
funcionamento.

Elementos da Linguagem
• Combinar ações corporais explorando percursos espaciais.
• Compor diversos percursos
espaciais em diferentes varia13
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA
ASUSTENTABILIDADE
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ENSINO FUNDAMENTAL

3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
possibilidades de forma do
corpo.

2º BIMESTRE
rando os elementos do espaço
Processos de Criação

Processos de Criação
• Utilizar obras artísticas como
inspiração para a criação em
dança.

• Utilizar obras artísticas como
inspiração para a criação em
dança.
• Vivenciar propostas de criação
coletiva.

3º BIMESTRE
Elementos da Linguagem
• Combinar ações corporais explorando percursos espaciais.
Processos de Criação
• Vivenciar propostas de criação
coletiva.

4º BIMESTRE
ções de tempo.
Processos de Criação
• Explorar a criação artística por
meio de fotografias, vídeos,
áudios e outros.
• Vivenciar trocas e reflexão sobre
as experiências de dança
vivenciadas em grupo

• Explorar a criação artística por
meio de fotografias, vídeos,
áudios e outros.
• Vivenciar trocas e reflexão sobre
as experiências de dança
vivenciadas em grupo.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA
ASUSTENTABILIDADE
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Contextos e Práticas
• Conhecer, vivenciar e
apreciar manifestações de
dança da cultura local e
regional.
Elementos da Linguagem
• Estabelecer relações entre o
movimento das partes do
corpo, movimentos parciais, e
do corpo na totalidade,
movimentos totais.
Processos de Criação
• Vivenciar propostas de
criação coletiva em dança em
pequenos e grandes grupos.

2º BIMESTRE
Contextos e Práticas
• Conhecer, vivenciar e apreciar
manifestações de dança da cultura local e regional.
• Pesquisar a diversidade cultural
presente nas manifestações de
dança brasileira.
Elementos da Linguagem
• Ampliar as possibilidades de
experimentação das formas do
corpo.
• Ampliar o repertório de
experimentação de ações
corporais.

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Contextos e Práticas

Contextos e Práticas

• Conhecer espaços culturais do
Distrito Federal, em especial
aqueles voltados para as práticas
de dança.
• Identificar elementos constitutivos
do espaço cultural teatral.
Elementos da Linguagem
• Conhecer e vivenciar os elementos do espaço.
Processos de Criação
• Utilizar obras artísticas (músicas,
peças teatrais, literatura, artes
visuais) como inspiração para a

• Conhecer os campos de atuação
profissional da área de dança.
Elementos da Linguagem
• Combinar variações de tempo
dos movimentos.

Processos de Criação
• Utilizar obras artísticas (músicas,
peças teatrais, literatura, artes
visuais) como inspiração para a
criação em dança.
• Compreender a dança como um
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
• Refletir sobre os momentos
de criação em dança
vivenciados.

2º BIMESTRE
Processos de Criação
• Experimentar movimentos a partir
de estímulos internos (pessoais).

3º BIMESTRE
criação em dança.
• Refletir sobre os momentos de
criação em dança vivenciados.

4º BIMESTRE
fazer processual identificando
suas etapas.
• Refletir sobre os momentos de
criação em dança vivenciados.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA
ASUSTENTABILIDADE
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Contextos e Práticas
• Conhecer as manifestações
de dança das regiões do Brasil.

Elementos da Linguagem
• Explorar diferentes posturas
corporais, alternando as partes do corpo que o apoiam
sobre o solo.

Processos de Criação
• Vivenciar propostas de criação coletiva em dança.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Contextos e Práticas

Contextos e Práticas

Contextos e Práticas

• Adquirir repertório relativo às

• Adquirir repertório relativo às

• Explorar jogos eletrônicos de
dança.

diferentes manifestações de dança de matrizes indígenas, africanas e europeias
Elementos da Linguagem
• Identificar e caracterizar as formas,as ações corporais, as estruturas espaciais e temporais mais
presentes nas manifestações de
dança das diferentes matrizes
culturais brasileiras.

diferentes manifestações de dança de matrizes indígenas, africanas e europeias.
• Conhecer possibilidades alternativas de espaços cênicos urbanos
e seus elementos constitutivos.

Elementos da Linguagem
• Identificar as qualidades do fator
de movimento peso e as atitudes
com relação à gravidade.

Elementos da Linguagem
• Identificar e caracterizar as formas, as ações corporais, as estruturas espaciais e temporais
mais presentes nas manifestações de dança das diferentes

Processos de Criação
• Explorar a criação artística por
meio de fotografias, vídeos, áudios e outros.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE
Processos de Criação
• Experimentar movimentos a partir
de diferentes estímulos narrativos
e factuais.

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

matrizes culturais brasileiras.
Processos de Criação
• Vivenciar momentos de reflexão
sobre as experiências de criação
em dança, compreendendo as
etapas de seu processo de criação.
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