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“o planejamento é uma atividade de reflexão acerca
das nossas opções e ações; se não pensarmos detidamente sobre o rumo que
devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos rumos
estabelecidos pelos interesses dominantes na sociedade.”
Libâneo
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APRESENTAÇÃO
A Proposta Pedagógica configura-se em um documento fundamental

para o bom andamento das ações da instituição escolar, vez que se constitui base
teórica e técnica para o planejamento e execução dessas ações. Portanto, a
construção desse documento deve permear todos os espaços da instituição escolar e
envolver todos os seus atores. Na presente atualização, participaram efetivamente os
professores e servidores terceirizados que trabalham na EC66.
Diante disso, no presente ano, a Escola Classe 66 de Ceilândia,
comprometida com a qualidade do processo educativo, buscou reestruturar sua
Proposta Pedagógica .
Essa reestruturação aconteceu nos momentos de coordenação coletiva
durante todo o ano de 2017, o início do ano de 2018 e até a presente data em 2019.
Utilizou-se como técnica a divisão em segmentos para a contribuição dos diversos
pontos que constituem o projeto. Nesse sentido, a metodologia foi selecionada para
que toda a comunidade escolar participasse da elaboração deste documento.
Para essa elaboração, foram utilizados os documentos norteadores da
Secretaria de Educação, textos teóricos referentes às práticas pedagógicas, bem
como a própria discussão em pequenos e grandes grupos.
A próxima etapa foi a sistematização do trabalho do grupo, que foi
realizado pela equipe coordenadora dessa construção (Direção e serviços de apoio),
e posteriormente, foi realizada a leitura para todo o grupo do projeto em sua primeira
versão. Reforça-se que após a sua finalização essa Proposta Pedagógica foi
apresentada para toda comunidade escolar, atendendo à sugestão dada pela
Secretaria de Estado de Educação para o 2º do Dia Letivo Temático, ocorrido em
08/05/2019.
Nesse sentido, o presente documento discorre sobre: a história da
instituição, sua realidade e função, os princípios teóricos orientadores, os objetivos, a
forma como ocorre o trabalho pedagógico, incluindo a avaliação e a organização
curricular, bem como os planos de ação da coordenação e das equipes de apoio.
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Nossa Proposta Pedagógica fundamenta-se na preparação do aluno,
inserindo-o no contexto social como um agente de transformação, vivenciando a
crítica, a responsabilidade, a reflexão, a autonomia, a criatividade e o respeito de ser,
tornando-o com isso, apto ao exercício da cidadania.
Sensíveis às necessidades de reformulação dos processos didáticos, a
Escola Classe 66 de Ceilândia empenha-se em conferir às suas aulas a indispensável
contextualização e conscientização dos problemas sociais e ambientais, buscando a
identificação dos objetivos de aprendizagem ministrados com a realidade imediata
vivenciada pelos alunos.
Nessa perspectiva, apresentamos a Proposta Pedagógica: Escola
Acolhedora – Cidadania se vive na escola.
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MISSÃO

A Escola Classe 66 visa servir com excelência por meio da educação.
Tem como missão a formação de cidadãos criativos, críticos, responsáveis e que
valorizem a democracia, a verdade, o respeito e a solidariedade.



BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA

2.1 Dados de Identificação da Escola

Nome da Escola: Escola Classe 66 de Ceilândia.
Endereço: Avenida Córrego das Corujas – Setor Habitacional Sol Nascente.
CEP: 72.236-800
Localização: Urbana.

Telefone: 3901-8237.

Coordenadoria Regional de Ensino: Ceilândia.
Ato de criação: 293 do dia 28 de julho de 2009 – Diário Oficial do Distrito Federal
145 página 12.

Níveis de Ensino: Ensino Fundamental de 09 anos – Educação Infantil. Séries
Iniciais (1º ao 5º ano), classe TGD; Educação de Jovens e Adultos.
Turnos de funcionamento: Matutino, Vespertino e Noturno.
Turmas atendidas: 04 turmas de 1º Período; 05 turmas de 2º Período; 06 turmas de
1º ano; 08 turmas de 2º ano; 07 turmas de 3º ano; 07 turmas de 4º ano; 10 turmas de
5º ano; 01 Classe Especial; (01 - TGD) e 04 turmas do 1º Segmento EJA.
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2.2 HISTÓRIA
No dia 10 de agosto de 2009 foi inaugurada, no Setor Habitacional Sol
Nascente, a Escola Classe 66 de Ceilândia. Com uma realidade próxima à enfrentada
por escolas que estão situadas na periferia da cidade, a E.C. 66 está rodeada por
problemas infraestruturais que assolam a comunidade local. Alguns alunos se
encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. Os estudantes são em sua
maioria carentes e com alguma dificuldade de aprendizagem, pois os pais não têm
tempo e nem disposição de acompanhar a vida escolar dos seus filhos, alguns alunos
mostram-se desinteressados, em algum momento, com problemas indisciplinares e
traços de agressividade
Outros, ainda, queixam-se de problemas de saúde tais como: dificuldade
de ouvir ou ver bem, problemas odontológicos ou alergias na pele cuja família, apesar
de identificar, não consegue manter atendimento contínuo tendo em vista a
precariedade do sistema público de saúde local.
A situação socioeconômica da comunidade do Condomínio Sol
Nascente é muito carente, não existem quadras esportivas, nem campos de futebol
ou outros espaços de lazer como cinema, teatro, clubes. Por essa razão faz-se
necessário o envolvimento da escola no cotidiano dessa comunidade com projetos
que visem à aproximação de todos os sujeitos com essas atividades sendo
oportunizadas pela escola através de projetos como escola de pais, oficinas lúdicas e
de artesanato, de reciclagens de materiais descartáveis, que vão exigir da escola
parcerias com outras instituições e empresários locais.
Possibilitar formação para os pais da comunidade sobre seus direitos e
deveres, através de palestras e oficinas, mostra-se essencial para a construção de
uma sociedade justa e igualitária que contribua para um mundo melhor na formação
de cidadãos plenos, conscientes, críticos e que saibam se respeitar e respeitar os
demais membros da sua comunidade.
A atual gestão assumiu em 02 de janeiro de 2014 diante de muitas
dificuldades, mas acreditando que uma escola de qualidade deve ser acessível,
prazerosa, humana e crítica. Também deve buscar favorecer a participação efetiva de
todos os segmentos e incentivar a conscientização e o envolvimento dos cidadãos na
construção da sociedade que desejamos. Desde que foi inaugurada essa se constitui
a 4ª equipe gestora que assume o desafio de concretizar a Escola Classe 66 como
8

referência no ensino e no desenvolvimento da comunidade. No processo de eleição
da gestão democrática ocorrido em 2016 essa equipe foi reeleita para o mandato de
2017-2019.

2.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
DISCRIMINAÇÃO
DEPENDÊNCIAS
QUANTIDADE
Salas de aula
24
Laboratório de Informática
01
Depósito
01
Depósito de Alimentos
02
Pátio Coberto
01
Quadra de Esportes
01
Cantina
01
Sala dos Auxiliares
01
Sala de Recursos
01
Sala do SOE
01
Sala do EEAA
01
Sala de Direção
01
Sala dos Professores
01
Secretaria
01

DISCRIMINAÇÃO
RECURSOS
QUANTIDADE
Copiadora
02
Copiadora
01
Televisão
03
Data Show
02
Computadores
12
Máquina de Algodão Doce
01
Caixas de Som
02
Mesa de Som
01
Mesa de Ping Pong
02
Mesa de Pebolim (Totó)
02
Bebedouro Central
01
Outros Bebedouros
00
Bebedouros de Parede
02
Ventiladores
32
Impressoras
07
Refrigeradores
03
Fogões Industriais
03
Freezers
04

CONSTANTE
x

UTILIZAÇÃO
ESPORÁDICA DESATIVADA
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CONSTANTE

UTILIZAÇÃO
ESPORÁDICA DESATIVADA
X

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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2.4 CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO
A – SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO:
Função

Nome

Habilitação
(CMPDF ou CAE)

Diretor (a)

SANDRA REGINA DE SOUZA
SANTOS
RAFAELA BARBOSA DE LOIOLA
SILVA
MARA
CRISTINA
DA
SILVA
LOURENÇO BRANDÃO
RIVA VAZ DA SILVA

Vice-Diretor (a)
Supervisora
Pedagógica
Supervisora
Pedagógica Noturno
Supervisora
Administrativa
Supervisora Adm.
Noturno
Secretário (a)

STEFANNA DANIELLE LEAL
ANDRADE
ELIZETE PEREIRA FEITOSA

DE

ANTONIO
SOUSA

DE

SIDNEY HOLANDA

ATIVIDADES
ATIVIDADES
ATIVIDADES
ATIVIDADES
SEC. ESC.
AUX. COPA
SEC. ESC.

B – Coordenadores
Nome
RIVA VAZ DA SILVA

Habilitação
ATIVIDADES

DANIELA MACHADO DE MELO

ATIVIDADES

Atuação
COORDENADOR 20h
matutino
COORDENADORA 40h

C- SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM:
Nome

ESTER DE OLIVEIRA DA SILVA
GERALDA MARIA CARLOS MOREIRA

Habilitação

Atuação

ATIVIDADES
ATIVIDADES

PEDAGOGO
PEDAGOGO

D- PROFESSORES NA SALA DE RECURSOS GENERALISTA:
Nome

AURINEIDE IOLANDA N. DANTAS
NAEJ LUCAS CHAVES

Habilitação

Atuação

PEDAGOGA
PEDAGOGA

-

E- PROFESSORES NA SALA DE LEITURA:
Nome

Habilitações

Atividade Desenvolvida
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TANIA BIBIANO DOS REIS SANTOS

ATIVIDADES

SALA DE LEITURA

Habilitações

Atividade Desenvolvida

APOIO ADM.

APOIO ADM

Habilitações

Atividade Desenvolvida

TGESECRETARIA

SECRETARIA

F- APOIO ADMINISTRATIVO:
Nome
KAROLYNE AZEVEDO DE OLIVEIRA

G- SECRETARIA ESCOLAR:

Nome

GABRIELA DOS SANTOS XAVIER

H – QUANTITATIVO DE TURMAS:

3° Ano
4° Ano

-

6

8

-

-

10

-

-

-

Vespertino

-

-

-

4

5

-

-

7

7

-

-

-

-

1

24

Noturno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

4

TOTAL

-

-

-

4

5

6

8

7

7

10

4

-

-

1

52

TOTAL
DE
TURMAS

2º Ano

-

Classe
Especial

1º Ano

-

Correção da
Distorção
Idade/Série
(Alfabetiz.)

2º
Período

-

EJA – 1º SEG

1º
Período

-

5° Ano

Maternal II

Matutino

Turno

Educação
Precoce

Maternal I

Correção da
Distorção
Idade/Série
(Em processo
de Alfabetiz.)

Ano/Série

24

I – PROFESSORES REGENTES:

1º Período

DURVALINA BATISTA LISBOA
ANA CAROLINA DOS SANTOS FIGUEIREDO
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JACKELINE DE OLIVEIRA SILVA DIAS
IVANILDE CÁSSIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO

2º Período
LUCIANA DE SOUSA ALVES
CRISTIANE DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA
PÂMELLA FERNANDA ALVES DA COSTA
JULVECI DO SOCORRO ANTUNES CAMARGO
ANA CRISTINA DE VASCONCELOS AZEVEDO

1º Ano
ALINE MARIA BARBOSA DA SILVA
EDILENE BRITO DOS SANTOS
MARIA LUIZA PEREIRA DOS SANTOS
ARLETE PEREIRA SOARES
GELDO DA SILVA SANTOS
KAROLINE ELENI DOS SANTOS RIBEIRO
2º Ano
ANGÉLICA DO NASCIMENTO BRITO
ANDRÉIA ALVES LISBOA
ANA PAULA SILVA COELHO
FERNANDO SANTOS SOUSA

ELIZÂNGELA ELOI CARNEIRO
TÂNIA MARIA M. RODRIGUES VIEIRA
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CARLA JANAÍNA CARVALHO BARROSO
EZEQUIAS ABREU SOUSA

3º Ano
ANA CAROLINA DINIZ COSTA
APARECIDA MARIA LIMA DE C. SOUSA
ROSÂNGELA VIEIRA CURVELO DE OLIVEIRA
MÔNICA VALÉRIA CAMPOS DE ASSUNÇÃO
MARIA FRANCILENE LIMA DOS SANTOS
ADRIANA DE SOUZA SANTOS LIMA
MÁRCIA MOREIRA DOS SANTOS LIMA

4º ANO
NATALICE GOMES DE JESUS
RENICE PEREIRA MONTEIRO
LORENA CRISTINA S. F. FERNANDES DIAS
LINDALVA DA CONCEIÇÃO COSTA ALMEIDA
LIDIANE PEREIRA SILVA BRITO
FELIPE RODRIGUES ALVES DA SILVA
STEFANIA RAQUEL DE MELO WERNER

5º ANO
ANA CLAUDIA DE SOUSA
ANA KARLA VILELA DA SILVA
RAFISA NUNES DAS CHAGAS
LIDYANE ALVES DE MOURA
ANA ZÉLIA VIEIRA DA SILVA
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PETERSON MENENZES
RENATO PEREIRA
ELENILDE VIEIRA SILVA
SUZANA GUEDES DA SILVA CARVALHO
GEISE ELAINE NASCIMENTO RIBEIRO DINIZ

Classe Especial
ADRIANA SANTOS DE SOUZA

Educação com Movimento
RODRIGO MUNIZ B. MORENO CRUZ

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) – 1°
SEGMENTO

1º SEGMENTO

Total

4

4

Quantitativo de Turmas:
1º Etapa

MARIA IVONETE MAMEDE CAMPOS

2º Etapa

ROCHA SUHELEM BRASIL SANTOS

3º Etapa

CÁSSIO GUILHERME PRADO DA SILVA

4º Etapa

ADRIANA DIONISIO DA
MÁRCIA PEREIRA DA SILVA

“DINAMIZADORES”

WALTER ALEXANDRE C. DA SILVA
VANESSA XAVIER DE SOUSA CASAGRANDE

Coordenador

GRAZIELLE DA SILVA BLANCO
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Segundo informações apresentadas pela secretaria da escola, os

estudantes atendidos nesta instituição são provenientes de uma comunidade de baixa
renda, composta por desempregados, autônomos, trabalhadores assalariados, etc,
sendo que pouco mais da metade são de famílias que dependem da ajuda de
programas sociais do governo. As famílias também relatam dificuldades em orientar e
auxiliar os filhos com relação aos hábitos de estudo.
Faz-se necessário, ao se planejar ações voltadas à melhoria do ensino
nesta instituição, considerar a pouca participação dos pais na vida escolar de seus
filhos. Considere-se também a pouca participação da comunidade nos espaços
escolares, que não o faz de maneira constante no decorrer do ano letivo, restringindose a participações pontuais que envolvem a escola como um todo, a exemplo da
Festa Junina e da Feira Literária/ Feira de Ciências, ou ainda, nas ações sociais que
utilizam o espaço escolar.
Apesar de alguns esforços que a escola vem fazendo para ampliar a
participação da comunidade, ainda percebe-se grande quantidade de pais ausentes.
Assim, o grupo de profissionais pertencentes à Escola Classe 66 continua buscando a
efetiva participação de todos, para o desenvolvimento de uma educação
transformadora que efetivamente contribua para uma sociedade mais cidadã.
O maior desafio a ser conquistado é a efetivação dessa parceria,
visando um melhor acompanhamento e possíveis intervenções, nos aspectos
referentes ao desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Tornando-se ainda
mais necessário nos casos em que estudantes apresentam dificuldades de
aprendizagem.
Nesse

sentido,

a

escola

conta

com

atendimento

da

Equipe

Especializada de Apoio à Aprendizagem, juntamente com a Sala de Recursos, pois a
família torna-se o elo que possibilita a efetivação deste atendimento. Apenas no 1º
semestre de 2019, a EC66 passou a contar com profissionais para atuarem no SOE
(Serviço de Orientação Educacional), para o atendimento a família junto ao estudante,
buscando solucionar, entre outras, questões referentes a comportamentos que
possam comprometer seu rendimento escolar. Durante o período de vigência dessa
Proposta Pedagógica e para os próximos anos, a parceria com os órgãos de proteção
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como Conselho Tutelar, PMDF, PCDF e o TJDFT podem ser ampliados caso a equipe
entenda ser necessário.
Sobre os índices da participação dos estudantes na prova Brasil e metas
do Ideb até o ano de 2017:

Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53068130, acessado em 15/04/2019 às 20h.
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A seguir são apresentados dados obtidos na secretaria escolar e
também através das avaliações externas sobre as taxas de rendimento, evasão e
repetência escolar a partir de 2009.
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LEVANTAMENTO DE
NÚMERO DE ESTUDANTES EM DEFASAGEM ESCOLAR

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA - 2016
Número total de
estudantes
Número de
estudantes
defasados
idade/ano

1º ano
133

2º ano
160

3º ano
286

4º ano
201

5º ano
237

TOTAL
1017

01

02

37

16

33

89

LEVANTAMENTO DE
NÚMERO DE ESTUDANTES EM DEFASAGEM ESCOLAR
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA - 2017

Situação

1º ano

2º ano

3º ano

Retidos em
2016

03

02

40

17

Motivo

Faltas

Faltas

Conteúdo

Conteúdo

Defasados
idade/série

03

33

22

24

Motivo

Faltas e
entraram
tardiamente

Conteúdo e
faltas

Faltas

Reprovado
em anos
anteriores

04

02

Abandono

4º ano

5º ano
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
A escola tem como função social garantir a todos condições de viver

plenamente a cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo seus direitos, para tal
é preciso que a escola se conscientize de sua responsabilidade em proporcionar a
todos os seus alunos o sucesso escolar dentro do prazo estabelecido, em um
ambiente sustentável e democrático que conte com a participação dos gestores, dos
professores, dos pais, dos alunos, dos auxiliares, e de toda comunidade , visando
uma aprendizagem de forma prazerosa e que exclua de suas práticas a cultura da
repetência e do fracasso escolar.
Na Escola Classe 66, como atendemos também a Educação de Jovens
e Adultos no período noturno precisamos estar atentos à forma de atendimento desse
público diferenciado, garantindo o acesso e a permanência desses educandos que
foram excluídos, por inúmeros motivos, ao processo de alfabetização na idade certa.
Saber explorar a história de vida e as contribuições relevantes que esses sujeitos têm
a compartilhar com toda a comunidade faz-se necessário para o processo de
crescimento e fortalecimento do grupo escolar.
O Currículo em Movimento da Educação Básica Educação de Jovens e
Adultos é parâmetro para o trabalho pedagógico desenvolvido na escola, contudo,
dadas as características peculiares de nossos estudantes (trabalhadores que
passaram muitos anos sem acessar a política pública de educação e que estão em
processo de alfabetização), observou-se a necessidade de simplificação dos
conteúdos a fim de se trabalhar de forma mais aprofundada as habilidades mais
importantes a serem desenvolvidas (Língua portuguesa: leitura, escrita; Matemática:
raciocínio lógico-matemático e operações básicas). A evasão escolar é um dos
principais problemas enfrentados nas turmas de EJA. Por este motivo, algumas
intervenções foram pensadas para a garantia da permanência e continuidade destes
estudantes.
Nesta perspectiva, sentimos a necessidade de refletir sobre nossa ação
pedagógica e, a partir de então, ressignificarmos nossa prática diária. Esta proposta
pedagógica é fruto de um trabalho de discussões, resolução de conflitos, tomada de
decisões coletivas e união de forças para a construção de um espaço escolar voltado
para a formação global de nossos alunos. De acordo com os pressupostos teóricos do
20

Currículo em Movimento (2013), a escola não deve desconsiderar os movimentos
sociais, já que um de seus objetivos deve ser a melhoria da qualidade social na vida
coletiva do país.
Acreditamos que a escola transformadora necessita considerar a
atuação do educando na sociedade globalizada, buscando capacitá-lo com
informações e habilidades que favoreçam o desenvolvimento de seu senso critico, de
sua autonomia intelectual, de sua capacidade de reflexão e ação, aumentando sua
chance de progredir como pessoa e como cidadão.
Nesse sentido, a escola tem a função de construir uma outra sociedade,
melhor e mais justa, através de um trabalho que integre aluno, professor, demais
funcionários da escola, pais e comunidade, todos com um único objetivo: a
construção da cidadania.
Essas ações, que visam à formação cívica, devem permear todos os
espaços da instituição escolar, nas salas de aula (em todas as disciplinas), no
trabalho da Direção da Escola, nos projetos (como o da Hora Cívica, Projeto de
Leitura , Projeto Educação com Movimento e os Jogos Interclasses) e nas execuções
dos serviços de apoio.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A proposta pedagógica da Escola Classe 66 de Ceilândia está
embasada na adoção de práticas de participação democrática, possibilitando ao
estudante preparar-se para lidar com as diferenças e para o exercício consciente da
cidadania, proporcionando condições para o desenvolvimento do pensamento crítico
acerca da realidade em que vive, valorizando e respeitando as diferentes culturas,
considerando-as nos planejamentos e atividades didático-pedagógicas.
Um planejamento voltado para uma ação pedagógica crítica e
transformadora possibilita segurança para o professor lidar com a relação educativa
presente na sala de aula e na escola como um todo. “Neste sentido, o „planejamento
adequado‟, bem como o seu resultado – „o bom plano de ensino‟ – se traduzirá pela
ação pedagógica direcionada de forma a se integrar dialeticamente ao concreto do
educando, buscando transformá-lo.” (LOPES,1991, p.43).
Nessa concepção, o planejamento não pode ser entendido de maneira
mecânica, desvinculado do contexto em que está inserido. Ou seja, os conteúdos a
serem trabalhados devem estar relacionados com a experiência de vida dos alunos.
De acordo com Libâneo (1991), os alunos nesta prática reflexiva são incentivados a
buscar sua autonomia de pensamento, fazendo dos alunos sujeitos ativos do
processo ensino aprendizagem. Ainda sobre a prática de planejamento participativo
Lopes, citando Snyders (1974) diz que os alunos possuem uma experiência que não
pode ser ignorada pela escola. Ao contrário, estas experiências devem estar ligadas à
definição das atividades e aos objetivos propostos.
Por isso, o diálogo apresenta-se, nesse contexto, como um recurso
relacional decorrente de uma estratégia pedagógica com características da
perspectiva histórico-cultural sendo também um importante instrumento para os
professores. Isso pode ser afirmado ao confrontarmos os princípios de outras teorias
de aprendizagem em que professor e aluno exercem papéis onde o diálogo se mostra
praticamente inexistente, confrontando-se com a visão de Pinheiro (2004) quando
esta autora afirma que “é o diálogo que vai permitir ao professor identificar o
desenvolvimento real do aluno e avaliar suas necessidades no seu processo de
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aprendizagem, o que se torna crucial para a escolha do momento e da forma
adequada para sua intervenção pedagógica” (p.25).



OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS

Firmar - se como uma escola pública de qualidade de ensino que visa
servir com excelência por meio da educação tendo como principal objetivo a formação
de cidadãos criativos, críticos, responsáveis e que valorizem a democracia, a
verdade, o respeito e a solidariedade é a missão da EC66 de Ceilândia. Para isso,
traça como objetivos:.

Dimensão
Gestão Pedagógica

Gestão das
aprendizagens e
dos resultados
educacionais

Gestão Participativa

OBJETIVOS
Despertar a auto estima do aluno e a percepção de
que com a educação ele pode transformar sua
realidade e consequentemente seu futuro;
Despertar no aluno a criticidade, a responsabilidade e
o compromisso com a sua educação;
Incentivar no aluno a capacidade de ler, escrever,
produzir e pensar de modo consciente expressando
sentimentos e opiniões com clareza;
Desenvolver o interesse pela leitura e escrita e a partir
disso, também ter compreensão e atuação no contexto
em que vive;
Trabalhar atividades diversificadas e contextualizadas
com a sua realidade;
Garantir o acesso e permanência dos alunos à EJA;
Melhorar a qualidade do ensino ofertado mediante a
interação dos alunos com os conhecimentos
sistematizados;
Diminuir o número de alunos em defasagem
Idade/Série;
Participar de concursos e feiras realizadas pela CRE;
Garantir a alfabetização dos alunos até o 3º ano;
Envolver a família de forma eficaz mostrando a
responsabilidade legal da mesma com o rendimento
do educando e as sanções legais de sua omissão;
Propiciar a integração do grupo para o favorecimento
de trocas e a boa convivência no espaço escolar;
Conscientizar a comunidade escolar da realidade de
inclusão que a escola possui, respeitando as
diferenças;
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Gestão de Pessoas

Gestão Financeira

Gestão
Administrativa



Metas

PDE
Nº meta

02
02
02
05; 15

05
04

09
09
19

Qualificar os profissionais para trabalhar a diversidade;
Proporcionar momentos de formação durante as
coordenações;
Zelar pelo diálogo e pelo respeito a democracia no
tratamento com o grupo
Realizar reuniões freqüentes para determinar as
demandas da escola;
Prestar contas regularmente;
Definir com o grupo rotinas relacionadas a entrada e a
saída dos alunos;
Estabelecer critérios para a liberação de alunos antes
do horário;

Nº

METAS

Reduzir em 10% o número de alunos
defasados;
Reduzir em 50% o número de
repetência e abandono
Reduzir em 90% o numero de
repetência e abandono
Proporcionar
que
100%
dos
professores
participem
dos
momentos de formação durante cada
coordenações;
Ampliar os espaços de leitura em
50% em cada sala de aula;
Garantir o acesso de 100% dos
alunos diagnosticados aos serviços
de apoio
Diminuir em 20% o número de
abandonos na EJA
Diminuir em 10% o número de
abandonos na EJA
Aumentar em 20% as reuniões do
Conselho Escolar

2016

2017 2018 2019

x
x
X
x

x

x
x

x

x
x
x

x
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS

A Proposta Pedagógica que ora divulgamos para a apreciação e
avaliação tem por finalidade apresentar objetivos, metas e estratégias possíveis de
serem realizadas na Escola Classe 66 de Ceilândia, visando à melhoria da sua
qualidade de ensino.
O Plano de trabalho para 2016-2019 traz algumas considerações sobre
a escola como espaço de transformação social e individual, abordando aspectos que
atendam às necessidades e aos anseios do cotidiano escolar que são apresentados
por meio da justificativa do trabalho proposto, dos objetivos pretendidos, das metas
almejadas e das estratégias que tornaram possíveis o sucesso desse plano. A
metodologia a ser seguida é puramente dialógica, constituída no debate e na
elaboração da Proposta, pautado em ações de cunho exploratório e de participação
da comunidade.
A Escola considera que as aprendizagens ocorrem num processo
contínuo, por meio de múltiplas relações sociais estabelecidas. Neste sentido
consideramos que esse plano propõe metas e estratégias que invistam no sucesso
dos alunos e oferte um ensino de qualidade, sendo fundamental a participação, o
empenho e compromisso de todos da comunidade escolar.
Logo, essas aprendizagens devem ser contextualizadas à realidade do
discente, e o trabalho pedagógico da escola deve contemplar os eixos transversais do
Currículo em Movimento da SEDF (2013): Educação Para Diversidade, Cidadania e
Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade.
A Escola também atende à proposição deste Currículo, em seus eixos
integradores: alfabetização (para o Bloco Inicial de Alfabetização), letramentos e
ludicidade assim como os eixos integradores da EJA: cultura, trabalho e tecnologias.
Nesse processo, Escola Classe 66 de Ceilândia atua num modelo
pautado na análise dos objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação, visando à
flexibilização curricular e de temporalidade e à integralização de aprendizagens, de
modo a tornar-se cada vez mais inclusiva, num sistema de inclusão efetiva e com
qualidade, de acordo com as normais internacionais, do Ministério da Educação e da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

Para Todos os Segmentos
Os valores a serem trabalhados: amizade, solidariedade, respeito, honestidade,
amor, paz, alegria, justiça, cidadania, carinho, cooperação, disciplina, esperança,
felicidade, gratidão, inteligência, obediência, paciência, perseverança, pureza,
respeito, responsabilidade, vida, bondade, fé, diversidade, generosidade, entusiasmo,
liberdade e dedicação, deverão atravessar todas as áreas de conhecimento. O
professor deverá estar atento aos melhores momentos para tratar deste assunto.
Poderão ser ocasiões imprevistas, como uma notícia no jornal ou uma situação que
envolva violência no contexto escolar, e que mobilizem os alunos ou ocasiões criadas
pela sensibilidade do professor. Para tanto, o professor pode:


Iniciar o trabalho, sempre que possível, utilizando um gênero textual;



Selecionar canções, textos, brincadeiras e etc. coerentes com as temáticas
trabalhadas;



Organizar murais sobre os valores a serem abordados em cada mês;



Incentivar e proporcionar a leitura e a produção de textos com o valor em
questão;



Realizar dinâmicas de grupos que favoreçam essas reflexões;



Construir e executar as adequações curriculares para alunos com
necessidades especiais;



Reformular a Hora Cívica, realizada semanalmente em um momento coletivo,
com apresentações do corpo docente e discente e com o propósito de
incentivar os alunos a respeitar os valores patriotas e conhecer a diversidade
cultural;



Proporcionar momentos lúdicos de pesquisa e revisões de conteúdos
trabalhados,no Laboratório de Informática, de acordo com as necessidades da
turma,favorecendo o letramento tecnológico;



Desenvolver acompanhamento individual, durante a aula ou no contra turno, a
fim de sanar as dificuldades apresentadas pelo aluno;
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Promover momentos prazerosos de leitura e interpretação, despertando a
imaginação e a criatividade para a escrita, por meio da Sacola Literária;



Utilizar a Sala de Vídeo como um recurso para trabalhar temas geradores onde
haja uma associação entre realidade, atualidade e conteúdo.

Para o Bloco Inicial de alfabetização, Educação Infantil e Classe Especial


Introduzir canções que valorizem a vida, as diferenças e a convivência entre os
educandos;



Trabalhar personagens que resgatem valores para o desenvolvimento da
imaginação e associação a vivência das crianças;



Confeccionar jogos pedagógicos e brinquedos com as crianças;



Elaborar contrato da “boa convivência” com os alunos nas salas de aula;



Criar textos coletivos e individuais que abordem valores trabalhados com os
alunos;



Realizar Reagrupamentos Interclasse, momento que é realizado com todos os
alunos do BIA, separando-os em grupos de acordo com o resultado
apresentado no teste da psicogênese, proporcionando nova didática com
professores e ambientes diferentes, onde serão desenvolvidas atividades
diferenciadas que estejam de acordo com cada nível;



Realizar Reagrupamentos Intraclasse, momento em que o professor trabalha
com sua turma, separando-a de acordo com a hipótese diagnóstica das
aprendizagens,para desenvolver atividades diferenciadas com o propósito de
diminuir as dificuldades de cada grupo.

Para o 4º e 5º ano


Elaborar

projeto

interventivo

com

o

tema

proposto,

adequando

as

necessidades de cada turma;


Promover competições entre as turmas por meio de Olimpíada de Matemática
e Soletrando;



Introduzir canções que valorizem a vida e a convivência entre os educandos;
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Confeccionar jogos pedagógicos com as crianças;



Elaborar contrato da “boa convivência” com os alunos nas salas de aula;



Criar textos coletivos e individuais que abordem valores trabalhados com os
alunos;



Trabalhar situações do cotidiano relacionadas à cidadania;



Criar dramatizações de situações relacionadas à valorização das diferenças na
escola.

Para EJA 1º Segmento



Trabalhar situações do cotidiano relacionadas à cidadania;



Desenvolver maior desenvoltura na oralidade;



Conhecer, ler e produzir diferentes modalidades de textos de forma autônoma;



Ler e escrever relatos breves de experiências de vida;



Intervir em situações cotidianas diversas, com a aplicação das noções
matemáticas;



Reconhecer sua própria habilidade de raciocínio, desenvolvendo o interesse e
o respeito pelos conhecimentos dos companheiros;
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PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE
ENSINO- APRENDIZAGEM
A avaliação é fundamental a qualquer processo de ensino-aprendizagem

por várias razões, mas em especial porque permite ao professor refletir sobre sua
ação

pedagógica

e

por

ser

um

instrumento

que

permite

diagnosticar

o

desenvolvimento do aluno ao longo do processo, bem como suas necessidades de
aprendizagem.
Portanto, a avaliação deve ser algo presente no cotidiano escolar, tendo
aqui seu aspecto positivo enfatizado, pois ao invés de o aluno ser requisitado a
demonstrar sua aprendizagem em apenas um determinado momento, ele terá a
oportunidade de estar, de forma contínua, executando sua aprendizagem.
Algumas formas de avaliação podem ser relacionadas:


Observação contínua e constante do educando pelo seu
desempenho em produções orais e escritas;



Exercícios diários de sala de aula;



Avaliações escritas e discursivas;



Reagrupamentos (estratégia do BIA);



Projeto interventivo para os alunos com defasagem idade/série;



Participação em eventos da escola conforme temas elencados
por essa unidade de ensino;



Apresentações culturais (teatral, musical, etc.);



Conselho de Classe.

Outros métodos podem e devem ser utilizados conforme natureza e
necessidade do educando e do processo ensino aprendizagem.



ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA

Para promover a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, a relação
da teoria com a prática, a contextualização e o trabalho com os temais transversais,
em todos os espaços da instituição escolar, a Escola Classe 66 de Ceilândia utiliza os
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seguintes documentos norteadores: Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de
Educação no Distrito Federal; Currículo em Movimento da Educação Básica –
Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Educação Especial; Diretrizes
Pedagógicas – Bloco Inicial de Alfabetização, 2ª edição/2012; Diretrizes Pedagógicas
– Segundo Ciclo; Diretrizes de Avaliação da SEEDF – 2014; Parâmetros Curriculares
Nacionais; Diretrizes Curriculares Nacionais; e Direitos de Aprendizagem.
Nesse sentido, os trabalhos pedagógicos estão organizados visando a
Educação Especial, Educação Infantil e o Ensino Fundamental Anos Iniciais, tendo
como objetivo maior a formação integral do sujeito autônomo, social, crítico, solidário
e ativo do meio ambiente, trabalhando com atividades organizadas de forma contínua,
diversificada, descritiva e com a realização de projetos construtivos e significativos
para o educando. O trabalho pedagógico se dá em função de:


Metas de aprendizagens no Bloco Inicial de Alfabetização;



Intervenções pedagógicas como a psicogênese, reagrupamento interclasse e
intraclasse;



Projeto interventivo;



Aulas de reforço;



Coordenações individuais por ciclo;



Coordenações coletivas;



Momentos de estudos coletivos;



Avaliação formativa;



Conselho de classe;



Reunião de pais;



Solicitações à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem;



Solicitações ao Serviço de Orientação Educacional;



Atendimento Educacional Especializado – Sala de Recursos;

As metas de aprendizagens serão organizadas com intervenções que
ocorrerão de acordo com as necessidades dos alunos, o tempo, o espaço físico,
elaborando estratégias de atendimento e atividades para cada nível de escolaridade
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atendido na escola, utilizando as Unidades Didáticas para materializar as propostas
do Currículo.



ACOMPANHAMENTO
PEDAGÓGICA

E

AVALIAÇÃO

DA

PROPOSTA

É dever de todos os atores da instituição educacional conhecer a Proposta
Pedagógica, bem

como garantir

sua

implementação,

acompanhamento e

avaliação, bem como das ações nele incluídas.
Nesse sentido, esse projeto será acompanhado pelos docentes, direção,
serviços de apoio, pais e comunidade no decorrer de todo o ano letivo, nas
coordenações coletivas, nos momentos de avaliação

sistemática,

coincidentes

com os dias letivos temáticos de avaliação institucional, o que oportunizará
uma participação total nesse momento. de modo a possibilitar

o registro

atualizado, reestruturado e ressignificado desta PP, para garantir a aplicabilidade
deste documento no contexto escolar, como norteador da prática pedagógica.
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APÊNDICES
APÊNDICE I
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICOPEDAGÓGICO / PROPOSTA PEDAGÓGICA
Ano:2016
OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

Despertar a
auto estima
do aluno e a
percepção de
que com a
educação ele
pode
transformar
sua realidade
e
consequente
mente seu
futuro;

Ampliar
em 50%
os
espaços
de leitura
na escola

- Projetos
pedagógicos
;
- Saídas
educativas;
- Festas
culturais,
- Palestras;
- Reuniões
coletivas;
- Reuniões
de pais e
mestres;
- Avaliações
institucionais
;

Despertar no
aluno a
criticidade, a
responsabilida
de e o
compromisso
com a sua
educação;

Ampliar as
habilidades de
leitura dos
educandos;

Realizar
rodas de
conversa
bimestralm
ente

Atender
100% das
turmas
com o
projeto de
leitura;

Ampliar as
habilidades de
matemática
Garantir a
dos
participação
educandos;
de 100%
dos

- Projetos
pedagógicos
;
- Saídas
educativas;
- Festas
culturais,
- Palestras;
- Reuniões
coletivas;
- Reuniões
de pais e
mestres;
- Avaliações
institucionais
;

AVALIAÇÃO
DAS
AÇÕES

A
avaliação
dos
objetivos e
projetos
ocorre nos
espaços
de:
coordenaç
ão
individual/col
etiva,
conselho de
classe,
reunião de
pais e
avaliações
institucionais
.

RESPONSÁ
VEIS

CRONOGR
AMA

Equipe
gestora e
Professo
res

Durante
o 1º
bimestre

Professo
res

Uma vez
por
bimestre

Supervisão
pedagógica
,
Coordenad
ores

Bimestralm
ente

e
Professore
s

- Projeto
Literário;
34

professores
nas oficinas
matemáticas

- Circuito
Literário
envolven
do todos
os
gêneros
textuais;

Realizar
jogos,
olimpíad
as e
competiç
ões
matemát
icas;

Melhorar a
qualidade do
ensino
ofertado
mediante a
interação dos
alunos com
os
conhecimento
s
sistematizado
s;

Propiciar a
integração do
grupo para o
favoreciment
o de trocas e
a boa
convivência
no espaço
escolar;

Valorizar a
inclusão e
respeitar a

Reduzir
em
50% as
taxas
de
repetên
cia ao
final
dos
ciclos.

Cumprir em
sua
totalidade
os
dispositivos
legais de
gestão até
2019.

- Atender e
avaliar
100% dos

- Desenvolver as
propostas do
Currículo em
Movimento em
concordância
com os
conteúdos
programáticos da
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I;
Educação
Especial e
Educação
Integral.

Realizar um
modelo
participativo de
gestão
administrativa,
financeira e de
recursos
humanos;
- Reuniões do

A avaliação
dos objetivos e
projetos ocorre
nos espaços
de:
coordenação
individual/colet
iva, conselho
de classe,
reunião de
pais e
avaliações
institucionais.

Toda a
comunida
de
escolar.

No
decorr
er do
ano
letivo.

Equipe
gestora

Pedagog
ae
Psicólog
a
Professor
a

No
decorr
er do
ano
letivo.

No
decorr
er do
ano
35

diversidade,
promovend
oa
melhoria na
qualidade
no
processo
de ensinoaprendizag
em.

alunos com
dificuldade
de
aprendizage
m;
- Ofertar
Atendiment
o
Educaciona
l
Especializa
do a todos
os
estudantes
com
deficiência .

Conselho Escolar
- Reuniões com
funcionários da
escola, pais e
comunidade.

Especializ
a- da da
Sala de
Recursos

letivo.

- Atendimento a
professores, pais
e alunos de
acordo com a
queixas
escolares.
- Atendimento
sistemático (1 a 2
vezes por semana)
a alunos com
deficiência na Sala
de Recursos
Acompanhame
nto, apoio e
orientações a
professores e
pais.

Ano:2017
OBJETIVOS

METAS

Despertar a
auto estima
do aluno e a
percepção de
que com a
educação ele
pode
transformar
sua realidade
e
consequente
mente seu
futuro;

Ampliar
em 50%
os
espaços
de leitura
na escola

Despertar no
aluno a

Realizar
rodas de

ESTRATÉGIAS

- Projetos
pedagógicos
;
- Saídas
educativas;
- Festas
culturais,
- Palestras;
- Reuniões
coletivas;
- Reuniões
de pais e
mestres;
- Avaliações
institucionais
;

AVALIAÇÃO
DAS
AÇÕES

RESPONSÁ
VEIS

Equipe
gestora e
Professo
res

A
avaliação
dos
objetivos e
projetos
ocorre nos
espaços

Professo
res

CRONOGRA
MA

Durante
o 1º
bimestre

Uma
vez por
bimestr
e
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criticidade, a
responsabilida
de e o
compromisso
com a sua
educação;

conversa
bimestralm
ente

Iniciar o projeto
de palestras
para os pais e
comunidade no
período
noturno.

Aumentar a
participaçã
o da
comunidad
e na
escola;

Ampliar as
habilidades de
leitura dos
educandos;

Atender
100% das
turmas
com o
projeto de
leitura;

Ampliar as
habilidades de
matemática
dos
Garantir a
educandos;
participação
de 100%
dos
professores
nas oficinas
matemáticas

- Projetos
pedagógicos
;
- Saídas
educativas;
- Festas
culturais,
- Palestras;
- Reuniões
coletivas;
- Reuniões
de pais e
mestres;
- Avaliações
institucionais
;

- Palestras;
- Reuniões
coletivas;

de:
coordenaç
ão
individual/col
etiva,
conselho de
classe,
reunião de
pais e
avaliações
institucionais
.

Equipe
gestora e
Professo
res

Supervisão
pedagógica
,

Bimestralm
ente

Coordenad
ores
e
Professore
s

- Projeto
Literário;
- Circuito
Literário
envolven
do todos
os
gêneros
textuais;

Realizar
jogos,
olimpíad
as e
competiç
ões
matemát
icas;
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ANO 2018
OBJETIVOS

Despertar a
auto estima
do aluno e a
percepção de
que com a
educação ele
pode
transformar
sua realidade
e
consequente
mente seu
futuro;

Despertar no
aluno a
criticidade, a
responsabilida
de e o
compromisso
com a sua
educação;

Ampliar as
habilidades de
leitura dos
educandos;

METAS

Ampliar
em 50%
os
espaços
de leitura
na escola

Realizar
rodas de
conversa
bimestralm
ente

Atender
100% das
turmas
com o
projeto de
leitura;

Ampliar as
habilidades de
matemática
Garantir a
dos
participação
educandos;
de 100%
dos
professores
nas oficinas
matemáticas

ESTRATÉGIAS

- Projetos
pedagógicos
;
- Saídas
educativas;
- Festas
culturais,
- Palestras;
- Reuniões
coletivas;
- Reuniões
de pais e
mestres;
- Avaliações
institucionais
;

- Projetos
pedagógicos
;
- Saídas
educativas;
- Festas
culturais,
- Palestras;
- Reuniões
coletivas;
- Reuniões
de pais e
mestres;
- Avaliações
institucionais
;

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

RESPONSÁ
VEIS

Equipe
gestora e
Professo
res

A
avaliação
dos
objetivos e
projetos
ocorre nos
espaços
de:
coordenaç
ão
individual/col
etiva,
conselho de
classe,
reunião de
pais e
avaliações
institucionais
.

Professo
res

CRONOGRA
MA

Durante
o 1º
bimestre

Uma
vez por
bimestr
e

Supervisão
pedagógica
,
Coordenad
ores

Bimestralm
ente

e
Professore
s

- Projeto
Literário;
- Circuito
Literário
envolven
do todos
os
gêneros
textuais;
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Realizar
jogos,
olimpíad
as e
competiç
ões
matemát
icas;

ANO 2019
OBJETIVOS

METAS

ESTRATÉGIAS

Despertar a
auto estima
do aluno e a
percepção de
que com a
educação ele
pode
transformar
sua realidade
e
consequente
mente seu
futuro;

Ampliar
em 50%
os
espaços
de leitura
na escola

- Projetos
pedagógicos
;
- Saídas
educativas;
- Festas
culturais,
- Palestras;
- Reuniões
coletivas;
- Reuniões
de pais e
mestres;
- Avaliações
institucionais
;

Despertar no
aluno a
criticidade, a
responsabilida
de e o
compromisso
com a sua
educação;

Ampliar as
habilidades de
leitura dos
educandos;

Ampliar as

Realizar
rodas de
conversa
bimestralm
ente

Atender
100% das
turmas
com o
projeto de
leitura;

- Projetos
pedagógicos
;
- Saídas
educativas;
- Festas
culturais,
- Palestras;
- Reuniões
coletivas;
- Reuniões
de pais e
mestres;
- Avaliações
institucionais

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

RESPONSÁ
VEIS

Equipe
gestora e
Professo
res

A
avaliação
dos
objetivos e
projetos
ocorre nos
espaços
de:
coordenaç
ão
individual/col
etiva,
conselho de
classe,
reunião de
pais e
avaliações
institucionais
.

Professo
res

CRONOGRA
MA

Durante
o 1º
bimestre

Uma
vez por
bimestr
e

Supervisão
pedagógica
,
Coordenad
ores

Bimestralm
ente

e
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habilidades de
matemática
Garantir a
dos
participação
educandos;
de 100%
dos
professores
nas oficinas
matemáticas

;

Professore
s

- Projeto
Literário;
- Circuito
Literário
envolven
do todos
os
gêneros
textuais;

Realizar
jogos,
olimpíad
as e
competiç
ões
matemát
icas;
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ANEXOS
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Educação Básica
Coordenação do Ensino Fundamental
Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar

RESUMO DO PROJETO

Educação Com Movimento:

Educação Física nos anos iniciais

1. Apresentação

O Projeto-piloto Educação com Movimento - Educação Física nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental proposto pela Coordenação de Ensino Fundamental
(COENF) e pela Coordenação de Educação Física e Desporto Escolar (CEFDESC),
da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) visa à melhoria da qualidade no
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atendimento das necessidades educacionais dos estudantes da rede pública de
ensino, por meio da reestruturação didático- pedagógica inserindo o professor de
Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, preferencialmente, em
escolas que possuam um significativo número de estudantes em defasagem
idade/série escolar.
Há muito tempo já não existem mais dúvidas no ambiente acadêmico, no cotidiano
escolar, ou mesmo no senso comum sobre a importância do brincar, do jogar, da
ludicidade, enfim, da ampliação e diversificação da cultura corporal e suas linguagens
com vivência indispensável para a formação integral e pleno desenvolvimento sócioafetivo, psicomotor e cognitivo da criança.
Comprometida em oferecer aos estudantes condições necesárias para que
retomem seu curso escolar com êxito, bem como, em promover o acesso aos
elementos da cultura corporal e o movimento como conhecimento, a Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, desenvolverá este Projeto-piloto em
instituições educacionais que possuam ensino fundamental/anos iniciais, em cada
Coordenação Regional de Ensino.

2. Histórico
A inserção da Educação Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental não é
uma proposta nova. Na vanguarda deste movimento desponta o Distrito Federal, no
final dos anos 50 e início dos anos 60, quando Anísio Teixeira ao pensar o projeto de
educação para a Capital da República, implementou o projeto da da EscolaParque que desde esta época realiza o atendimento das séries inicias do Ensino
Fundamental até os dias atuais. Nesta linha, também já houve uma experiência
exitosa neste sentido, no período de 1997 e 1998, na chamada Escola Candanga1,
onde o Projeto: Núcleos de Educação com o Movimento (FEDF, 1997) foi implantado
em 50 escolas. Hoje, a Escola Classe 15 e a Escola Classe 18 de
Taguatinga, tornaram-se referência dentre as instituições educacionais do Distrito
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Federal e possibilitaram um acúmulo histórico para a implementação deste projetopiloto.

3. Justificativa
A implantação das aulas de Educação Física ministradas por professor
especialista nos anos iniciais visa democratizar sua prática pedagógica, em um
aspecto

interdisciplinar, compreendendo-a como

área

de

conhecimento

historicamente constituída, que relaciona as dimensões afetivas, cognitivas e
socioculturais dos estudantes.
Baseada nesta premissa, a Educação Física deve estar integrada de forma
significativa ao cotidiano escolar, uma vez que a ludicidade, o movimento e a cultura
corporal são esferas da vida social e fundamentais ao desenvolvimento da criança.
Este desenvolvimento implica planejar, experimentar, avaliar, escolher, interagir,
enfim, aprender a movimentar-se, levando em conta a diversidade humana e o
contexto histórico-social.

4. Objetivo Geral
Implementar,

de

forma

gradativa,

o projeto-piloto Educação

com

Movimento nas turmas das séries iniciais do Ensino Fundamental, iniciando por
uma escola-pólo de cada Coordenação Regional de Ensino, nos turnos matutino e
vespertino, que tenha, preferencialmente, classes de correção da distorção
idade/série, afim de que, interdisciplinarmente, promova a formação integral do
estudante ampliando o repertório de experiências corporais mediante a intervenção
pedagógica de um professor especializado nesta área, o professor de educação
física.

4.1. Objetivos Específicos
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Aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da cultura
corporal presentes na Educação Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte,
a luta, a ginástica e a dança, mediante a intervenção de um professor especialista
nesta área do conhecimento que integrado e inter-relacionado ao trabalho do
professor

regente

contemple

um

melhor

atendimento

das

necessidades

pedagógicas do estudante dos anos iniciais do Ensino Fundamental;


Fortalecer o vínculo do estudante com a escola visando a melhoria da
aprendizagem daqueles que estão em defasagem idade/série por meio de um
atendimento pedagógico diferenciado utilizando instrumentos específicos da
Educação Física, tais como: eventos esportivos, festivais de dança, de lutas e
ginástica que resultem em uma aprendizagem adequada ao prosseguimento dos
estudos ou ao avanço para a série/ano indicada (o) pela equipe de professores e
da direção da instituição educacional no Conselho de Classe da turma do
estudante.

5.Perfil do Professor
Para a participação neste projeto, o professor deverá:
-Ser professor efetivo da SEDF, aprovado em concurso para atuar em Educação
Física;
-interessar-se pela prática docente em anos iniciais do Ensino Fundamental;
-aceitar os termos de um contrato pedagógico a ser construído pelos atores do
projeto;
-participar do processo de formação continuada.

6. Organização do Trabalho Pedagógico do Professor
1- Para regência no turno matutino:
Turno

Segundafeira

Regência

Terçafeira

Regência

Quarta-feira

Quinta-feira

Regência

Regência

Sexta-feira

Regência

Ma
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Coordenação
Coordenação Pedagógica com os Coordenação

Coordenação
Pedagógica Curso de Pedagógica
Formação
Coletiva
VespertinoIndividual

regentes.
Coordenação
pedagógica no

Pedagógica
Individual

CEFDESC/GEEFES

1- Para regência no turno vespertino:
Turno

Segundafeira

Terçafeira

Quinta-feira

Quarta-feira

Sexta-feira

Coordenação
Coordenação Pedagógica com os
Coordenação Curso de
Pedagógica
Pedagógica
Formação
Coletiva

regentes.
Coordenação

Matutino
Individual

Coordenação
Pedagógica
Individual

pedagógica no

CEFDESC/GEEFES

Regência
Vespertino

Regência

Regência

Regência

Regência

7.Execução


Prioritariamente serão atendidas as turmas de correção da distorção
idade/série e, posteriormente, em sequência as turmas de 4ª série/5º ano, 3ª
série/4º ano, etc;



Inicialmente serão convidados 28 professores efetivos de educação física para
participar do projeto-piloto no ano de 2013, sendo 14 para regência matutina e
14 para regência vespertina.



Cada professor terá entre 10 e 15 turmas;



Os alunos deverão ter no mínimo, 1h40 horas/relógio semanais,
preferencialmente divididas em duas sessões;
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Os professores deverão apresentar relatórios bimestrais de avaliação dos
estudantes nos aspectos motores, afetivo-sociais e cognitivos. As planilhas
para estes relatórios serão elaboradas em conjunto pela CEFDESC e COENF;



Os professores do projeto deverão, junto com os professores regentes,
planejar e participar de eventos, tais como: Festa Junina da Escola, Festivais
Esportivos, de Dança, Lutas ou Ginástica e do Seminário



A elaboração do Plano de Curso e dos Planos de Aulas terá o apoio da
COENF e da CEFDESC;

8.Avaliação
8.1 Avaliação do Estudante
O professor avaliará o estudante por meio de um formulário em que serão
abordados aspectos motores, afetivo-sociais e cognitivos que deverá ser preenchido
bimestralmente.
O professor de educação física, em conjunto com o professor regente, deverá
incluir nos relatórios individuais dos estudantes as observações pertinentes aos
aspectos formativos da Educação Física.

8.2 Avaliação do professor
Serão utilizados dois instrumentos de avaliação:
Formulário a ser preenchido pelo diretor da instituição;
Observação das participações dos professores nas coordenações com a COENF e
CEFDESC e nos cursos/oficinas de formação continuada.
8.3 Avaliação do projeto
O projeto será avaliado pelos dados pela aplicação de questionário ou
entrevista aos gestores da escola e amostras de estudantes e seus responsáveis.

10.Bibliografia
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Planejamento das ações da EJA

A fim de organizarmos previamente as atividades ao longo do semestre, algumas estratégias
foram acordadas em relação à: projetos, eventos, passeios e estratégias para evitar a evasão
dos alunos.


Projetos: Pensando em assuntos de relevância social, cultural e política a serem
trabalhados com os estudantes, selecionamos temas comuns mensais a serem
contextualizados e introduzidos de forma interdisciplinar aos outros conteúdos, a
saber:



Março- O papel da mulher na sociedade;



Abril- Cidadania;



Maio – Trabalho e empoderamento da mulher;



Junho- Cultura popular.

Bimestralmente haverá a culminância dos temas trabalhados nos meses anteriores.
Ainda sobre os projetos, mencionamos a possibilidade de realizar-se reagrupamentos
interclasses que, a grosso modo, consiste no rearranjo das turmas de acordo com os saberes
dos estudantes. A sugestão gerou, a princípio, estranhamento aos professores que não têm
conhecimento desta estratégia, contudo, os mesmosmostraram-se abertos e esta experiência,
visto que as ações docentes, bem como as dificuldades cognitivas dos alunos podem ser
desenvolvidas de forma mais assertiva. Alguns encaminhamentos para esta ação foram
pontuados:


Elaboração de teste padrão (supervisão e coordenação) com contribuição dos
professores;



Aplicação do teste para todas as etapas da EJA nas datas: 30/03 e 31/03 (estas datas
podem sofrer alterações);



Nova reunião para planejamento das ações relativas ao Projeto Reagrupamento;



Eventos:Além das culminâncias relativas às temáticas mensais, outras ideias foram
propostas ou para serem agregadas a estas culminâncias ou para se configurarem
como outro evento:



Galinhada e bazar do noturno (com fins lucrativos, sendo que ovalor arrecadado será
destinado à formatura da 4ª etapa);



Bingos (com fins lucrativos, sendo que o valor arrecadado será destinado à formatura
da 4ª etapa);
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Festa Junina do noturno (sem fins lucrativos e em parceria com os estudantes);



Formatura da 4ª etapa.

Sugeriu-se também a abertura de uma vendinha do noturno ( venda de balas, doces, etc.).
Esta possibilidade será analisada posteriormente junto à direção da escola.


Passeios: foram repassadas informações sobre

possíveis

passeios a serem

realizados pelo noturno:


Casa do Cantador (contato-33784891): só a partir do 2º semestre; sempre na última
sexta do mês; projeto cantoria nas escolas (ligar para agendar);



Planetário Brasília (contato-33616810): todos os dias de terça a sexta-feira; para o
noturno a sessão inicia-se às 20h; entrada 1kg de alimento não perecível, com
agendamento prévio;



Orquestra sinfônica do DF (contato-33256171) todas as terças às 20h, no Centro de
Convenções ou na igreja dom Bosco; agendamento prévio através de envio de ofício;



CCBB (contato-31087600): AS atividades para o noturno iniciam-se às 19:30; ônibus
vem à escola buscar os alunos; dias preferenciais para visitas às quintas ou sextasfeiras; para os alunos da EJA há uma atividade específica sobre ditados populares;



Zoo Noturno (contato-33457000 ou 34457003): Todas as quartas-feiras, de 19h às
21h30min. Agendamento para o passeio já foi feito. Ocorrerá em 25/11 (2º semestre);



Cinema JK (contato-32468600): melhor dia para levar os alunos da EJA às sextasfeiras; valor do ingresso R$6,00 (filme +combo: R$ 13,00); mínimo de 50 alunos;



SESC Ceilândia (contato-33799500): entraremos em contato posteriormente.

Os passeios serão encaixados ao longo do ano letivo, de acordo com o interesse de
professores e estudantes e tentando-se levar em consideração os temas trabalhados
mensalmente.
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Estrutura de Projeto Integrador (INTER OU TRANSDISCIPLINAR)
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto:

Projeto de leitura:
“VIAGEM PELO MUNDO DA LEITURA”
Etapas: Educação Infantil; Anos Iniciais;
Total de estudantes
Classe Especial; EJA
envolvidos: 1200
Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciencias, Artes
Equipe responsável:

SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO, PROFESSORES

JUSTIFICATIVA
Sendo a leitura a chave que nos permite entrar em contato com outros
mundos, ampliar horizontes, desenvolver a compreensão e a comunicação,
e sabendo quão distantes estamos de garantir o acesso de todos os
membros da comunidade escolar a essas estruturas, que esse projeto
busca através de um trabalho conjunto, participativo e comprometido em
ajudar a comunidade escolar a desenvolver o gosto pela leitura e pela
produção de texto, possibilitando que estes se tornem leitores e escritores
reflexivos e críticos participando de forma ativa da sociedade em que se
encontram inseridos.

OBJETIVOS
Despertar, incentivar e promover a leitura no âmbito
GERAL

escolar, estendendo-se à comunidade, visando a
formação do caráter do leitor no educando, a melhor
qualidade

do

ensino-aprendizagem

e

o

desenvolvimento social e cultural.

ESPECÍFICOS



Incrementar a leitura no âmbito escolar.



Acrescentar ao cotidiano escolar a prática da leitura do
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livro como prioridade no processo de aprendizagem.


Apresentar ao educando as diferenciadas linguagens,
enriquecendo a rotina escolar, estimulando a leitura e a
produção do texto escrito e oral.



Exercitar a leitura como prática democrática, fundamental
na formação do senso crítico e da cidadania.



Integrar a comunidade escolar mediante a multiplicidade
de leituras afins.



Enriquecer o conteúdo interdisciplinarmente, visando o
aprendizado global.



Inserir no cotidiano escolar abordagens que enfoquem:
sexo, saúde, esporte e meio ambiente, ressaltando a
valorização da melhor qualidade de vida para a boa
formação cultural.



Apresentar hinos cívicos, ressaltando a sua importância
na formação da cidadania.



Propiciar ao educando enfoques básicos de aspectos
filosóficos, morais, éticos e teológicos, visando atender à
formação geral do educando.

PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)
Nº

Estratégias

Responsáveis

Supervisor
Visita a exposições pedagógico;
Coordenadores
de artes, museus, pedagógicos;
teatros,
cinemas, Professores de
todos
os
entre outros;
segmentos;

Recursos

Cronograma

Livros
didáticos

e

teóricos;
Livros

de 2018 / 2019

Literatura;
Computador:

internet
e
2018 / 2019
Professores de
todos
os softwares;
segmentos;
Impressora;

Hora da Leitura

Trabalhar
diferentes

Professores de Televisão;
todos
os Aparelho
gêneros segmentos;
os

2018 / 2019
de
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textuais;

DVD;

Confeccionar

Som;

a

2018 / 2019

literária Professores de Jogos;
todos
os
Dicionários;
(incentivar a leitura
segmentos;
Livros,
em família);
pasta

revistas,
Estimular

a

arte

Supervisor
criadora por meio da
pedagógico;
ilustração, pintura, Coordenadores
pedagógicos;
dramatizações,
Professores de
música,
entre todos
os
segmentos;
outros;
Reconhecer

e

reproduzir oralmente

Lápis,
borracha,
apontador,
cola,

tesoura,

tinta

guache,

régua,

pincel,

balões

e

2018 / 2019

outros

jogos verbais como:
trava-línguas,

2018 / 2019

jornais, gibis;

materiais
Professores de escolares não
todos
os
especificados;
segmentos;

parlendas,
adivinhas,
quadrinhas, poemas
e canções;
Confecção

e

2018 / 2019

Professores de
ilustração de livro
todos
os
com os gêneros segmentos;
estudados;
Supervisor
pedagógico;
Coordenadores
Varal com literatura
pedagógicos;
Professores de
de cordel;
todos
os
segmentos;

2018 / 2019

Supervisor
pedagógico;
Produção de uma Coordenadores
carta e troca de pedagógicos;
Professores de
bilhetes;
todos
os
segmentos;

2018 / 2019
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2018 / 2019

de Supervisor
pedagógico;
histórias
em Coordenadores
quadrinhos
e pedagógicos;
Professores de
exposição
todos
os
segmentos;
para outras salas;
Produção

Supervisor
pedagógico;
Coordenadores
Culminância com o
pedagógicos;
Professores de
Sarau;
todos
os
segmentos;

2018 / 2019

Estrutura de Projeto Integrador
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: PLANO DE AÇÃO PARA O ANO
Etapas:

LETIVO DE 2018

Total de estudantes
envolvidos:

Áreas de conhecimento: SEAA
Equipe responsável: ESTER OLIVEIRA DA SILVA (PEDAGOGA)

DIAGNÓSTICO INICIAL
No dia 10 de agosto de 2009 foi inaugurada, no Setor Habitacional
Sol Nascente, a Escola Classe 66 de Ceilândia. Com uma realidade próxima a
enfrentada por escolas que estão situadas na periferia da cidade, a E.C. 66
está rodeada por problemas infraestruturais que assolam a comunidade local.
Alguns alunos se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. Os
estudantes são em sua maioria carentes e com alguma dificuldade de
aprendizagem, pois os pais não têm tempo e nem disposição de acompanhar
a vida escolar dos seus filhos, alguns alunos mostram-se desinteressados e
com

traços de agressividade. Outros ainda, queixam-se de problemas de

saúde tais como dificuldade de ouvir ou ver bem ou alergias na pele cuja
família, apesar de identificar não consegue manter atendimento contínuo.
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Os alunos possuem pouco acesso a eventos culturais e lazer, os pais
que em geral possuem baixo poder aquisitivo, priorizam as questões
relacionadas à alimentação e vestimenta, ficando a cargo da escola promover
eventos que propiciem lazer e cultura, como passeios ao teatro, cinema,
apreciação musical, visitas a museus e outros.
Outro fator complicador está na grande rotatividade de professores,
são poucos que continuam na escola ao fim do ano letivo, não contribuindo
para a construção de uma identidade pedagógica bem estabelecida.
Recebemos também muitos professores recém-formados cuja primeira
experiência em sala de aula se dá na escola, limitando assim o debate
pedagógico aos rudimentos da atuação.

OBJETIVOS
Promover melhoria na qualidade do processo de ensino e
GERAL

de aprendizagem, por meio de intervenções avaliativas,
preventivas e institucionais.

ESPECÍFICOS

1.

Mapeamento Institucional;

2.

Assessoria ao Trabalho Coletivo

3.

Acompanhamento do Processo de Ensino e Aprendizagem;

4.

Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com
deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação, com
TDHA , dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia, dislalia, TC,
distúrbio do processamento auditivo central – DPA(C) ou
qualquer outro transtorno de aprendizagem, , garantindo a
inclusão

na

rede regular de ensino e o atendimento

complementar quando necessário, nas unidades de ensino
especializadas. (META 4)
5.

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas
e

modalidades,

com

melhoria

do

fluxo

escolar

e

da

aprendizagem de modo a atingir as médias do IDEB para o
Distrito Federal, em todas os anos de vigência deste Plano,
dando uniformidade aos processos de avaliação das escolas.
(META 7)
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6.

Estratégia 2.14 – Reorganizar, por meio de amplo debate com os
profissionais da educação, o trabalho pedagógico, buscando melhorar
a qualidade da educação.

7.

Estratégia 2.35 – Fomentar ações pedagógicas que promovam a
transição entre as etapas da educação básica e as fases do ensino
fundamental e que gerem debates e avaliações entre os profissionais da
educação sobre a organização escolar em ciclos e a organização do
trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação.

8.

Meta 5 - 5.3 – Fomentar o desenvolvimento de tecnologias
educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a
alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos estudantes, consideradas as diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade.

5.6 – Estimular as unidades escolares à criação de seus respectivos
instrumentos de avaliação e acompanhamento, considerando o sentido
formativo da avaliação, implementando estratégias pedagógicas para alfabetizar
todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental.
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DIMENSÃO 1 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA - 2018
DIMENSÕES DE

PDE/META

OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

ATUAÇÃO
1- Mapeamento
Institucional;

Meta 4: Universalizar
o atendimento
educacional aos
estudantes com
deficiência, TGD,
altas habilidades ou
superdotação, com
TDHA , dislexia,
discalculia,
disortografia,
disgrafia, dislalia,
TC, distúrbio do
processamento
auditivo central –
DPA(C) ou qualquer
outro transtorno de
aprendizagem, ,
garantindo a inclusão
na rede regular de
ensino e o
atendimento
complementar
quando necessário,
nas unidades de

Implementar a

Acompanhar os

Equipe escolar:

Durante a estratégia de

Inclusão de todos os

inclusão do aluno

alunos e promover a

pedagogo, sala de

matrícula.

alunos.

ANEE.

sua inserção no

recurso, secretaria,

sistema escolar,

direção.

garantindo o melhor
atendimento, de
acordo com a
estratégia de
matrícula.
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ensino especializadas.

2- Assessoria ao
Trabalho
Coletivo

Meta 7: Fomentar a
qualidade
da Melhorar a qualidade
educação básica em da educação.
todas as etapas e
modalidades,
com
melhoria do fluxo
escolar
e
da
aprendizagem
de
modo a atingir as
médias do IDEB para
o Distrito Federal, em
todas os anos de
vigência deste Plano,
dando uniformidade
aos processos de
avaliação das escolas.

Promover momentos
de reflexão sobre a
práxis pedagógica.

Equipe pedagógica,

Periodicamente, nas

Participação e observação

coletivas da escola.

dos avanços escolares.

No decorrer do ano

Avaliar a

letivo.

participação/envolvimento

pedagogo, supervisor,
coordenador e sala de
recursos.

Meta 2

3- Acompanhamento do
Processo de Ensino e
Aprendizagem

Estratégia 2.14 –
Reorganizar, por
meio de amplo debate
com os profissionais
da educação, o
trabalho pedagógico,
buscando melhorar a
qualidade da
educação.

Contribuir com a
formação continuada
dos professores

Coletivas;
- Oficinas;

Equipe pedagógica,
pedagogo, supervisor,

- Momentos para a

do grupo.

coordenador e sala de

realização de troca de recursos.
experiências;
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Meta 2

Participações

Estratégia 2.35
– Fomentar ações
pedagógicas
que
promovam
a
transição entre as
etapas da educação
básica e as fases do
ensino fundamental e
que gerem debates e
avaliações entre os
profissionais
da
educação sobre a
organização escolar
em ciclos e a
organização
do
trabalho pedagógico,
buscando melhorar a
qualidade
da
educação.

Contribuir com a

em

conselhos de classe;
Participações

Equipe pedagógica,

dinâmica pedagógica

-

da escola através de

avaliações

coordenador e sala de

assessorias e

pedagógicas

recursos.

acompanhamento do

bimestrais- Sugestões

desenvolvimento

de

cognitivo dos alunos

atividades, dinâmicas,

No decorrer do ano

Acompanhamento do

letivo.

desempenho dos alunos nos
anos posteriores.

em pedagogo, supervisor,

recursos,

avaliações e trabalhos
em sala de aula.

No decorrer do ano
Meta 5
5.3 – Fomentar o
desenvolvimento de
tecnologias
educacionais e de
práticas pedagógicas
inovadoras
que
assegurem
a

letivo.

Realização de círculos
Incentivar o professor

de palestra, dinâmicas

Equipe pedagógica,

a utilizar vários

de grupo, vivências,

pedagogo, supervisor,

recursos a fim de

debates, estudos.

coordenador e sala de

melhorar a qualidade

Desenvolver de novas
práticas em sala de aula.

recursos.
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alfabetização
e das aulas.
favoreçam a melhoria
do fluxo escolar e a
aprendizagem
dos
estudantes,
consideradas
as
diversas abordagens
metodológicas e sua
efetividade.

5.6 – Estimular as
Estabelecer momentos

unidades escolares à

de escuta, análise e

criação de seus

acompanhamento dos

respectivos
instrumentos de
avaliação e
acompanhamento,
considerando o
sentido formativo da
avaliação,

Promover a
psicogêneses como
instrumento avaliativo

resultados do teste.

Equipe pedagógica,
pedagogo, supervisor,
coordenador e sala de
recursos.

No decorrer do ano

Levantamento bimestral

letivo.

dos avanços e estagnação
dos alunos, debates com os
professores sobre possíveis
melhorias.

e de acompanhamento
do desenvolvimento
da escrita dos alunos.

implementando
estratégias
pedagógicas para
alfabetizar todos os
alunos e alunas até o
final do terceiro ano
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do ensino
fundamental.

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) - 2018
AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) – 2018
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

Reunião com os

desenvolvimento do aluno

professores e familiares,

retomada das decisões à

ANEE, promovendo melhor

estudo do histórico escolar

medida em que surgirem

adaptação e acolhimento

do aluno.

rodas de conversa, debates

transição entre os anos,

e planejamento de ações

elaborar ações que

coletivas.

propiciem melhor

professor.
Conhecer as turmas e saber

AEE, SEAA, professores,

Registro escrito das ações e

novas demandas.

coordenadores e
Coletivas direcionadas,

Promover reflexão sobre a

acomodação ao aluno e

Durante o ano letivo.

AVALIAÇÃO

Acompanhar o

da família.

AEE, SEAA

CRONOGRAMA

Participar dos conselhos de
classe,

A avaliação por pares e

supervisão pedagógica.
Durante o ano letivo.

autoavaliação para coleta de
sugestões e contribuições

AEE, SEAA, professores,

ao processo.

coordenadores e

Registros reflexivos que

supervisão pedagógica.

permitam aos docentes e a
equipe de apoios
acompanhar as evoluções
dos discentes.

as potencialidades e
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fragilidades apontadas pelo

Final de cada bimestre

professor, auxiliar na busca

AEE, SEAA.

letivo.

de soluções coletivas
Organizar e apresentar
estudos de caso junto à
Participar dos escudos de

regional para os alunos que

caso omisso.

dele precisar.
Registros reflexivos que

AEE, SEAA.
Final do 1º semestre.

equipe de apoios

Reunião com os pais ou
Estabelecer espaço de escuta
para família dos alunos ANEE

acompanhar as evoluções

responsáveis dos alunos
ANEE.

dos discentes.
AEE, SEAA
Sempre que necessário e

e orientações gerais quando

ou solicitado por pais ou

necessárias.

professores.

Fomentar ações para
promoção da inclusão dos
alunos especiais.

permitam aos docentes e a

Registros reflexivos que

Planejamento de coletivas e
momento de troca de
informações afim de melhor
acolher os alunos.

permitam aos docentes e a
equipe de apoios

AEE, SEAA
Ao longo do ano letivo.

acompanhar as evoluções
dos discentes.
Registro escrito das ações
desenvolvidas, bem como
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Atuar nas coletivas gerais,

Rodas de conversas, fala

com intuito de subsidiar a

espontânea,

e problemáticas no trato dos

divulgação de práticas de

direcionamentos

alunos especiais.

ensino que atendam às

intencionais.

Ao longo do ano letivo.

levantamento das sugestões

necessidades educacionais
dos educando.
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IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Etapas: ED. INFANTIL; ANOS INICIAIS;
Total de estudantes
CLASSE ESPECIAL
envolvidos: 1200
Áreas de conhecimento:
Equipe responsável:




Eliane Maria dos Santos Gomes
Fábio Costa Melo

242955-1
243050-9

JUSTIFICATIVA
Ao estabelecer espaço de escuta para a família dos alunos há uma
mobilização e incentivo para uma participação efetiva da comunidade na
escola, consequentemente uma melhora no processo de ensino
aprendizagem.
7.13 – Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a
educação formal e as experiências de educação popular e cidadã, com os
propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos
e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas
educacionais. 7.14 – Promover, por meio de ações intersetoriais dos órgãos
competentes, a articulação dos programas da área da educação, de âmbito
local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego,
assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio
integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional
OBJETIVOS
GERAL

Assessorar a prática pedagógica, acompanhando o processo de
ensino/aprendizagem com vistas para ações preventivas, institucionais e
interventivas, de modo a oferecer condições de desenvolvimento e de
aprendizagem de toda a comunidade escolar..


ESPECÍ
FICOS







Conhecer as turmas e saber as potencialidades e fragilidades
apontadas pelo professor, auxiliar na busca de soluções
coletivas.
Estabelecer espaço de escuta para família dos alunos e
orientações gerais quando necessárias;
Buscar parcerias com instituições para o atendimento
psicológico dos alunos e das famílias. Bem como,
orientações à toda comunidade escolar.
Propor momentos de integração entre família e escola.
Criar um ambiente organizado de brincadeiras e segurança
nos intervalos do recreio.
Auxiliar a equipe pedagógica no cumprimento dos objetivos e
projetos do PP.
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PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)
Estratégias
Nº
Ação junto Organizar o recreio com brincadeiras.
à
gestão
pedagógica

Responsáveis /
envolvidos
Equipe gestora /
estudantes

Ação junto Escolher monitores entre os alunos para auxiliar nas Equipe gestora /
aos
brincadeiras.
estudantes
estudantes
Anexar as regras do recreio em lugar visível aos alunos.

Equipe gestora /
estudantes

Recursos

Cronograma

Jogos, outros materiais
pedagógicos.

Durante o ano

Jogos, outros materiais
pedagógicos.

Durante o ano

Durante o ano
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IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: Origami, Datas Comemorativas – AEE
Etapas:
Total de estudantes
envolvidos:
Áreas de conhecimento:
Equipe responsável:


Aurineide Iolanda Alves Nogueira Dantas – Professora da
Sala de Recursos/Matrícula: 300970-x

Naej Lucas Chaves - Professora da Sala de
Recursos/Matrícula: 181.113-4

JUSTIFICATIVA
O processo de ensino e aprendizagem envolve muitas variáveis. A superação das
dificuldades implícitas a esse processo é uma continuidade da prática escolar. Desse
modo, nossa ação enquanto AEE está no sentido de considerar as múltiplas
variáveis, que podem interferir a contento no desempenho acadêmico dos
estudantes. Além disso, considerar as diferenças de cada estudante e atendê-los de
acordo com suas necessidades educacionais.

OBJETIVOS
GERAL

ESPECÍ
FICOS

Assessorar a prática pedagógica; acompanhar o processo de
ensino/aprendizagem com vistas para ações preventivas, institucionais e
interventivas, de modo a oferecer condições de desenvolvimento e de
aprendizagem aos estudantes com necessidades educacionais especiais
e outras demandas pelo fato de nossa sala ser multifuncional. O objetivo
do atendimento é auxiliar o processo de ensino aprendizagem do
estudante atendido em sala de recursos.
 Elaborar um plano individual para cada estudante.
 Prever quais os recursos pedagógicos e de acessibilidade são
indicados para cada caso.
 Orientar os professores na prática pedagógica para efetivação de
ações educacionais adequadas as situações do estudante.
 Oferecer subsídios para embasar a práxis do professor em sala de
aula.
 Promover, de forma pró-ativa e dinâmica, o atendimento dos
estudantes com necessidades educacionais especiais.
 Criar um espaço de escuta do discurso dos professores para
recebimento das demandas e devidas orientações.
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PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)
Nº

Estratégias

Responsáveis

Oferecer orientação de acordo com a demanda do Profissionais do
professor.
AEE
Por meio de agendamento

Profissionais do
AEE

Utilizar instrumentos de avaliação e atividades de Profissionais do
concentração e subjetivas.
AEE
Atender uma ou duas vezes por semana.

Profissionais do
AEE

Profissionais do
AEE, Professores
e Pais.
Profissionais do
AEE, das
Frequências nas coordenações intermediárias e
coordenações
setorizadas.
intermediárias e
Participação efetiva nas reuniões coletivas dessa
setorizadas,
Instituição.
gestão e
professores.
Orientação individual e procedimentos formalizados.

Recursos
Dobraduras, cópias, livros,
jogos
Fichas
específicas,
materiais pedagógicos e
registros em ata.
Jogos, outros materiais
pedagógicos.
Materiais
pedagógicos;
jogos;
brinquedos
e
alinhavo.
Fichas
padrão.

e

Através de Atas

formulário

Cronograma
2018
2018
2018
2018

2018

2018
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IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: JOGOS INTERCLASSE
Etapas: Educação Infantil; Anos Iniciais
Total de estudantes
envolvidos: 1200
Áreas de conhecimento: Educação Física; Português; Matemática; Ciências
Equipe responsável:





Professores de Educação Física;
Professores da EC66;
Equipe de Coordenação;

JUSTIFICATIVA
No intuito de promover a cultura corporal do movimento, buscando a
interação, o respeito e a cooperação entre os alunos e professores faz – se
necessário a organização dos jogos interclasse escolar, onde podemos
vivenciar tais componentes da cognição e da motricidade humana.

OBJETIVOS
GERAL

Promover a cultura corporal do movimento e suas
aplicações no meio acadêmico.

ESPECÍFICOS




Compreender os processos de regras;
Empreender valores solidários;

PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)
Nº

Estratégias
Seguir
regulamento
específico para o
desenvolvimento
das
atividades
esportivas;

Responsáveis





Professores de
Educação
Física;
Professores da
EC66;
Alunos da
EC66

Recursos Cronograma

Cordas,
bolas,
pebolim

2018
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IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: Projeto de Transição
Etapas:
Total de estudantes
envolvidos:
Áreas de conhecimento:
Equipe responsável:





Professores da EC66;
Professores do CEF 27; Professores do CEF 28;
Equipe de Coordenação;

JUSTIFICATIVA
Ao perceber as dificuldade que alunos oriundos das escolas classes
apresentam nos CEFs, está sendo apresentado uma proposta com fins
pedagógicos para trazer uma melhor adaptação dos mesmos ao novo
ambiente escolar. Nota – se que os mesmos chegam assustados com o
quantitativo de professores, disciplinas diferentes, horários diferenciados de
intervalos e troca de professores, além de que em muitos casos o aluno passa
a se deslocar para regiões mais distantes de casa.
Com isso, apresenta –se o seguinte projeto.

OBJETIVOS
GERAL

Auxiliar na Transição do 5º para o 6º ano do Ensino
Fundamental.
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PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)
Nº

Estratégias

OS ALUNOS PODERÃO SER LEVADOS A UM CEF
PARA VIVENCIAR A ROTINA DE UM CENTRO DE
ENSINO
FUNDAMENTAL
E
PERCEBER
A
DIFERENÇA DA ROTINA EM RELAÇÃO A ESCOLA
CLASSE, OU A PRÓPRIA ESCOLA PODE MONTAR
UM CRONOGRAMA ONDE CADA PROFESSOR E
PROFESSORA DARÁ AULA DE UMA DISCIPLINA X
DE ACORDO COM SUA HABILIDADE, A FIM DE
LEVAR A TROCA DE PROFESSORES NO TURNO E
MODIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS, SIMULANDO
UMA ROTINA DE CEF.

Responsáveis






Professores da
EC66;
Professores do
CEF 27;
Professores do
CEF 28;
Equipe de
Coordenação;

Recursos

Cronograma

2018
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IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: Festa Junina
Etapas:
Total de estudantes
envolvidos:
Áreas de conhecimento:
Equipe responsável:




Professores da EC66;
Comunidade escolar da EC66;

JUSTIFICATIVA
Com o intuito de promover a diversidade cultural, a comunidade escolar da
escola classe 66 de Ceilândia, promove a festa junina com tema a definir pelo
corpo docente da escola.
PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)
Nº

Estratégias

Atividade cultural que visa
conhecer,
diferenciar,
demosntrar por meio de
apresentações
diversas
aspectos da cultura junina
brasileira,
incluindo
brincadeiras
e
comidas
típicas;

Responsáveis

Recurs
os

Crono
grama

Professores da
EC66;
Equipe de
Coordenação;
Comunidade
escolar da
EC66;

junho
2018/
junho/
2019
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IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: HORA CÍVICA
Etapas: Educação Infantil; Anos Iniciais;
Total de estudantes
Classe Especial
envolvidos: 1200
Áreas de conhecimento: Ética; Cidadania
Equipe responsável:




Professores da EC66;
Comunidade escolar da EC66;

JUSTIFICATIVA

A hora cívica é fundamental para a construção da cidadania,
oportunizando a comunidade escolar, momentos específicos para
que possam expressar-se de diferentes formas, despertando
habilidades, idéias, sentimentos, atitudes que visam resgatar
valores como o amor, a solidariedade, cooperação e respeito as
diferenças.
OBJETIVOS
GERAL

ESPECÍFICOS

Incentivar o amor e o respeito pela
Pátria e Símbolos Nacionais favorecendo
atitudes colaborativas, solidárias para o
exercício da cidadania.



Integrar escola e comunidade.
Possibilitar aos educandos momentos
culturais;
 Propiciar aos estudantes espaço para o
protagonismo estudantil;
 Favorecer a demonstração das diferentes
habilidades dos estudantes;
 Incentivar a participação da comunidade
nos eventos realizados pela escola.

73

PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)
Nº

Estratégias

Responsáveis

Professores da
Atividade cultural que visa EC66;
conhecer,
diferenciar,
demosntrar por meio de Equipe de
apresentações
diversas Coordenação;
aspectos da cultura junina
brasileira,
incluindo Comunidade
brincadeiras
e
comidas escolar da
EC66;
típicas;

Recurs
os

Crono
grama

junho
2018/
junho/
2019
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IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 66 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: PROJETO AMBIENTAL

LIXO E SUSTENTABILIDADE
Etapas: Educação Infantil; Anos Iniciais

Total de estudantes
envolvidos: 1200
Áreas de conhecimento: EDUCAÇÃO E CIDADANIA
Equipe responsável:
 Prof. Adriana S. Santos Lima




Professores da EC66;
Equipe de Coordenação;

JUSTIFICATIVA
A problemática do lixo e da falta de infraestrutura é uma preocupação
constante de toda a comunidade do Sol Nascente. A falta de coleta regular do
lixo e todas as implicações decorrentes do seu descarte inadequado faz surgir
a escola como importante papel transformador da realidade ambiental local.
Ações integradas mostram-se fundamentais para surgir a consciencia
ambiental coletiva.

OBJETIVOS
GERAL



Promover educação ambiental desenvolvendo com
os alunos e comunidade escolar, o senso de
responsabilidade e cuidado com a escola, área em
volta e todo o meio em que estão inseridos.


ESPECÍFICOS

Promover

atividades

com

os

alunos

os

conscientizem da necessidade de cuidarem melhor
do meio ambiente;


Limpar a área em volta dos muros da escola e
manter a limpeza e o cuidado;



Conscientizar

a

comunidade

a

respeito

da

importância de manter a limpeza fazendo uso dos
papas-lixo e da separação adequada do lixo
residencial e o descarte de entulho;


Criar um jardim ou horta na área externa em volta
da escola;
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PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)
Nº

Estratégias



Educação Ambiental;



O lixo – o que é?



Responsáveis

Comunidade Escolar
da EC66 de Ceilândia

Recursos



Cronograma

Livros

da

Coleta de lixo em nossa cidade – onde o lixo

biblioteca

da

é despejado; os perigos do lixo acumulado;

escola e textos

forma adequada de descarte;

com



Dengue e outras doenças advindas do lixo;

diversos;



Reciclagem – o que é? Para que serve?;





Músicas, filmes
e teatro;

separação do lixo;
confecção de brinquedos, jogos e outros

gêneros



objetos de decoração com material reciclável;

dobraduras,

Campanha educativa junto à comunidade

pinturas

Cartazes;

desenhos;

Passeata;



2019

Artes:

e

Sucatas

Folders;

(garrafas

pet,

Conversa porta-a-porta;

pneus, papelão,

Limpeza da área em volta da escola;

rolinhos

de
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Criação de um jardim com a utilização de

papelão, palitos

pneus e garrafas.

de

picolé

e

churrasco,
barbante, etc);


Tintas,
sementes,
mudas

(

doadas);


Trabalho
voluntário (SLU,
agentes

de

saúde,comunid
ade,

corpo

docente

e

discente,
colaboradores
da

escola

e

comerciantes
locais)
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