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01 – Apresentação

(...) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.
FREIRE (1996, p. 22).

O educador Paulo Freire na obra Pedagogia da Autonomia ressalta a
importância do ensino ser fundamentado em práticas pedagógicas que contribuam para
a construção da autonomia dos educandos e para o respeito à sua cultura e
individualidade. Assim, nossa proposta pedagógica norteia-se pelos fundamentos
éticos, políticos, epistemológicos e didático-pedagógicos, pois acreditamos que a
escola é um espaço de interação dos diferentes saberes, com vistas à formação de
sujeitos responsáveis, solidários, conhecedores dos seus direitos e deveres e
comprometidos com a vida social.
O coletivo escolar reuniu-se na Semana Pedagógica- fevereiro de 2020, para
analisar a organização administrativo-pedagógica, bem como as propostas e ações de
intervenções listadas pelo grupo: projetos pedagógicos, estudos propositivos nas
coordenações coletivas, organização da rotina escolar, eventos pedagógicos e
levantamento das principais demandas financeiras da escola. Dessa forma, ficou
acordado que planejaremos nossas ações no início de cada semestre integrando-as ao
Calendário da Secretaria de Estado e Ensino do Distrito Federal.
Figura 1- Fotografias da Semana Pedagógica
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Figura 3

Figura 2

Figura 4

Fonte: Acervo da Supervisora

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96,
em seu art.12, inciso I, “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns
e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua
proposta pedagógica”. Na elaboração da nossa Proposta Pedagógica procuramos
respeitar o momento de fala de cada segmento da comunidade escolar, com a
perspectiva de desempenhar um trabalho com qualidade e equidade.
Neste contexto, nossa escola almeja despertar o senso crítico dos estudantes
para que sejam capazes de interagir e participar ativamente na sua comunidade,
buscando melhorias no que se refere à coletividade e à construção da cidadania de
forma plena.
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A escola desenvolverá suas atividades de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular, o Currículo em Movimento, Diretrizes, Guias e Orientações Pedagógicas da
SEDF, bem como integrar os projetos e as áreas do conhecimento que compõem a
grade curricular aos eixos integradores: Educação para a Diversidade, Cidadania e
Educação em e para os Direitos Humanos e sustentabilidade, levando-se em conta
a prática social dos educandos, que servirá como pilar para uma formação mais
humana, contextualizada e prazerosa.
Sabemos que um dos desafios deste trabalho é abrir novas perspectivas e
oferecer elementos à reflexão e ao estudo por parte de todos os envolvidos neste
processo, para que as transformações necessárias aconteçam.
A Proposta Pedagógica é compreendida numa perspectiva dinâmica, pois
sempre que necessário será reformulada, isto por considerarmos que todos os
envolvidos no processo de ensino devem compreender e discutir os impactos das
transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, como a que estamos
vivenciando em relação à pandemia causada pelo novo Corona vírus.
Além de ser um importante guia para toda comunidade escolar, é uma proposta
dinâmica, pois almeja a comunicação, articulação de interesses, objetivos, inspirações
e sentimentos de todos os envolvidos no processo. Compreende-se, pois, que o projeto
é o plano global da escola com um movimento contínuo de planejamento, ação e
avaliação, que se aperfeiçoa no decorrer do processo, a partir de um posicionamento
quanto a sua intencionalidade e da leitura da realidade.
A Proposta Pedagógica deve ser uma ação intencional, com sentido explícito, e
com um compromisso definido coletivamente. Por este motivo, é também um projeto
político, por estar intimamente articulada ao compromisso sociopolítico de contribuir
para a formação de cidadãos ativos e responsáveis para a transformação da realidade
que a escola está inserida. A escola que deseja uma ação pedagógica coerente deve
criar espaços de discussões coletivas para analisar o trabalho desenvolvido e sugerir
as mudanças necessárias.

5

Para a elaboração da Proposta Pedagógica foram usados recursos dentre eles:
reuniões, debates, dinâmicas com a equipe gestora, coordenadores, professores,
orientadoras educacionais, pedagoga, psicóloga, conselho escolar, profissionais em
educação e comunidade escolar. Através das discussões realizadas desencadearam
reflexões críticas, encontrando-se soluções práticas para a melhoria do trabalho e
possíveis soluções para os problemas que enfrentamos.
Os responsáveis pelos educandos foram convidados para participar de uma
reunião em fevereiro de 2020, para a apresentação da Equipe Gestora e do grupo de
servidores da escola. As famílias receberam informações a respeito da função e
importância de cada segmento e sobre a organização pedagógica da escola. Nessa
reunião, os pais receberam um folder contendo informações sobre os projetos da
escola, passeios educacionais, eventos e objetivos da Unidade de Ensino para o
presente ano. Os responsáveis tiveram espaço para sugestões e críticas diante do que
foi apresentado.
2 – HISTORICIDADE
A Escola Classe 02 do Gama foi inaugurada em 20 de janeiro de 1964.
Disponibilizava turmas de 1ª a 4ª série para atender as crianças das quadras
circunvizinhas e do setor de chácaras. É uma instituição pertencente à rede pública de
ensino do Distrito Federal.
Ao longo das cinco décadas a escola recebeu serviços de manutenção, pintura e
instalações elétricas, também foram ampliados espaços para as salas das atividades
administrativas, construção do pátio, do parquinho e uma área de recreação. O
estacionamento também foi ampliado, mas ainda não é o suficiente para atender a
demanda de veículos dos servidores da escola. Em 2018, o muro ao redor da escola foi
refeito, pois havia iminência de cair, e as salas de aula e o pátio receberam nova
pintura. Em 2019, foram criados dois pequenos espaços multiuso para atender duas
turmas da Educação em Tempo Integral. A escola foi contemplada em 2020 com uma
verba parlamentar, destinada à reforma dos banheiros dos alunos. Porém, sentimos a
necessidade de uma reforma estrutural, como a construção de espaços pedagógicos,
laboratório de informática, quadra de esportes, auditório e salas de aulas arejadas.
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2.1- Caracterização Física
A escola está localizada na EQ 02/04, Área Especial Setor Oeste – Gama/DF.
Possui água encanada, caixa d’água, um bebedouro climatizado para os alunos, 01
aparelho projetor de imagens, 02 caixas de som, 03 aparelhos de som portáteis, porém
só um funciona, 02 microfones e 08 computadores distribuídos na secretaria,
administrativo, apoio pedagógico e sala dos professores. Atualmente a escola
apresenta a seguinte organização espacial:
Bloco 01 – Administrativo:
 Secretaria;
 Direção;
 Apoio Administrativo;
 01 sala com divisória para atendimento da EEAA, SOE (em 2020 a sala passou
por uma nova divisão para atender também a Sala de Recursos);
 Sala para apoio pedagógico com a mecanografia;
 Depósito de material escolar;
 Sala dos professores com cozinha/copa;
 Banheiros para os servidores;
Bloco 02
 Sala 01- Sala de Leitura;
 04 salas de aula- 1º e 2º ano (numeração das salas: de 2 a 5);
Bloco 03
 05 salas de aula- 1º e 2º período (numeração das salas: de 6 a 10);
Bloco 04
 05 salas de aula- 3º, 4º e 5º ano (numeração das salas: de 11 a 15);
 Escada e rampa de acesso;
Espaços Coletivos:
 Pátio coberto;
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 01 guarita;
 01 parquinho;
 01 Cantina com depósito de merenda;
 02 banheiros para educação infantil;
 02 banheiros para os alunos de anos iniciais (adaptado para atender aos alunos
com deficiência);
 Sala para funcionários (Firma/terceirizados);
 Banheiro para funcionários (Firma/terceirizados);
 02 espaços multiuso para atividades da Educação em Tempo Integral;
 01 estacionamento para os veículos dos servidores.
A Escola Classe 02 do Gama é uma escola inclusiva e atualmente oferece
Educação Infantil (1º e 2º períodos), para crianças pequenas de 04-05 anos e o ensino
fundamental anos iniciais atende crianças de 06 a 14 anos. São ofertadas 100 vagas
para os alunos do 2º ao 5º ano no programa Educação em Tempo Integral.
2.2- Dados da Instituição
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
CNPJ:

00.394.676/0001-7

Endereço:

SGAN 607 Projeção D BRASÍLIA – DF – CEP 70.850.070

Endereço Eletrônico:

se@se.df.gov.br

Telefone:

(61) 3901.1840/ 3901.1842

Data da Fundação:

17/06/1960

Registros:

Decreto nº 48.297, de 17/06/1960 (FEDF).

Política Pública

Executar a política educacional do DF, de modo a
assegurar a eficácia do sistema de ensino oficial.

8

Secretário de Estado João Pedro Ferraz dos Passos
de Educação

2.3- Identificações da Instituição Educacional
Nome:

Escola Classe 02 do Gama

Endereço:

EQ 02/04, Área Especial Setor Oeste – Gama/DF

Telefone:

61- 3901-8096

Endereço Eletrônico:

ec02.cregama@gmail.com

Localização:

Área urbana – Gama Oeste

Coordenação

de Coordenação Regional de Ensino do Gama

Ensino:
Data de criação:

20 de janeiro de 1964

Turno de

Matutino e Vespertino

Funcionamento:
Direção:

Robson Heitor Freire de Souza

Vice-direção:

Kátia Pereira Gomes

Supervisão

Rita de Cássia Santos Farias

Pedagógica:
Secretária Escolar:

Ana Virgínia dos Santos Magalhães

Modalidades de Ensino

Ensino Fundamental de 9 anos – 1º Ciclo Educação
Infantil 04 e 05 anos; Anos iniciais 2º Ciclo 1º Bloco – 1º ao
3º Ano (Projeto BIA – Bloco Inicial de Alfabetização); 2º
Ciclo 2º Bloco – 4º e 5º Anos e Ensino Especial.

2.4- Organização das Turmas
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De acordo com a LDB e orientações da SEDF a escola é organizada em ciclos
de aprendizagem. O ensino fundamental de 09 anos está dividido em 2 blocos: Bloco I
– BIA ( 1º, 2º e 3º ano) e Bloco II (4º e 5º ano). Também atendemos ao público da
Educação Infantil (crianças pequenas- 04 e 05 anos). As turmas foram distribuídas
conforme a estratégia de matrícula do ano anterior.
 04 turmas de 1º período
 04 turmas de 2º período
 05 turmas de 1º ano
 04 turmas de 2º ano
 04 turmas de 3º ano
 03 turmas de 4º ano
 03 turmas de 5º ano
 São 27 turmas, divididas em dois turnos: 14 turmas no matutino e 13 turmas no
vespertino, perfazendo um total de 592 alunos.
Matutino

Vespertino

Ano-Turma

Total de alunos

Ano-Turma

Total de alunos

1º período A

22

1º período C

22

1º período B

24

1º período D

22

2º período A

24

2º período C

24

2º período B

24

2º período D

20

1º A (inclusiva)

18

1ºD (inclusiva)

15

1º B

25

1º E

27

1º C

24

2º C (inclusiva)

16

2º A

22

2º D

24

10

2º B (inclusiva)

17

3º C (inclusiva)

15

3º A

25

3º D

24

3º B

22

4º C

24

4º A (inclusiva)

14

5º B

26

4º B

26

5º C

30

5º A (inclusiva)

16

Total de alunos: 592

2.5- Quantitativo de profissionais atuantes
 01 diretor e vice-diretora
 Supervisora pedagógica
 Chefe de secretaria
 03 apoios administrativos
 02 professoras (readaptadas) em atendimento na sala de leitura (sendo uma
profissional 20 horas)
 01 professora readaptada como apoio na coordenação pedagógica
 01 pedagoga em atendimento na EEAA
 01 psicóloga itinerante em atendimento na EEAA
 01 professora da sala de recursos
 02 orientadoras educacionais
 02 auxiliares de educação em apoio na portaria
 01 monitora
 12 educadores sociais voluntários (08 para Educação Integral e 04 para
Educação Inclusiva).
 03 merendeiras (firma terceirizada)
 07 servidores responsáveis pela limpeza (Firma Interativa)
 03 professoras coordenadoras pedagógicas
 14 professores regentes no turno matutino
 13 professores regentes no turno vespertino
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 03 vigilantes (firma terceirizada)

2.6- Organização da Unidade de Ensino
A escola é um ambiente de interação da comunidade, assim, para mantermos a
organização e o bom convívio, é importante que todos respeitem as normas e regras
de funcionamento da instituição. Os combinados foram elencados pelos servidores da
escola juntamente com a equipe gestora e apresentados aos pais na reunião inicial em
fevereiro.
O funcionamento da escola acontece nos seguintes horários: entrada do turno
matutino: 07h30min – Saída 12h30min / Entrada do turno vespertino: 13h– Saída: 18h.
As crianças são orientadas a aguardar o início da aula no espaço destinado para as
filas, e caso o responsável necessite falar com o professor deverá solicitar na agenda o
encontro no horário de coordenação. O portão será aberto 15 minutos antes do término
da aula para melhor organização da saída. Em relação à Educação em Tempo Integral,
as crianças participam no turno contrário de aula regular. Em 2020 serão atendidos os
alunos do 2º ao 5º ano, com o horário de entrada no turno vespertino: 9h30min/ Saída
dos alunos do matutino às 16h.
3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
A Escola Classe 02 do Gama, instituição da rede pública de ensino do Distrito
Federal, é uma escola inclusiva, atualmente oferece Educação Infantil e Anos Iniciais.
De acordo com os dados oferecidos pelos pais na ficha de matrícula, a maioria dos
alunos reside no setor oeste da cidade, nas quadras próximas à escola, e
aproximadamente 150 alunos moram na zona rural da cidade e utilizam o transporte
escolar oferecido pela SEDF.
A comunidade escolar é bastante diversificada e heterogênea no que se refere
ao nível socioeconômico e cultural. A escola está inserida em uma comunidade sem
opções de lazer, conta apenas com uma quadra de esportes que necessita de reforma.
No ano de 2017 foi instalado o Ponto de Encontro Comunitário (PEC), para atividades
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físicas dos adultos. O comércio é próximo e os serviços públicos na área de saúde se
localizam em outros setores da cidade.
Nas rodas de conversa na sala de aula, poucos alunos relatam aos professores
vivenciarem momentos culturais com a família. O acesso à cultura e diversão que os
educandos têm é o oferecido pela escola, como passeios ao cinema, teatro, pontos
turísticos, parques ambientais, zoológico, entre outros.
Foram realizados encontros com toda a comunidade escolar (pais, professores,
servidores e funcionários das firmas terceirizadas), a fim de elencar as demandas
pedagógicas e administrativas para o ano de 2020. De acordo com a lista de presença
observou-se que ¼ das famílias compareceram na primeira reunião para organização
da proposta pedagógica, média de 145 responsáveis.
Figura 5- 1ª reunião com a comunidade escolar

Acervo pessoal

Os responsáveis demonstraram preocupação em relação à demora da entrega
do uniforme e do cartão material escolar que o Governo do Distrito Federal
disponibilizará aos estudantes da rede pública. As famílias que moram na zona rural do
Gama também manifestaram preocupação com a falta de vagas para o ônibus escolar
que atende a essa região, a gestão explicou aos pais que a Coordenação Regional de
Ensino está atenta às demandas relacionadas ao transporte escolar, e que novas listas
serão disponibilizadas.
O perfil da comunidade em relação às atividades profissionais que exercem é
variado. Muitos pais são autônomos, trabalham no comércio ou como segurança em
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empresas privadas e poucos no serviço público, as mães trabalham no comércio em
geral, e uma parte trabalha em casa e poucas no serviço público.
A pouca participação dos pais nas reuniões afetam a organização da escola e o
desenvolvimento dos alunos, pois as famílias não buscam informações sobre as ações
regulamentadoras da escola, e acabam gerando conflitos quando são orientadas a
seguirem as normas.
Já na visão dos funcionários da firma terceirizada, a maior dificuldade
encontrada no trabalho acontece no período de transição dos turnos matutino e
vespertino, pois a limpeza das salas de aulas precisa ser realizada em pouco tempo e
não há número suficiente de funcionários nesse período.
O corpo docente apontou dificuldades para a realização de atividades
curriculares fora da sala de aula, como a falta de uma quadra de esportes dentro da
escola, a necessidade de computadores para o desenvolvimento de atividades
interativas e tecnológicas, também ressaltaram a necessidade da aquisição de jogos e
brinquedos para as aulas recreativas e atividades psicomotoras.
A estrutura da sala de aula também foi apontada como fator negativo, pois há
pouca ventilação, devido às janelas serem pequenas e os ventiladores muitas vezes
não funcionarem. Em relação aos pontos positivos, os professores destacaram as
ações e o empenho da equipe gestora ao proporcionar momentos diversificados de
estudos nas reuniões coletivas e o cumprimento das datas estipuladas para as
realizações dos projetos, e solicitaram oficinas para produção de materiais
pedagógicos e passeios diversificados para museus e áreas ambientais.
As profissionais das equipes de apoio, SOE e sala de recursos utilizaram as
reuniões de elaboração da proposta pedagógica para realizar dinâmicas e estudos com
os professores. Explanaram a respeito dos seus respectivos planos de ação e
ressaltaram a importância do trabalho colaborativo no processo de ensino, também
solicitaram aos docentes para que observem os alunos com cautela e desenvolvam
atividades diversificadas, pois dessa forma acontecerá uma adequação curricular com
qualidade. As equipes também apontaram a falta de espaço adequado para
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desenvolver as atividades com os alunos, e a pouca participação dos pais no trabalho
em conjunto com a escola.
A equipe gestora apresentou propostas atualizadas para o desenvolvimento dos
projetos, das ações pedagógico-administrativas, e para a organização da estrutura
física da escola, bem como se comprometeu em continuar com o trabalho integrado e
democrático. Destacou o envolvimento e comprometimento dos servidores, em
especial dos docentes, por demonstrarem dedicação à formação continuada e ao
trabalho dinâmico.
Para aproximar os responsáveis do processo de ensino-aprendizagem de seus
filhos, a instituição repensou em novos canais de comunicação com as famílias, assim,
passará a utilizar as redes sociais para manter o contato com a família do estudante. A
instituição também irá explorar conteúdos educativos e relevantes em formato de texto,
imagem e vídeos.
Serão realizadas publicações e atividades que promovam o engajamento dos
familiares. Dessa maneira, a equipe gestora enviou um formulário via aplicativo de
mensagens, para obter informações do tipo: escolaridade dos responsáveis, a
possibilidade do acompanhamento em atividades que os estudantes poderão realizar
mediadas por tecnologias, auxílio com o dever de casa e se as famílias possuem
acesso à internet.
Em relação à escolaridade, a maioria respondeu ter cursado o 2º grau completo,
que corresponde ao Ensino Médio. Na pesquisa realizada via aplicativo, participaram
401 responsáveis. Coletamos os seguintes dados: 9,5% possuem o 1º grau incompleto,
5,5 %- 1º grau completo, 8,0 %- 2º grau incompleto, 36,4 %- 2º grau completo, 15 %
ensino superior incompleto, 13,5 % ensino superior incompleto, 3,2 % Especialização e
9,0 % declararam outros.
Figura 6
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As

famílias

aprendizagem.

A

são

importantes

comunidade

colaboradas

no

processo

de

escolar torna-se fortalecida quando:

ensino

e

participar

efetivamente dos estudos de seus filhos quando comparecem às reuniões e eventos,
atende às convocações, mantém contato com os professores, realiza a leitura das
informações contidas na agenda escolar, acompanha o estudante na aula de reforço e
projeto interventivo quando é solicitado, providencia o material escolar que o aluno
precisa e o acompanha na rotina das tarefas escolares de sala e de casa. Em relação
aos deveres de casa a maioria respondeu que acompanham os estudantes:
Figura 7

Em relação ao acesso à internet 91,8% responderam ter acesso
Figura 8
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4- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
A Escola Classe 02 do Gama compreende que a sua função social é consolidar
uma educação integral com ações voltadas à comunidade escolar. Consideramos a
importância de vincular o saber historicamente construído à prática cotidiana do aluno,
para que os conhecimentos compartilhados façam sentido à sua vida e os estimulem a
refletir e agir diante dos problemas sociais.
A cada ano que passa percebe-se que os estudantes chegam com novas
demandas e a escola precisa reorganizar suas ações para motivá-los a aprender e a
participar ativamente do processo de ensino. Os avanços proporcionados pela
evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento exigem
que a escola acompanhe essas transformações. Por isso é essencial que a escola
estimule o pensamento crítico a respeito das relações de consumo, valores dominantes
transmitidos pela mídia, e reflita sobre os impactos dessas mudanças na realidade da
comunidade a qual a escola pertence.
O artigo 22 da LDB pontua que “A educação básica tem por finalidades
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”. Assim, o nosso grupo de professores tem a clareza que trabalhar com
práticas pedagógicas significativas e interdisciplinares proporcionam ao educando um
ensino desafiador, dialogado e provocativo, para que ele perceba a relação entre o que
se aprende (práticas de leitura, escrita, conhecimento matemático e das outras ciências
da educação), com as situações práticas do cotidiano.
Almejamos ampliar o processo educativo, de tal forma que o diálogo, a inovação,
a historicidade pessoal e institucional, viabilizem e possibilitem a construção de uma
escola para todos, que trabalhe os aspectos socioemocionais, culturais, intelectuais,
artísticos, econômicos e ambientais.
Os objetivos são caracterizados pela ação intencional para atingir a qualidade da
educação e do processo de ensino-aprendizagem, bem como o desenvolvimento
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integral do sujeito histórico; para saber conviver em sociedade e ter uma visão de
mundo coerente e responsável.
No que se refere à integração família-escola, reconhecemos e respeitamos as
diferentes formas de organização das famílias, desse modo, priorizamos momentos de
diálogo e escuta, estabelecendo uma estreita relação, utilizando os meios adequados
para que isto ocorra da melhor forma possível, com eventos, reuniões, palestras e
atendimentos realizados pelos serviços de apoio.
5- PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Os princípios que fundamentam as práticas educativas nesta Unidade Escolar
advêm do Currículo em Movimento em seus Pressupostos Teóricos, da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB – Lei nº 9394/96, com ênfase nas Leis
nº 11.133/2005 que institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência,
Lei nº 10.639/2003 alterada pela Lei nº 11.645/2008 a qual estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-brasileira e Indígena e a Lei nº
4.751/2012, que dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do
Sistema de Ensino Público do Distrito Federal.
Queremos uma escola para todos, que seja um lugar em que o conhecimento
possa ser aplicado e aprofundado para a vida. Quanto à prática adotada, que esta seja
transformadora, e que a partir do contexto histórico, político, econômico e social, sejam
formadas pessoas com condições para superar a sociedade de classes, para que não
haja nenhum tipo de preconceito e exclusão.

5.1- Princípios da Educação Integral
5.1.1- Integralidade
A Escola Classe 02 prioriza a qualidade do ensino ofertado, com ações
democráticas, participativas e com equidade. Para tanto, devemos repensar os
espaços e as aprendizagens oferecidas. Além do desenvolvimento cognitivo, a escola
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tem o papel de propiciar um processo de ensino e aprendizagem visando os aspectos
sociais, físicos e afetivos de todos os atores envolvidos na educação.
Nosso trabalho está relacionado ao desenvolvimento de projetos, com base na
perspectiva da pedagogia histórico-crítica, da avaliação formativa e do princípio da
interdisciplinaridade. Os projetos são direcionados para a leitura e produção de texto,
como o projeto “Tesouros do Baú”, o projeto Festa Cultural e a Festa da Família, bem
como outras temáticas pertinentes de serem abordadas no contexto escolar, para
estimular o conhecimento, o debate, eliminar preconceitos e discriminação.
A educação inclusiva também é um princípio norteador do nosso fazer
pedagógico. A escola desenvolve ações para que os educandos com deficiência
vivenciem de fato a inclusão. O trabalho com esses estudantes requer ações
especializadas, que utilizem alternativas e procedimentos pedagógicos variados,
observados os princípios da equidade e da qualidade. Nossa escola apresenta o
quantitativo de estudantes por Necessidades Educativas Especiais- NEE de: 01 aluno
com Deficiência Física/ANE, 02 alunos com Deficiência Intelectual, 02 alunos com
Deficiências Múltiplas, 02 alunos com Deficiência média necessidade e 01 aluno com
baixa necessidade, 04 alunos com Transtorno Espectro Autista e 07 alunos com
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.
Durante o ano letivo são realizadas atividades de conscientização e
sensibilização em relação ao respeito às diferenças. Em 2020, a escola passou a
contar com a profissional da sala de recursos, que auxiliará os professores na
elaboração das adequações curriculares e no atendimento dos alunos, a fim de reforçar
o aprendizado de acordo com as especificidades de cada estudante.
A escola ficou sem o atendimento da sala de recursos durante quatro anos, as
crianças eram atendidas em outra unidade escolar, porém o atendimento não era
contínuo porque as famílias alegavam ter dificuldade de mobilidade. Essa situação
prejudicou o desenvolvimento do trabalho com as crianças, pois necessitam de
acompanhamento periódico e especializado.
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5.1.2- Intersetorialização
Na perspectiva da educação integral, a intersetorialidade articula pessoas,
instituições e outros setores para o desenvolvimento de ações voltadas à necessidade
de todos – sociedade, escola, serviços e poder público – cada parceiro tem suas
responsabilidades e competências, porém buscam estratégias para realizar projetos de
forma integrada. Entendemos que a escola não pode desenvolver seu trabalho
isoladamente, assim, buscamos ações em conjunto com Ministério Público, instâncias
do poder judiciário, Batalhão Escolar, e com o Conselho Tutelar, que juntamente com o
serviço de apoio educacional da nossa escola desenvolvem uma rede de proteção e
atendimento às crianças que se encontram em situação de risco pessoal e social.
5.1.3- Transversalidade
De acordo com o exposto no Currículo em Movimento do Distrito Federal- 2ª
edição- SEDF, a transversalidade só faz sentido dentro de uma concepção
interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos
problemas reais dos estudantes e da comunidade.
Entendemos que a aprendizagem acontece de forma consistente quando o
ensino é significativo, realizado de forma integrada e considera os diversos
conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. Assim, realizamos nosso
planejamento de forma interdisciplinar, respeitando as especificidades de cada área do
conhecimento e ao mesmo tempo buscando a conexão entre elas.
5.1.4- Diálogo entre a escola e a comunidade
Compreendemos a escola como um espaço de interação, diálogo e parceria. A
comunidade escolar deve ser acolhida e escutada para que todos os envolvidos
conheçam os problemas sociais que a afligem e juntos busquem soluções. Para que de
fato aconteça um trabalho democrático, procuramos valorizar a cultura e identidade da
nossa comunidade por meio dos projetos, eventos, rodas de conversas e palestras.
5.1.5- Territorialidade e trabalho em rede
Nossa escola desenvolve uma gestão democrática e participativa, pois
compreendemos que a Educação pode ser realizada em diversos espaços da
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comunidade, como igrejas, quadras comunitárias, teatros, parques ecológicos, posto de
saúde, entre outros. Pretendemos em 2020 estreitar ainda mais os laços com a
comunidade local com vistas à criação de projetos significativos que atendem às
necessidades educativas.
5.2- Princípios Epistemológicos
Os princípios que orientam esta Proposta Pedagógica estão fundamentados no
Currículo em Movimento – Educação Infantil e Ensino Fundamental: anos iniciais e das
Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo. Portanto, organizamos
nosso trabalho pedagógico de forma interdisciplinar voltado à elaboração de
sequências didáticas com temas que sejam de interesse dos alunos.
5.2.1- Unicidade entre Teoria e Prática
Procuramos nos apoiar nas teorias da educação para que a nossa prática seja
coerente e contextualizada, visto que, essa relação é inerente ao processo educativo.
Assim sendo, refletimos sobre importância de nossas ações e o conteúdo que será
ofertado quando perguntamos, para que ensinar? O que ensinar? E como ensinar?
(SILVA, 2011).
Não basta conhecer os diferentes teóricos que falam ou escrevem sobre
educação, é imprescindível que busquemos também compreender a prática educativa,
para

que

possamos

ofertar

conhecimentos

significativos

e

motivadores

de

transformações. Dessa maneira, o exercício da ação-reflexão-ação deve ser constante.
5.2.2- Interdisciplinaridade e Contextualização
Segundo Fazenda (1994), a proposta da interdisciplinaridade é favorecer a
interação entre duas ou mais disciplinas para superar a fragmentação de
conhecimentos. Esse fato implica em trocas significativas entre os vários campos do
conhecimento, o que favorece discussões relevantes em torno dos assuntos, das
resoluções de problemas, com o fim de nortear uma compreensão melhor da realidade.
Acreditamos que a interação entre o grupo de professores é importante para que
a interdisciplinaridade aconteça em sala de aula, pois o diálogo e a troca de saberes os
estimulam a pensar em estratégias e práticas de ensino integradas. Para que isso
aconteça, nossa escola prioriza e valoriza o espaço destinado às coordenações
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pedagógicas, pois são momentos privilegiados de planejamento, organização do
trabalho pedagógico, estudo do currículo e formação continuada.
5.2.3- Flexibilização
Em relação à organização dos conteúdos, o Currículo apresenta uma base
comum, mas garante que a escola tenha espaço para desenvolver o trabalho
pedagógico de acordo com sua identidade. De acordo com os Pressupostos Teóricos
do Currículo em Movimento do Distrito Federal:
A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos
professores, articuladas ao projeto político-pedagógico da escola. Ao
considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna
possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos
e os do senso comum... Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências,
saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com
professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos
(2018, p.70).

A Escola Classe 02 do Gama utilizou a Semana Pedagógica para repensar
temas/projetos relevantes para a formação intelectual dos estudantes e discutir
inicialmente estratégias para atender as demandas da nossa comunidade escolar.
6- OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS
6.1 – Objetivo Geral
Promover uma educação inovadora através de práticas pedagógicas que
permitam a reflexão-ação-reflexão, que oportunizem a aprendizagem significativa
visando à formação de cidadãos críticos, participativos, criativos, éticos e solidários,
que aprendam a aprender, aprenda a ser e a conviver em sociedade, baseadas no
respeito ao outro e no reconhecimento dos direitos e deveres de cada um.
6.2– Objetivos específicos


Promover o desenvolvimento integral do aluno por meio de uma formação
crítica e reflexiva dos estudantes;



Proporcionar um ambiente de trabalho agradável e feliz para os profissionais da
escola;
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Utilizar metodologias que garantam uma participação mais efetiva do estudante
na construção do conhecimento;



Proporcionar a formação continuada dos profissionais da educação com
momentos de estudos, cursos, palestras e oficinas vivenciais;



Implantar

projetos

educativos

e

sociais,

buscando

desenvolver

a

conscientização cultural, respeitando as diversidades culturais presentes na
comunidade escolar;


Continuar ações de parceria com a Polícia Militar, SESC, grupos de teatro, e
buscar novas parcerias.



Desenvolver plano de ação para sanar fragilidades apontadas nas provas
externas;



Continuar com realização de projetos voltados para a leitura, intervenções,
reagrupamentos, atividades temáticas a respeito da alimentação saudável, uso
sustentável

da

água,

sensibilização

contra

o

Bullyng,

atividades

de

psicomotricidade na educação infantil, projetos sobre trânsito seguro e assuntos
que contribuam para a formação integral dos nossos educandos e desenvolver
novos projetos;


Criar espaços para que os alunos possam praticar esportes e brincadeiras
coletivas, como: pular corda, amarelinha, brincadeiras de roda, jogo de dama,
xadrez e reinaugurar o parquinho para a educação infantil;



Realizar o Projeto Recreio orientado com a participação do SOE e alunos do 5º
ano;



Desenvolver trabalho integrado com as equipes da EEAA, SOE e sala de
recursos;



Buscar a participação e interação escola-família-comunidade, através de
reuniões, palestras, eventos pedagógicos e momentos festivos.



Aplicar os recursos financeiros destinados à escola e os obtidos por meio de
eventos para melhorias e qualidade do serviço prestado à comunidade escolar.

7-

CONCEPÇÕES

TEÓRICAS

QUE

FUNDAMENTAM

AS

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS
23

As referências teóricas que orientam as práticas pedagógicas da Escola Classe
02 do Gama priorizam a qualidade do ensino emancipador, com vistas a desenvolver
conhecimentos, habilidades e atitudes como descrito na Competência Geral 06 da
Educação Básica “valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriarse de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade”
(BNCC, 2017, p.9).
Nesse sentido, novas teorias e capacitações são colocadas em prática para
orientar

toda

uma

legislação

organizativa

do

processo

ensino-aprendizagem

sistematizadas através da escola.
A escola é situada em um setor com alto índice de vulnerabilidade social, por
isso, há necessidade da garantia de uma proposta pedagógica que considere os
direitos educacionais dos moradores e estudantes que fazem parte desta comunidade.
Isso acontecerá com a realização de projetos pedagógicos que estimulem a
aprendizagem e o desenvolvimento das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas.
A Proposta Pedagógica está fundamentada de acordo com o Currículo da
Educação Básica da SEDF e Pressupostos Teóricos embasados nas perspectivas
crítica e pós-crítica, na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia HistóricoCrítica, opções teórico-metodológicas que consideram inúmeros fatores, sendo a
realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Isso porque o
currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos
estudantes.
A Escola Classe 02 do Gama desenvolverá seu trabalho pedagógico por meio
de temas motivadores com caráter interdisciplinar, que serão planejados em forma de
sequências didáticas organizadas com base nos objetivos de aprendizagem elencados
no currículo, e de acordo com a as necessidades de aprendizagem dos nossos
estudantes. Partindo do conhecimento que eles já compreendem em direção àqueles
que ainda precisam alcançar, e posteriormente serão capazes de demonstrar o que
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aprenderam. Para tanto, utilizaremos a avaliação diagnostica para projetar metas e
estratégias que contemplem a realidade dos nossos estudantes, como preconizam as
bases metodológicas da SEDF.
A democratização do acesso à escola requer constante avaliação da função da
instituição, necessitando que suas concepções e práticas sejam refletidas e revisadas
com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez
mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF.
Na concepção democrática de ensino os educandos são respeitados como
pessoas que desenvolvem as aprendizagens de diferentes formas, eles são partícipes
das ações e não meros espectadores. Dessa maneira, o professor precisa ser o
mediador, que caminha junto e proporciona intervenções nos momentos necessários, e
a comunidade escolar tem o papel de se fazer presente na busca de caminhos para
resolver suas demandas e conflitos.
Dessa forma, nossa prática pedagógica está embasada nas ideias do educador
Dermeval Saviani (1991), que aponta o ensino democrático como o caminho para as
transformações, pois a escola deve considerar a necessidade da maioria, com vistas a
uma pedagogia que mantenha continuamente a vinculação entre sociedade e
educação. Assim destaca:
Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a
escola; não será indiferente ao que ocorre em seu interior; estará empenhada
em que a escola funcione bem; portanto, estará interessada em métodos de
ensino eficazes. Tais métodos se situarão para além dos métodos tradicionais
e novos, superando por incorporações as contribuições de uns e de outros.
Portanto, serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos
sem abrir mão, porém, da inciativa do professor; favorecerão o diálogo dos
alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a
cultura acumulada historicamente; levarão em conta os interesses dos alunos,
os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder
de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação
para efeitos dos processos de transmissão-assimilação dos conteúdos
cognitivos. SAVIANI (1991, p. 79).

Com base na Pedagogia Histórico-Crítica, a escola trabalha com objetivos de
aprendizagem e conteúdos que possibilitam aos alunos compreender e participar da
sociedade de forma crítica, superando a visão de senso comum. A intenção é socializar
o saber historicamente construído pelo homem e proporcionar condições necessárias
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para a compreensão desse saber, e para sua atuação na sociedade de forma
democrática.
A respeito do Currículo em Movimento 2ª edição (adequada às normatizações
da Base Nacional Comum Curricular- BNCC), é um instrumento democrático, aberto e
dinâmico, já que os conhecimentos dialogam entre si, tendo como intenção uma prática
pedagógica mais criativa, flexível e humanizada, pois considera eixos que perpassam
os componentes curriculares.

Baseados nas concepções teóricas o Currículo em

Movimento adota os seguintes Eixos Transversais:
 Educação para a Diversidade
 Educação para a Sustentabilidade
 Educação para os Direitos humanos e Cidadania


E como Eixos Integradores na Educação Infantil:

 Educar e Cuidar
 Brincar e Interagir


No B.I.A (Bloco Inicial de Alfabetização)

 Alfabetização
 Letramento
 Ludicidade
A escola contempla em sua organização pedagógica as orientações da Base
Nacional Comum Curricular- BNCC, homologada em 2017 (Resolução CNE/CP n º 2),
que apresenta reflexões sobre o papel da escola, o objetivo do ensino, da gestão, da
formação de professores, função da avaliação e sobre caráter democrático que as
propostas pedagógicas precisam assumir. À luz do documento, almejamos que os
educandos desenvolvam competências e habilidades para sua participação na
sociedade de forma ética, justa, democrática e inclusiva.
A Base ressalta dez competências gerais para assegurar aos educandos os
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são: 1- Conhecimento, 226

Pensamento Científico, Critico e Criativo, 3- Repertório Cultural, 4- Comunicação, 5Cultura Digital, 6- Trabalho e Projeto de Vida, 7- Argumentação, 8- Autoconhecimento e
Autocuidado, 9- Empatia e Cooperação, 10- Responsabilidade e Cidadania (BRASIL,
2017). Dessa maneira, as competências nortearão nosso planejamento pedagógico
interdisciplinar.
8- ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
A Escola Classe 02 do Gama apresenta a sua organização pedagógica de
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, com o Currículo em Movimento da
Secretaria de Educação do DF, as Diretrizes Pedagógicas para Organização escolar do
2º ciclo, Diretrizes de Avaliação Educacional e com a BNCC. A escola é organizada por
ciclos para as aprendizagens, composto por dois blocos: o Bloco Inicial de
Alfabetização (BIA) que engloba 1º, 2º e 3º anos e o Bloco formado pelos 4º e 5º anos,
e também atendemos as turmas da Educação Infantil 04 e 05 anos.
A organização do método de ensino parte do diagnóstico dos conhecimentos
organizados, dos componentes curriculares e do domínio prévio do aluno; o currículo
inclui desde os aspectos que envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da
educação às teorias que se concretizam na sala de aula, relacionando princípios e
operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação.
A Escola Classe 02 do Gama tem como fundamento promover experiências
diversificadas, buscando a compreensão de conhecimentos socialmente relevantes aos
nossos educandos, para ter certeza dos caminhos que serão trilhados em busca de
uma educação para todos e não para determinados grupos. Uma educação de
qualidade, que garante as condições necessárias à aprendizagem do aluno em seus
diferentes níveis. Através de ações como:
 Formação Continuada dos Profissionais da Educação através de cursos e
palestras oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da
Educação – EAPE
 Momento de estudo coletivo e coordenações propositivas;
 Palestras para toda a comunidade escolar;
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 Culminância das datas comemorativas;
 Reuniões de Pais;
 Projeto Interventivo (Escola em Ação);
 Projeto Em Tempo Integral:
 Reagrupamento;
 Atividades de psicomotricidade;
 Projeto Cidadania pelas Águas.
 Projeto de Leitura: Tesouros do Baú (iniciado em 2010)
 Passeios Ecológicos e Culturais;
Descrevemos abaixo como as ações acontecem em nossa escola:
Capacitação dos profissionais através de cursos e palestras
Proporcionamos aos profissionais da nossa escola momentos de estudos,
reflexão e aprimoramento da sua prática educacional, por meio de palestras com
profissionais na área educacional (psicopedagogos, psicólogos, professores da rede de
ensino com projetos e experiências em temas que permeiam nossa prática pedagógica
diária; a ser realizado nas coletivas de quarta-feira e/ou em dias temáticos conforme o
calendário escolar);
Passeios Ecológicos, Culturais
Acontecem ao logo do ano, e os pais são informados na primeira reunião sobre
o planejamento de aulas fora da escola. Realizamos passeios ao zoológico, cinemas,
teatros, parques, instituições governamentais, pontos turísticos de nossa cidade,
fabricas, etc. Proporcionando aos nossos educandos a oportunidade de atividades
extraclasses, onde seus conhecimentos e experiências poderão ser aprimorados.
Palestras para toda a comunidade escolar
Buscamos junto às instituições colaboradoras palestras sobre saúde, direitos e
deveres do cidadão, meio ambiente, rotina escolar, entre outros. Momento de
informação e instrução a comunidade sobre temas importantes.
Culminância das datas comemorativas
Realizamos a Festa Cultural, Festa da família, Semana da Criança, Semana da
Consciência Negra, e semanas com os temas direcionados pela SEDF, com
apresentações, exposições de trabalhos produzidos pelos alunos no pátio da escola,
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apresentações de peças teatrais, músicas, coral, danças, gincanas e festivais.
Trazendo a comunidade a conhecer e a participar dos nossos projetos e trabalhos
realizados ao longo do ano.
Reuniões de Pais
Momento em que a equipe gestora da escola inicia a reunião com os pais e /ou
responsáveis no pátio da escola para um bate papo sobre assuntos gerais: uniforme,
horário de funcionamento da escola, responsabilidades de cada segmento da escola,
situação financeira, etc. Logo após, os pais vão para as salas de aula, onde continuam
a reunião com os professores. Nesse momento compartilham com os pais ações e
sugestões que possam auxiliar os alunos com maior dificuldade de aprendizagem e/ou,
socialização, para que os responsáveis fiquem cientes e atentos ao desenvolvimento e
aprendizagem de seus filhos. Também são abordados assuntos previamente discutidos
nas reuniões coletivas pela equipe gestora, docentes, equipes e servidores.
Projeto interventivo
O Projeto Interventivo (PI) é destinado a um grupo de estudantes, com
necessidades específicas de aprendizagem. Tem como objetivo principal sanar essas
necessidades assim que surjam. É uma proposta de intervenção complementar, de
inclusão pedagógica e de atendimento individualizado. Ressalta-se que os estudantes
com deficiência e transtornos estarão sempre incluídos em todas as estratégias do
Bloco, ajustadas, sempre que necessário às suas especificidades. As aulas são
direcionadas e planejadas previamente pelo professor com orientação da coordenação,
supervisão e pedagoga, e juntos analisam objetivos e estratégias de ensino para cada
aluno.

Em 2020 acontecerá no 2º semestre, com 02 atendimentos semanais, realizados
pelo professor e equipe/coordenação (serão atendidos pela coordenação os alunos que
depois das estratégias ofertadas: reagrupamento, reforço, atividades diversificadas, e
encaminhamento para EEAA demonstraram poucos avanços). O registro deverá conter
o nome dos alunos, as intervenções e as estratégias desenvolvidas.
Reagrupamento
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O reagrupamento é um princípio do BIA, que se efetiva como uma estratégia
pedagógica que permite o avanço contínuo das aprendizagens, a partir da produção de
conhecimentos que contemplam as possibilidades e necessidades de cada estudante,
durante todo o ano letivo. Os reagrupamentos não buscam a homogeneidade das
aprendizagens, mas a necessidade de diferenciação. A estratégia pedagógica entende
que o conhecimento é social, a produção de conhecimento não se dá no isolamento
(Diretrizes Pedagógicas 2º Ciclo, p.56).
Nossa escola realizará duas modalidades de reagrupamento:
Reagrupamento Intraclasse- É uma estratégia pedagógica que envolve todos os
estudantes de uma mesma turma, agrupados de acordo com suas necessidades de
aprendizagem.
 Será realizado no mínimo uma vez por semana ou de acordo com a
necessidade da turma, com atividades diversificadas ou iguais, mas com
estímulos diferentes.
Reagrupamento Interclasse
O reagrupamento é uma estratégia de trabalho em grupo que atende a todos os
estudantes do bloco de alfabetização, porém em nossa escola realizamos também com
as turmas de 4º e 5º ano. É uma estratégia pedagógica que permite o avanço contínuo
das aprendizagens e contempla as possibilidades e necessidades de cada estudante,
durante todo o ano letivo (DISTRITO FEDERAL, 2012).
 Serão realizados quatro encontros nos mês, com sequências didáticas planejadas
no coletivo, de acordo com cada nível da psicogênese. Os estudantes serão
agrupados de acordo com o ano e o nível de seu desenvolvimento.
Reforço: Poderá acontecer uma vez por semana, ou de acordo com as estratégias
traçadas pelo professor. O aluno que não comparecer ao reforço o responsável será
convocado pela gestão para assinar ata justificando a não participação da criança.
Caixa matemática
Cada turma (1º período ao 5º ano) organizará sua caixa com materiais (fita
métrica, tampinhas, palitos, peças pequenas, entre outras), que auxiliem a exploração
dos conteúdos dentro das unidades temáticas para o desenvolvimento do
conhecimento matemático.
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Dever de casa
Compreendemos que o dever de casa é uma atividade extensiva do trabalho
feito em sala de aula para que o estudante tenha condições de realizá-lo de forma a
construir uma postura autônoma e emancipada. Não importa a disciplina nem o tipo,
todos eles devem ter as seguintes características: 1- Relação com o conteúdo
estudado, 2-Desafios possíveis de ser realizados, 3-Propostas diversificadas, 4Adequação às necessidades individuais, 5- Clareza no objetivo e na orientação, 6Equilíbrio na quantidade. Após teste diagnóstico, cada segmento definirá com o seu
coordenador quantos dias da semana serão enviadas as atividades para casa. A
reunião de pais será o momento para sensibilizar e mostrar a importância do
acompanhamento, e que a atividade deve ser realizada pela criança.
Atividades de psicomotricidade
Uma vez por semana são realizadas atividades psicomotoras com os alunos da
educação infantil. As atividades trabalham o esquema corporal, coordenação motora
grossa e fina. Os professores planejam as aulas de acordo com as necessidades de
desenvolvimento da turma. Na aula são utilizadas cordas, bolas, bambolês, cones,
jogos, e outros...
Projeto Cidadania pelas Águas
Projeto elaborado pelas professoras da Escola Classe 02 que participaram do
curso de formação continuada em ciências PNAIC- 2016. Apresenta como tema
Educação Ambiental: Cidadania pelas Águas que tem como objetivo sensibilizar e
movimentar a comunidade escolar para a importância e responsabilidade do uso
racional da água e cuidados com as questões ambientais. Em 2020 o tema Dengue
será abordado na Semana do Uso Sustentável da Água, incluindo orientações sobre o
cuidado com o lixo e com a dengue, bem como desenvolvimento de ações práticas na
escola, como forma de incentivar mudanças comportamentais referentes às práticas
prejudiciais aos recursos hídricos, propiciando à comunidade escolar momentos de
reflexão e ação sobre a importância da água à vida e orientações sobre o combate de
criadouros de dengue e a importância de armazenar água de forma segura e protegida.
Os projetos a serem desenvolvidos, tendo como base as competências e
habilidades voltadas ao aluno, são realizados a partir do levantamento prévio do
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conhecimento sobre os assuntos estudados, a fim de construir articulações entre todas
as áreas do conhecimento. Nesse sentido, A Escola Classe 02 do Gama há quase uma
década desenvolve o projeto de leitura que atua de forma interdisciplinar.
Projeto de Leitura Tesouros do Baú “Autores e Compositores”
O Projeto de Leitura Tesouros do Baú a cada ano apresenta temas variados
para incentivar a prática da leitura e escrita de forma prazerosa e lúdica. Este ano o
tema será “Autores e Compositores”. O projeto proporcionará momentos de leitura e
apreciação das obras dos autores brasileiros, além de estimular a escrita de textos
pelos próprios estudantes, a elaboração de desenhos, participação em apresentações
teatrais, entre outras atividades artísticas. Dessa maneira, os gêneros literários serão
explorados com ênfase nas obras dos autores como referência para o desenvolvimento
e culminância do projeto.
Hora Cívica
É um momento específico na semana para refletir e cantar o Hino Nacional na
escola. Nossos estudantes são incentivados a conhecerem e cantarem a letra correta
do Hino Nacional Brasileiro. Em sala de aula, os professores trabalham a leitura e
interpretação para que estudantes compreendam o que estão recitando. Utilizamos
também esse momento para realizar apresentações voltadas aos gêneros textuais, em
que as turmas previamente agendadas, realizam apresentações culturais, musicais,
danças, jograis e dramatizações.
Educação em Tempo Integral
De acordo com as Diretrizes da Educação Integral- 2018 “A Educação Integral
respalda-se na ideia de ampliação dos tempos escolares, haja vista possibilitar a
crianças, adolescentes e jovens envolver-se em atividades educativas, artísticas,
culturais, esportivas e de lazer, a fim de reduzir a evasão, a reprovação e a defasagem
idade-ano, bem como promover uma prática pedagógica que otimize a formação
integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos quanto nos
socioemocionais”

(p.12).

Por

meio

da

Portaria

Interministerial

nº

17/2007,

regulamentada pelo Decreto nº 7.083/2010, um programa federal que integra as ações
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do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) como uma estratégia do Governo
Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular. A
adesão ao programa vem acontecendo no DF desde 2008.
Nossa escola participa do programa Educação em Tempo Integral desde 2009,
ofertando duas turmas, uma para contemplar os alunos do matutino e outra para
contemplar os alunos do vespertino. Devido à falta de espaço para atividades
esportivas, artísticas e tecnológicas, utilizamos o critério vulnerabilidade social para
seleção das vagas, para que crianças que estejam em situação de risco, ou a pedido
das famílias que precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos no período
que não estão na escola. As turmas são formadas por alunos agrupados do 1º a 5º
ano.
Apesar da dificuldade espacial, a escola procura desenvolver dentro de suas
limitações, projetos interdisciplinares organizadas por semestre: No 1º semestre
acontece o Projeto Valores que aborda temas: respeito, amizade, alegria, tristeza e
concentração através de conceitos, dinâmicas, atividade de artes com materiais
recicláveis, filme, vídeos curtos, músicas, desenhos, atividades recreativas, meditação
(concentração/respiração).
Essas atividades tem o objetivo de proporcionar aos estudantes: reflexão,
conscientização, superação de conflitos e possibilitar a construção de valores
importantes à vida escolar, familiar e a cidadania.
No 2º semestre acontecerão debates sobre temas importantes, leitura de
histórias, produção de texto, atividades artísticas com a utilização de materiais
recicláveis, brincadeiras, momentos de movimento com o corpo e de relaxamento. No
final do ano será realizada uma exposição de trabalhos desenvolvidos com os
estudantes com a participação da comunidade escolar.
Instrumentos Avaliativos
São considerados procedimentos/instrumentos formais de avaliação os que
deixam claro para os estudantes e seus familiares que, por meio deles, a avaliação
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está acontecendo, dessa maneira utilizaremos testes, provas, listas de exercícios,
deveres de casa, formulários, portfólios, seminários, relatórios, autoavaliação, entre
outros.
Todas as nossas ações são discutidas e planejadas com o coletivo. O conselho
escolar também é convidado sempre que necessário na tomada de decisões
importantes e necessárias a toda a comunidade escolar. Em 2020 organizaremos
nossas ações por semestre, e sempre que necessário realizaremos alterações no
planejamento. Segue organização:
DATA

ATIVIDADE

15/02

Reunião de Pais e Direção

17 a 20/02

Aplicação do Teste Diagnóstico

21/02

Entrega do Resultado do Teste e Desfile de Fantasias

03/03

Planejamento quinzenal Ed. Infantil e BIA matutino 03/03 a 24/03.

05/03

Planejamento quinzenal 3º, 4º e 5º anos matutino 05/03 a 26/03.

09/03 a 13/03

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação
Inclusiva aos ANEES (Lei Distrital nº 5714/2016)

10/03

Teatro SESC

16 a 20/03

Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água

17/03

Primeira Reunião de Pais e Mestres / Dia Letivo Temático

24/03

Planejamento quinzenal Ed. Infantil e BIA vespertino 24/03 a
14/04.

24 a 26/03

Reagrupamento Interclasse

26/03

Planejamento quinzenal 3º, 4º e 5º anos vespertino 26/03 a
16/04.

01/04

Coletiva de abertura do Projeto de Leitura
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07/04

Abertura do Projeto de Leitura com os alunos (hora cívica)

08/04

Passeio Brasília 60 anos

13 a 17/04

Semana de Avaliações 1º Bimestre

14/04

Planejamento quinzenal Ed. Infantil e BIA matutino 14/04 a 05/05.

16/04

Planejamento quinzenal 3º, 4º e 5º anos matutino 05/03 a 26/03.

22/04

Conselho de Classe matutino

23/04

Conselho de Classe vespertino

24 a 26/04

Reagrupamento Interclasse

29/04

Entrega de relatórios para os coordenadores

05/05

Devolução de relatórios aos professores

08/05

Reunião de Pais 1º Bimestre

04 a 08/05

Semana de Educação Para a Vida

05/05

Planejamento quinzenal Ed. Infantil e BIA vespertino 05/05 a
26/05.

07/05

Planejamento quinzenal 3º, 4º e 5º anos vespertino 07/05 a
03/06.

12 a 14/05

Reagrupamento Interclasse

18 a 21/05

Aplicação do Teste da Psicogênese

22/05

Entrega do Resultado do Teste

26/05

Planejamento quinzenal Ed. Infantil e BIA matutino 26/05 a 16/06.

28/05

Dia Letivo Temático

02 a 04/06

Reagrupamento Interclasse

03/06

Planejamento quinzenal 3º, 4º e 5º anos matutino 03/06 a 25/06.

10/06

Passeio ao Jardim Botânico
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15 a 19/06

Semana de Avaliações 2º Bimestre

25/06

Planejamento quinzenal 3º, 4º e 5º anos vespertino 25/06 a
30/07.

01/07

Entrega de relatórios para os coordenadores

04/07

Festa Cultural

06/07

Conselho de Classe matutino

07/07

Conselho de Classe vespertino

28/07

Planejamento quinzenal Ed. Infantil e BIA vespertino 28/07 a
20/08.

30/07

Planejamento quinzenal 3º, 4º e 5º anos matutino 30/07 a 20/08.

31/07

Devolução de relatórios para os professores

07/08

Reunião de Pais e Mestres do 2º Bimestre

8.1- Coordenações Pedagógicas
De acordo com o Programa Para Avanços das Aprendizagens Escolares 2018 “a
coordenação pedagógica se apresenta como o espaço-tempo na escola, criado para
melhorar as práticas dos professores, possibilitando planejamentos, discussões, trocas
de experiências e também formação continuada em serviço”, assim, utilizamos esse
espaço para refletir e pensar em estratégias para promover o desenvolvimento e
aprendizagem dos nossos alunos, por meio de planejamentos significativos e
interdisciplinares.
A Coordenação Pedagógica é parte essencial do trabalho docente e acontece
no turno contrário ao de regência, sendo organizada da seguinte forma:
- Matutino: 8h às 11h - Vespertino: 14h às 17h;
- Quinzenalmente o coordenador se reúne com os grupos do turno matutino e
vespertino para acompanhar o planejamento pedagógico coletivo;
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- Segunda-feira: Coordenação Pedagógica Individual (CPIP), podendo ser realizada
fora do ambiente escolar (Portaria da SEEDF nº 29 de 29 de janeiro de 2013, DODF nº
24 de 30 jan. 2013);
- Terça-feira: Coordenação coletiva por ano/grupo com a elaboração de planejamento
semanal formação continuada;
- Quarta-feira: Coordenação coletiva com a participação de toda equipe pedagógica:
gestão, coordenadores, apoios, nos reunimos também com a EEAA, SOE e Sala de
Recursos, pois é fundamental a participação das equipes no planejamento de ações
realizadas com os alunos que apresentam necessidades de aprendizagem; Uma
coletiva do mês será utilizada para apresentação elaborada pelos professores a
respeito de temas sugeridos pelo grupo.
- Quinta-feira: Coordenação coletiva por ano/grupo com a elaboração de planejamento
semanal e formação continuada;
- Sexta-feira: Coordenação Pedagógica Individual (CPIP), podendo ser realizada fora
do ambiente escolar.
O Plano de Ação da Coordenação Pedagógica está anexado no final desse
documento.
8.2- Atendimento Educacional Especializado
8.2.1-Sala de Recursos: Professora: Maria Aparecida Lira Leite dos Santos
Aceitar e valorizar a diversidade significa abrir-se para a prática de uma escola
inclusiva. Afinal, as escolas são construídas para promover educação para todos,
portanto todos os indivíduos tem o direito de participação como membro ativo da
sociedade na qual estas escolas estão inseridas. Todas as crianças têm direito a uma
educação de qualidade onde suas necessidades individuais possam ser atendidas e
aonde elas possam desenvolver-se em um ambiente enriquecedor e estimulante do
seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social.
A proposta de atuação da sala de recursos contempla o processo de
desenvolvimento global da consciência e da comunicação entre o educador e o
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educando integrando, dentro de uma visão de totalidade, os vários níveis de
conhecimento e expressão. Buscaremos uma abertura para novas experiências, novas
maneiras de ser, novas ideias; educar para a autonomia, para a liberdade e para a
autenticidade. Trabalharemos o currículo, associado à orientação político-filosófica da
SEDF, envolvendo e propondo modos distintos de encarar o homem e a sociedade, de
conceber o processo de transmissão e elaboração do conhecimento e de selecionar os
elementos da cultura com que a escola objetiva trabalhar, ressignificando os conteúdos
escolares e as relações estabelecidas.
Objetivo geral:
Propiciar ao estudante com necessidades educacionais especiais, o acesso a
uma educação de qualidade, voltada para a inclusão e o respeito às diferenças, capaz
de garantir condições adequadas que estimulem sua aprendizagem e a sua efetiva
participação social.
Objetivos específicos:


Garantir e promover a inclusão de todos os alunos com necessidades especiais
em todo contexto escolar;



Promover permanente elevação do padrão de rendimento escolar, o acesso e a
permanência do educando com necessidades educativas especiais;



Organizar situações que favoreçam o desenvolvimento do aluno com
necessidades educacionais especiais;



Favorecer o acesso do aluno ao currículo, a tecnologia assistiva e a materiais
didáticos e pedagógicos de acordo com as suas especificidades;

Metodologia
Serão adotados procedimentos com ações desenvolvidas ao longo do ano letivo, tais
como:


Participação nas coordenações coletivas de séries iniciais, com apresentações
periódicas de mensagens, vídeos e pequenas reflexões relacionadas à prática
inclusiva.
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Realização de palestras para o corpo docente e comunidade escolar sobre
inclusão e áreas afins.



Acompanhamento das famílias dos alunos com necessidades educacionais
especiais, informando acerca da legislação vigente e normas educacionais
vigentes que assegurem a inclusão escolar.



Garantir momentos de orientações para família específicas de cada deficiência,
promovendo parceria; estabelecendo rotina, regras, limites e estímulos para
melhor desenvolvimento do estudante.



Orientações das adequações curriculares necessárias ao processo educacional
do aluno com necessidades educacionais especiais.



Atendimento

Educacional

Especializado

aos

alunos

com

necessidades

educacionais especiais.
Ainda sobre o Atendimento Educacional Especializado, a escola conta com uma
monitora de gestão educacional com regime de trabalho de 30 horas semanais, que
atende os estudantes com deficiência no turno matutino. Ela é responsável por
executar, com apoio e orientação da equipe gestora e professora da sala de recursos,
atividades de higiene, acompanhamento pelos espaços da escola, cuidado e estímulo
dos estudantes com deficiência. A escola ainda conta com quatro Educadores Sociais
Voluntários, com carga horária de 20 horas semanais, para o acompanhamento dos
estudantes com Deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento/TGD/TEA, sendo
dois no turno matutino e dois no turno vespertino.
8.2.2-Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem


Pedagoga - Shadia Faisal Hussein



Psicóloga. Keilla Rayane de Amorim Lopes
A Escola Classe 02 possui Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem,

formada por uma pedagoga e uma psicóloga. A partir da Declaração de Salamanca
(1994), assinada por 88 governos e 25 organizações, vários países começaram a
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implantar as políticas de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais
no ensino regular.
A abordagem histórico-cultural de aprendizagem e desenvolvimento aponta a
heterogeneidade como principais características de qualquer grupo humano e fato
imprescindível para que ocorram as interações em sala de aula. A diversidade de
experiências,

trajetórias

pessoais,

contextos

familiares

diferentes

níveis

de

conhecimento, bem como os valores, de cada membro do grupo, possibilita ao
cotidiano escolar, a possibilidade de trocas, confrontos, ajuda mútua e consequente
ampliação das competências individuais e coletivas.
A Educação Inclusiva possui um forte embasamento legal. A partir da LDBEN
(lei nº 9394/96 e do Decreto nº 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), entende-se por educação especial:
“Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo
educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços
educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar complementar,
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns de modo
a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais”.
Portanto, a educação especial está legalmente inserida desde a educação
infantil, até o ensino médio. Isso quer dizer que a política de inclusão de alunos com
necessidades educacionais especiais a rede regular de ensino, não consiste na
permanência física desse aluno aos demais, mas representa a ousadia de rever
concepções e paradigmas que permitam desenvolver o potencial dessas crianças, para
que suas diferenças e necessidades sejam respeitadas e consideradas.
A Equipe Especializada de apoio à Aprendizagem desenvolve as seguintes
ações:


Mapeamento institucional nas dimensões pedagógicas, administrativa, social,
cultural, entre outros. Numa perspectiva de atuação preventiva e valorizando as
características particulares que interferem no desempenho da escola;
40



Assessoramento ao trabalho coletivo dos professores, visando auxiliar a
instituição escolar na conscientização dos processos educativos, tanto no que se
refere aos avanços, compreendidos como ações pedagógicas bem sucedidas,
quanto aos desafios que podem ser superados por meio de ação coletiva;



Acompanhamento do processo de Ensino-Aprendizagem, buscando momentos de
reflexão acerca da forma pela qual se dá a aplicação de métodos e técnicas
pedagógicas, desenvolvidas por todos os envolvidos no processo, buscando a
concretização de uma cultura de sucesso escolar.

8.2.3- Serviço de Orientação Educacional - SOE:


Orientadoras: Rosana Meireles Barbosa e Samara

O Serviço de Orientação Educacional – SOE, visa proporcionar alternativas e
estratégias de orientação à situação vivenciada pelo educando e pela família.
Essas ações são pautadas no respeito e no cuidado com o outro, por meio da
escuta, do diálogo da mediação da intervenção, do acompanhamento e do estudo da
realidade social de cada um.
As ações desenvolvidas pelo Serviço de Orientação Educacional – SOE na
Escola Classe 02 do Gama, são:
 Participar do Conselho de Classe como membro nato;
 Análise dos indicadores de aproveitamento escolar (infrequência/ evasão/
repetência);
 Atendimento aos educandos e pais, seja individualmente, ou em grupo;
 Planejamento dos projetos que serão desenvolvidos pelo professor (Bullyng,
hábitos de estudo de higiene, resolução de conflitos, projeto recreio, entre outros);
 Entrevista com professor, alunos e pais;
 Encaminhamento junto à Direção;
 Devolutiva ao professor e aos responsáveis no que se refere aos problemas
encaminhados;
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 Parceria com a Política Militar do Distrito Federal, para realização de palestras
sobre drogas e pedofilia.
8.2.4- Professores Readaptados
Os professores readaptados da nossa escola exercem atividades de apoio
pedagógico. Contamos com uma professora atuando na coordenação pedagógica, e
duas professoras atuando na sala de leitura, para a entrega e organização dos livros
didáticos e literários. Essas profissionais contribuem de forma ativa em nossa escola,
no desenvolvimento dos projetos e planejamento interdisciplinar.
9- CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO.
Em relação à avaliação do processo ensino-aprendizagem, consideramos a
avaliação formativa como a perspectiva mais adequada para avaliarmos nossos
estudantes, visto que, ela está pautada no princípio da diagnose e investigação,
subsídios importantes para obter informações sobre o conhecimento prévio do
educando, e assim, planejar situações de aprendizagens novas, bem como refletir
sobre o que podemos fazer para melhorar o trabalho pedagógico.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal compreende que a
função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública
democrática e emancipatória. A função formativa, independente do instrumento ou
procedimento utilizado, é realizada com a intenção de incluir e manter todos
aprendendo (HADJI, 2001). Esta função deve perpassar os níveis da aprendizagem,
institucional (autoavaliação da escola) e de redes. Sua finalidade maior reside em
auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação.
Para Luckesi a avaliação da aprendizagem escolar está relacionada às
concepções sociológicas, políticas, educacionais e pedagógicas. Desta forma, aborda
no livro Avaliação da Aprendizagem Escolar:
“A avaliação da aprendizagem necessita, para cumprir o seu verdadeiro
significado, assumir a função de subsidiar a construção da aprendizagem bemsucedida. A condição necessária para que isso aconteça é de que a avaliação
deixe de ser utilizada como um recurso de autoridade, que decide sobre os
destinos do educando, e assuma o papel de auxiliar o crescimento... O ato de
avaliar também exige a entrega, entrega à construção de experiência
satisfatória do educando. A entrega ao desejo que o educando cresça e se
desenvolva possibilita ao educador o envolvimento com o processo do
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educando, estado sempre atento às suas necessidades... A avaliação é uma
forma de tomar consciência sobre o significado da ação na construção do
desejo que deu origem”. (2006, p. 166).

As formas de avaliação ocupam espaço relevante no desenvolvimento das
práticas pedagógicas. A avaliação da aprendizagem está relacionada à proposta
pedagógica da instituição, e de acordo com os valores e conhecimentos que a ela
almeja atingir com seus educandos.
O processo avaliativo ao mesmo tempo em que observa, registra e identifica,
aponta orientações para uma retomada de caminho, de planejamento, de objetivos
e/ou conteúdo. Enfim, ele contribui para reflexões significativas sobre as condições de
aprendizagem e sobre todo o processo didático-pedagógico.
Na Escola Classe 02 do Gama, utilizamos instrumentos formais e não formais
para avaliar nossos estudantes. Na Educação Infantil as crianças são observas em
relação

ao

seu

desenvolvimento

nos

aspectos

cognitivos,

psicomotores,

socioemocionais, interação e participação. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, na seção II, referente à Educação Infantil, artigo 31, preconiza que: "(...) a
avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental".
Os professores elaboram relatórios individuais e discursivos, repassados aos
pais ao final de cada semestre. Realizamos também o registro da evolução do
grafismo por meio dos desenhos das crianças. Pretendemos utilizar o recurso do
portfólio como mais um instrumento de observação.
Para o Bloco Inicial de Alfabetização – Bloco I, 2º Ciclo – 1ª ao 3º ano de
acordo com a proposta metodológica do BIA e com as demais diretrizes da SEEDF,
realizamos o Teste da Psicogênese, trabalhos em grupo, sondagens orais, observação
da participação nas aulas, realização dos deveres de casa e avaliações sistemáticas
elaboradas pelos docentes, prezando sempre pela interdisciplinaridade. Os alunos do
2º e o 3º ano além dos instrumentos citados participam da Avaliação Externa:
Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal – SIPAEDF.
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Já o Bloco II -2 º Ciclo 4º e 5º ano: Os estudantes participam de oficinas de
produção de texto, são avaliados por meio da realização dos exercícios, trabalhos em
grupo ou individual, participação em projetos, comprometimento com os deveres de
casa, testes orais, avaliações sistemáticas com questões objetivas e subjetivas nas
áreas de Português, Matemática, Geografia, História e Ciências. Os dois segmentos
participam de avaliações externas: O 4º ano participa do SIPAE- DF e os estudantes
do 5º ano participam das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB). As avaliações sistemáticas serão realizadas ao final de cada bimestre letivo,
em datas estabelecidas no calendário escolar, e os alunos do 4º e 5º também
participarão de simulados elaborados pela coordenadora do bloco.
A recuperação de objetivos de aprendizagens não alcançados pelos educandos
ocorre por meio de atividades diversificadas, projetos interventivos e reagrupamentos.
Acreditamos que o uso consciente da avaliação traz qualidade para nossa
prática educativa, portanto, priorizamos a avaliação formativa que tem a função de
diagnosticar os processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, servir
de instrumento para a melhoria da qualidade do ensino. Nesse sentido, a avaliação
deve ser ato de valorização e de potencialização das aprendizagens e não de
classificação e exclusão.
A concepção formativa constitui prática imprescindível para o progresso das
aprendizagens dos estudantes e dos demais sujeitos que compõem a escola. Villas
Boas (2013, p.12) ressalta esse pressuposto quando afirma que avaliação e
aprendizagem caminham lado a lado, pois “[...] enquanto se avalia se aprende, e
enquanto se aprende se avalia”. Por esse motivo, a expressão avaliação para as
aprendizagens, em lugar de avaliação das aprendizagens, é a que se harmoniza com a
avaliação formativa.
A avaliação deve assumir a centralidade da Organização do Trabalho
Pedagógico, comprometida com a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. A
parceria entre avaliação e aprendizagem se estabelece a partir da compreensão de
que todos são capazes de aprender de diferentes maneiras, em diferentes espaços e
tempos. Dessa forma, realizamos a Adequação Curricular para os estudantes com
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deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, a fim de garantir atividades
avaliativas com metodologias e procedimentos para que o estudante seja envolvido no
processo de ensino.
Na Escola Classe 02 do Gama, a adequação curricular é elaborada pelo
professor regente, em conjunto com a professora da Sala de recursos e analisada pela
coordenadora do bloco. O professor regente é responsável por adequar as estratégias
de avaliação dos estudantes com deficiência, considerando as aprendizagens
significativas.
O Conselho de Classe também é uma instância democrática de avaliação, com
função de diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções,
alternativas, elaboração de programas de recuperação, apoio, incentivo, reformulação
de objetivos e metas.
Precisamos, portanto, pensar no Conselho de Classe como instância
participativa e espaço primordial de avaliação e de reorganização dos espaços e
tempos escolares, considerando não só os objetivos explicitados no Currículo em
Movimento da Educação Básica da SEEDF (2014), na PP da escola e nas Diretrizes de
Avaliação Educacional (SEEDF, 2014), mas também os sentidos atribuídos pelos
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Entendemos que os resultados da avaliação para as aprendizagens devem ser
analisados em conexão com a avaliação do trabalho da escola, realizado pelos sujeitos
que

a

constroem

diariamente

(famílias,

estudantes,

professores,

diretores,

coordenadores pedagógicos, supervisores, equipes, servidores e auxiliares).
Em relação às avaliações em larga escala, são instrumentos que contribuem
para o diálogo a respeito dos caminhos que a escola precisa seguir, para que de fato,
todos aprendam. Nossa Escola apresenta os seguintes Índices de Desenvolvimento da
Educação Básica- IDEB:
Quadro 04
Ano

IDEB - EC02

Metas Projetadas
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2005

4.2

*

2007

4.8

4.2

2009

5.1

4.6

2011

5.3

5.0

2013

4.9

5.3

2015

5.3

5.5

2017

6.1

5.8

*Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
No que diz respeito à avaliação institucional, esta pode acontecer em diferentes
espaços e tempos escolares, como no Conselho de Classe, coordenação pedagógica e
quando for necessária.
A avaliação institucional contribui significativamente para a análise do
desempenho dos estudantes e do trabalho desenvolvido, tomando como fontes de
informação dados oriundos da avaliação desenvolvida pelos professores nas aulas e
resultados dos estudantes e da escola nos exames externos. Para garantir sua
consolidação, é de suma importância a organização do trabalho escolar com base no
acompanhamento pedagógico sistemático pelo professor, supervisor e coordenador
pedagógico, como sujeitos imprescindíveis desse processo. Tal acompanhamento
consiste em tornar visíveis, por meio de registros, os avanços e as necessidades de
cada estudante, utilizamos instrumentos, tais como: observações, provas, exercícios,
pesquisas, entrevistas e outros. Para que esse acompanhamento tenha melhor
abrangência, apresentam-se a seguir quatro etapas:
 Diagnóstico: ação que será a base para o planejamento do professor e
subsidiará a elaboração de estratégias pedagógicas como os Reagrupamentos e
o Projeto Interventivo, bem como justificará possíveis avanços e outras ações
didáticas cotidianas; é caracterizado pela definição e utilização de diferentes
procedimentos e instrumentos avaliativos.
46

 Registros: etapa que dará visibilidade e materialidade ao trabalho pedagógico.
Consiste na descrição e organização dos dados que possibilitam tornar visíveis
as necessidades de aprendizagens e orientar o planejamento, a elaboração e
execução das intervenções didático-pedagógicas necessárias ao avanço.
Podem ser realizados de diversas formas como os portfólios, os diários de
bordo, as fotos, as planilhas de acompanhamento da turma, os gráficos de
rendimento, os relatórios, entre outros.
 Análise: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos nos registros. É a
etapa onde o professor e a equipe pedagógica reflete sobre o que se apresenta
nos dados coletados, observando o que foi aprendido pelos estudantes.
 Planejamento e execução das intervenções didáticas pedagógicas: caracterizase pela tomada de atitudes em relação às necessidades levantadas. Etapa para
a elaboração do planejamento, considerando o “para quê”, “o quê” e “como
fazer”, por meio das sequências didáticas e/ou projetos de trabalho,
reagrupamentos e outros, fechando assim, o processo de avaliação formativa:
diagnóstico, registro, análise e intervenção.
10- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O projeto da escola propõe a integração das áreas do conhecimento ao
desenvolvimento de temas transversais adequados à realidade e relacionados à
Educação Ambiental, Saúde, Sexualidade, Vida Familiar e Social, Trabalho, Ciência,
Cultura, Empreendedorismo e Serviço Voluntário, oportunizando a constituição do
saber aliado ao exercício da cidadania plena e a atualização de conhecimento e
valores em uma perspectiva crítica, responsável e contextualizada.
A Escola Classe 02 do Gama apresenta como proposta pedagógica na
Organização Curricular, o compromisso de ter como centro de interesse o aluno, pois
considera suas experiências de vida, e busca contribuir com propostas significativas e
contextualizadas, para que sejam formados cidadãos participativos na sua comunidade
e no mundo globalizado. O Currículo em Movimento aborda a importância do trabalho
pedagógico pautado na construção de conhecimentos por meio do diálogo. Deste
modo, Os Pressupostos Teóricos destaca:
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Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da
problematização, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do
professor com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados
procedimentos e conteúdos a serem adotados e trabalhados por meio da
aquisição, significação e

recontextualização das

diferentes

linguagens

expressas socialmente. A mediação docente resumindo, interpretando,
indicando,

selecionando

os

conteúdos

numa

experiência

coletiva

de

colaboração produz a instrumentalização dos estudantes nas diferentes
dimensões dos conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez, possibilitará
outra expressão da prática social (catarse e síntese). Tal processo de
construção do conhecimento percorrerá caminhos que retornam de maneira
dialética para a prática social (prática social final)... (p.34)

Nas coordenações coletivas realizamos momentos de estudos e discussões
para pensarmos em demandas e temáticas importantes em nossa escola. Queremos
uma escola para todos, que seja um espaço de valorização das diferentes culturas, que
respeita as diferenças e desenvolve o senso crítico. Para isso, devemos trabalhar com
os Eixos Transversais contemplados no Currículo em Movimento: Educação para a
Diversidade, Cidadania em e para os Direitos Humanos, e Educação para a
Sustentabilidade.
Acreditamos que os eixos perpassam todo o fazer pedagógico. Desse modo, o
trabalho com projetos, debates, literatura, rodas de conversa, palestras e atividades
que fortalecem a representatividade são desenvolvidos em nossa escola, para
estimular

valores

humanos

e

o

desenvolvimento

socioemocional.

Propomos

brincadeiras, vídeos e atividades que incentivam o reconhecimento e a importância do
respeito ao próximo, da empatia, da honestidade, responsabilidade e senso de justiça.
Desenvolvemos a cidadania quando oportunizamos aos nossos alunos o espaço
para expor seus anseios, quando seus direitos dentro da escola são respeitos e os
ajudamos a perceber que eles também têm deveres. Procuramos trabalhar com
temáticas relacionadas ao combate ao racismo, machismo e formas de opressão.
Em relação à sustentabilidade, desenvolvemos projetos relacionados ao
consumo consciente da água, hábitos e atitudes para combater a dengue, e consumo
sustentável. Reconhecemos que é preciso fortalecer mais ações voltadas ao meio
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ambiente, como trabalhar com reciclagem e separação do lixo, pois nossa escola ainda
não pratica a coleta seletiva.
Dessa forma, todos os projetos pedagógicos da escola são interdisciplinares e
envolvem os eixos transversais. Desenvolvemos o projeto de leitura, semanas
temáticas, Festa Cultural, Festa da Família, Projeto Consciência Negra, Mobilidade,
Cidadania pelas Águas, Psicomotricidade, Hora Cívica, Educação em Tempo Integral,
bem como parcerias com Teatro de Bonecos, SESC Gama, Conselho Tutelar e a
Polícia Militar do Distrito Federal, que proporciona peças teatrais relacionadas ao
transito e meio ambiente, e o PROERD, programa direcionado à prevenção ao uso de
drogas.
A proposta de trabalho do Currículo em Movimento na Educação Infantil e nos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com as diferentes áreas do conhecimento,
requer ação didática e pedagógica sustentada nos Eixos Transversais. Na Semana
Pedagógica de 2020 decidimos que a abordagem pedagógica será relacionada à
unidades temáticas interdisciplinares priorizando os aspectos históricos, afetivos,
lúdicos e socioculturais.
Na Educação Infantil, os eixos transversais são articulados aos eixos
integradores: Cuidar e Educar, Brincar e Interagir. As atividades desenvolvidas com
as crianças pequenas é um pouco diferente das realizadas com turmas dos Anos
Iniciais, os professores do infantil desenvolvem um trabalho pautado na ludicidade,
tempos e espaços diversificados, de forma coletiva, mas considerando a identidade de
cada criança. Os docentes planejam as aulas de forma interdisciplinar contemplando os
Campos de Experiência: O Eu o Outro e Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; Traços,
sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos,
quantidades, relações e transformações. Assim, o Currículo em Movimento da
Educação Infantil ressalta:
O cotidiano de educação coletiva é permeado por essa transversalidade, que
reclama ações acerca da biodiversidade e diversidade cultural, étnico-racial, de
crença, de gênero e configurações familiares, inclusão das crianças com
deficiência, atendimento à heterogeneidade e à singularidade, direito às
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aprendizagens e diversas formas de viver a infância e convivências entre as
gerações (p.27).

Os professores da educação infantil da nossa escola elaboram juntamente com
a coordenação um planejamento cuidadoso, com rotina diversificada e temas
significativos. Na semana pedagógica, os professores do 1º e 2º período realizaram o
estudo do currículo para reorganizar os objetivos de aprendizagem que serão
priorizados em cada semestre em consonância com os projetos da escola. Os campos
de experiência serão explorados por meio de sequências didáticas relacionadas às
semanas temáticas sugeridas no calendário da SEDF e aos projetos da instituição.
Destacamos a rotina como elemento imprescindível da nossa organização
pedagógica na educação infantil. Planejamos esse momento com intencionalidade,
buscando proporcionar sentimento de segurança e facilidade de organização espacialtemporal. Para tanto, buscamos referência no Currículo em Movimento, que destaca:
É importante enfatizar que a rotina é apenas um dos elementos que compõem
o cotidiano. Geralmente, a rotina abrange recepção, roda de conversa,
calendário, clima, alimentação, higiene, atividades de pintura e desenho,
descanso, brincadeira livre ou dirigida, narração de histórias, entre outras
ações. Ao planejar a rotina da turma, o professor deve considerar os
elementos: materiais, espaços e tempos, bem como os sujeitos que estarão
envolvidos nas atividades, pois tudo deve adequar-se à realidade das crianças.
A rotina pode ser o caminho para evitar atividades esvaziadas de sentido,
rituais repetitivos, reprodução de regras e fazeres automatizados. Para tanto, é
fundamental que a rotina seja dinâmica e flexível (p.35).

Os alunos do infantil participam de todos os projetos da escola, em especial do
projeto Movimentando, realizado dentro da sala de aula e todas as sextas-feiras no
pátio da escola. Os professores planejam atividades psicomotoras com movimentos
amplos e articulados, para desenvolver o trabalho utilizam materiais: bolas, cones,
cordas, fitas, bambolês, e com movimentos livres: correr, pular, saltar, caminhar, entre
outros... Essas atividades estimulam o desenvolvimento motor, social, afetivo e
cognitivo, além de ser bastante prazerosa para as crianças, pois eles interagem com os
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colegas e superam desafios. Os alunos com deficiência participam das atividades de
acordo com a adequação curricular.
Na sala de aula os alunos também participam de atividades que estimulam o
desenvolvimento da oralidade, do grafismo, leitura e escrita, a partir da contação de
histórias e o produto final são registros dos desenhos espontâneos e ou dirigidos. De
acordo com as temáticas, os professores exploram a consciência fonológica, ao
trabalhar com rimas e sons das letras, estimulam os processos mentais básicos para
despertar o conhecimento matemático através de atividades práticas com a utilização
de objetos manipuláveis como tampinhas, palitos, massinhas e atividades de registro e
despertam a criatividade com atividades de artes plásticas e cênicas.
Os professores priorizam atividades que desenvolvam a autonomia, inclusão,
valorização da identidade e diversidade por meio de brincadeiras, jogos, literatura e
projetos interdisciplinares. A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e a
gestão realizam uma palestra de acolhimento e orientação aos responsáveis, para
tratar de assuntos referentes ao desenvolvimento e aprendizagem das crianças
pequenas. É um momento de conscientização para que as famílias compreendam
quais são os objetivos da educação infantil e como elas podem auxiliar o trabalho da
escola. Procuramos valorizar a interação familiar como forma de propiciar a
participação, socialização, respeito e conhecimento.
A organização curricular da Escola Classe 02 para o Bloco Inicial de
Alfabetização e as turmas de 4º e 5º ano também estão fundamentadas no Currículo
em Movimento do Distrito. Os eixos integradores estão articulados às áreas do
conhecimento, de acordo com o exposto na 2ª edição do Currículo para o Ensino
Fundamental (p. 9):
Os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados nas
normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica – DCN (2013) visam:
1. Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em
uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação
para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos,
Educação para a Sustentabilidade;
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2. Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da
escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de
diversos letramentos;
3. Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos
históricos geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da
economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de
princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e
mundial;
4. Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar
diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à
garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes;
5. Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino,
capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas
aprendizagens, na perspectiva do protagonismo estudantil.

No B. I. A (Bloco Inicial de Alfabetização) a concepção de aprendizagem se
desenvolve com a articulação interdependente dos eixos:
 Alfabetização
 Letramento
 Ludicidade
A alfabetização deve ser realizada de forma significativa e contextualizada, o
sistema de escrita alfabética e articulado às práticas sociais de leitura e escrita, que
envolve o letramento “que considere o contexto das práticas sociais e infere, portanto,
sobre um fazer didático que oportunize situações problematizadoras, de forma
contextualizada, real e que ultrapasse o espaço da aula, na perspectiva de que o
conhecimento aprendido na escola está na vida e é para a vida” (DIRETRIZES
PEDAGÓGICAS BIA e 2º Bloco p. 39) e articulado a ludicidade, outro elemento
indissociável no processo de alfabetização, como destaca as diretrizes:
Ela nos permite viver de forma prazerosa, criativa, pensada, reflexiva,
carregada de sentido e significado e por isso, abertos a viver a aventura do
aprender com sabor, intensidade, entusiasmo. Essa construção se dá com a
convivência, que torna fundamental a presença afetiva do outro, com a
compreensão de que a atividade lúdica para o estudante não é apenas
prazerosa, mas vivência significativa de experimentações, de construções e
reconstruções do real e do imaginário, transpassadas pelo que é desafiador,
pela elaboração das perdas e ganhos. Com isso, é oportunizado ao estudante
o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da socialização, da
iniciativa, da autoestima, da autonomia e da criticidade na promoção das
aprendizagens. É necessário que esses aspectos sejam considerados nos
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processos de alfabetização e letramentos nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, compreendendo que os estudantes são atores sociais ativos,
inseridos em diferentes contextos culturais, e por isso, trazem uma diversidade
de saberes para o cotidiano escolar (p.40).

De acordo com essa perspectiva, a organização do trabalho pedagógico no BIA
e no 2º Bloco (4º e 5º anos) deve ser sustentada por uma didática provocativa que
envolva situações de aprendizagem que favoreçam ao diálogo. Os conteúdos estão
organizados a partir de diferentes áreas do conhecimento, porém vinculam-se em uma
perspectiva de unidade à função social:
Nesse entendimento, é premente a necessidade de trazer para a aula os
diversos contextos, as várias culturas, as práticas e os eventos de letramentos
que demandam do professor estabelecer o uso dos gêneros textuais,
relacionados às diversas áreas do conhecimento, como centro de seu trabalho
nas turmas do 2º Ciclo (BIA e 2º Bloco). O entendimento de que a interação e
as situações comunicativas definem o gênero textual a ser produzido, lido ou
estudado na escola, direciona o trabalho didáticopedagógico do professor
numa perspectiva de atuação com os estudantes, sujeitos do dizer e do pensar.
Estudantes que, em seu processo de aprendizagem sobre a língua e seu uso
social, também aprendem sobre História, Artes, Ciências, Matemática e outros
componentes curriculares, transversalizados pelos eixos Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e
Educação para a Sustentabilidade (p.40).

A organização curricular realizada na escola considera as especificidades de
cada área do conhecimento integrando-as por meio de projetos e sequências didáticas.
No início do ano letivo, cada segmento se reúne com o coordenador do grupo para
analisar os objetivos de aprendizagem explícitos no currículo e estabelecer metas e
estratégias metodológicas para o alcance desses objetivos e procedimentos avaliativos
utilizados.
Temos consciência que os educandos não aprendem no mesmo tempo e que
muitas vezes as estratégias serão diferenciadas para os que apresentam dificuldades
de aprendizagem e necessidades especiais, assim, buscamos apoio das equipes, SOE
e Sala de Recursos e o diálogo com a família, para a integração e responsabilização de
todos os atores do processo de ensino. Os alunos com deficiência terão seus direitos
de aprendizagem garantidos pela adequação curricular e a elaboração cuidadosa do
Plano Individual Pedagógico (PPI).
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Nossos alunos serão avaliados ao longo do ano letivo, considerando o final de
cada bimestre (1º ao 5º ano) e semestral (Educação Infantil), observando-se as
diretrizes e as perspectivas diagnóstica, formativa e somativa.
11 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICOPEDAGÓGICO
A Escola Classe 02 do Gama reafirma seu compromisso com a ética, a liberdade
de expressão e o apreço aos princípios do respeito mútuo.
A gestão é composta por 01 diretor, 01 vice-diretora, 01 Supervisora
Pedagógica, 01 Secretária, bem como por um conselho escolar formado por 01
representante de cada segmento e tem poder deliberativo nas questões pedagógicas,
administrativas e financeira.
De acordo com a Lei nº 9394/96, a gestão democrática tornou-se
obrigatoriedade, não só no que se refere à qualidade da educação, mas enfatizando e
priorizando a organização coletiva e integrada às reais necessidades de sua
comunidade. Para tanto, a escola procura realizar seus objetivos e metas envolvendo
todos os atores que participam da instituição.
O Plano apresentado detalha os objetivos que nortearão as ações pretendidas
em 2020, considerando o trabalho coletivo desenvolvido nas gestões passadas e com
perspectivas de novas ações. A proposta pedagógica revela o compromisso assumido
pela gestão, por professores, funcionários, representantes de pais e alunos em torno
do mesmo projeto educacional.
As Metas serão apresentadas, obedecendo às dimensões que compõem a
gestão escolar: gestão pedagógica, gestão administrativa, gestão de resultados
educacionais,

gestão

participativa,

gestão

de

pessoas

e

gestão

financeira.

Ressaltamos que as ações são discutidas coletivamente, e sempre que necessário,
serão reorganizadas, enriquecidas para a qualidade da prestação do serviço à
comunidade escolar.
A Proposta Pedagógica é a expressão da capacidade dos diversos setores, e
todos devem trabalhar numa mesma direção.
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GESTÃO PEDAGÓGICA: abrange processos e práticas de gestão do trabalho
pedagógico, orientados diretamente para assegurar o sucesso da aprendizagem dos
estudantes, em consonância com a Proposta Pedagógica da escola.
O corpo docente da Escola Classe 02 é constituído por professores qualificados,
todos com formação em nível superior, a maioria possui pós-graduação e dois
professores são Mestres em Educação, devidamente habilitados de acordo com a
legislação vigente e das normas estabelecidas pelos órgãos competentes, admitidos
por concurso público, por prazo indeterminado, no caso dos professores efetivos, ou
determinado no caso dos professores com contratação temporária.
O professor é um profissional de ensino cuja função não se resume a ministrar
aulas. Ele faz parte de um coletivo que divide as responsabilidades e o
desenvolvimento das atividades na instituição escolar.
GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS: abrange processos e práticas de
gestão para a melhoria dos resultados de desempenho da escola-rendimento,
frequência e proficiência dos estudantes.
 Diretor: Robson Heitor Freire de Sousa.
 Vice-diretora: Kátia Pereira Gomes
 Supervisora: Rita de Cássia Santos Farias
 Coordenadoras:
 Cristiane Soares Frazão
 Isana Aparecida Lima de Almeida
 Kelly Marinho Gomes Daniel
 Rose Costa Rodrigues
A coordenação pedagógica tem a função de articular junto aos professores os
objetivos e as metas preconizadas no Projeto Político Pedagógico, para que não se
dispersem.
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As pessoas que ocupam esta função, na SEDF são escolhidas por meio de uma
votação antes da escolha de turmas, no início do ano letivo, pelo corpo docente, a
Equipe de Apoio à Aprendizagem, e com aval da Equipe Gestora.
A coordenação pedagógica terá que encontrar mecanismos de articulação e
planejamento das atividades, de forma a estabelecerem a mesma linguagem e as
mesmas atitudes.
São atribuições da Coordenação Pedagógica:


Colaborar na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola;



Acompanhar e orientar as atividades acadêmicas;



Comunicar à Equipe Gestora, o andamento das atividades programadas;



Atuar no sentido de favorecer a fluência da comunicação interna da escola;



Participar das reuniões programadas e do Conselho de Classe;



Ser um facilitador na comunicação interna do contexto escolar;



Mediar conflitos com alunos e encaminhá-los à Orientação Educacional;



Participar dos projetos que acontecem na escola, desde a sua elaboração, até a
culminância do mesmo.

Corpo discente
O corpo discente é formado por todos os educandos matriculados regularmente
na escola.
O educando é o sujeito principal no processo educativo. Isso implica dizer que a
aprendizagem resulta de uma relação de reciprocidade entre o educando e a escola.
Um necessita do outro para obter êxito.
O educando deverá encontrar meios junto às Escolas para desenvolver a sua
cidadania, exercendo o direito de falar, de propor, de apontar falhas e soluções, de
utilizar os recursos e espaços postos à sua disposição.
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GESTÃO PARTICIPATIVA: abrange processos e práticas que respondam ao princípio
da gestão democrática do ensino público, envolve conselho escolar, APM, parcerias,
etc.
 Conselho Escolar: Kelly Marinho- Presidente do Conselho Escolar, Euvaldo
Gomes de Castro - Membro do Conselho Escolar- segmento pais, Risoneide
Arcelino Soares Dantas-seguimento carreira professores.
 Parcerias: Polícia Militar do DF, Secretaria de Saúde do DF.


Parcerias: parcerias com a Polícia Militar do DF, onde participarão de atividades
pedagógicas com a comunidade escolar sobre Bullyng, pedofilia, abuso sexual,
direitos e deveres das crianças e prevenção contra as drogas, com apresentações
teatrais, bonecos, filmes e exposições; com a Secretaria de Saúde do DF, onde
farão ações de higiene, palestras sobre doenças, piolhos, aplicação de flúor.

GESTÃO DE PESSOAS: abrange processos e práticas de gestão, visando ao
envolvimento e compromisso das pessoas com o Projeto Político-Pedagógico da
escola. Envolve a integração dos profissionais da escola, pais, mães, responsáveis e
estudantes. O clima organizacional, etc.
GESTÃO FINANCEIRA: abrange os processos de planejamento, aplicação e
prestação de contas dos recursos públicos oriundos de diferentes fontes para garantir a
aplicação de políticas e programas educacionais.
 Conselho Escolar: Kelly Marinho- Presidente do Conselho Escolar, Euvaldo
Gomes de Castro - Membro do Conselho Escolar- segmento pais, Risoneide
Arcelino Soares Dantas-seguimento carreira professores.
 Conselho Fiscal: Robson Heitor Freire de Souza - Presidente, Jailton da Silva
Pessoa- Segundo Tesoureiro, Umberto Barbosa Mendes – Membro do Conselho
Fiscal e Isana Aparecida Lima e Almeida – Vice-Presidente e membro da equipe
gestora: Robson Heitor Freire.
GESTÃO ADMINISTRATIVA: abrangem os processos de gestão de materiais, da
estrutura física, patrimônio entre outros.
Sobre a secretaria escolar e o apoio técnico-administrativo
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A Secretaria da escola está ligada as questões institucionais, bem como
aspectos referentes à vida escolar das crianças. Cabe à secretaria tomar conhecimento
da legislação, normatização, regulamentação e orientação emanadas pela Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal e demais órgãos competentes.
Cabe à secretaria e ao apoio técnico-administrativo:
 Executar as tarefas que lhe forem atribuídas pela equipe gestora;
 Confeccionar e entregar os documentos solicitados por professores ou pais num
prazo possível e viável;
 Manter atualizado os dados das crianças, como endereço e telefone, por
exemplo, para que o contato com os responsáveis ocorra, quando necessário, o
mais rápido possível;
 Manter em dia a correspondência oficial da escola. Redigi-la, e encaminhá-la aos
órgãos competentes;
 Organizar e resguardar o arquivo de modo a assegurar a preservação dos
documentos escolares, no caso dos alunos, e das informações pessoais, no caso
dos funcionários da escola;
 Expedir o Histórico Escolar e/ou transferência e só entregá-los aos pais e/ou
responsável;
 Disponibilizar o Diário de Classe diariamente e fiscalizá-lo quanto ao registro
diário da frequência dos alunos, do conteúdo desenvolvido e dos resultados da
avaliação, ao final de cada bimestre;
 Providenciar para os funcionários da escola, o preenchimento da ficha de
Inspeção Médica quando solicitada, bem como a Folha Mensal de Ponto, ou
qualquer documento solicitado, em tempo hábil;
 Participar, mesmo que quinzenalmente, das reuniões coletivas realizadas, para
acompanhar o desenvolvimento do trabalho pedagógico;
 Explicar ao grupo de professores sobre o preenchimento de todos os campos
contidos no Diário de Classe, de forma clara e objetiva.
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Do conselho de classe
A Escola Classe 02 realiza o Conselho de Classe participativo, com caráter
deliberativo, sendo este um momento de reflexão, avaliação, decisão, ação e
reavaliação do processo ensino e aprendizagem.
O Conselho de Classe terá como finalidade:
a) Avaliar o desempenho escolar da turma e individualmente dos educandos, a
relação professor/aluno, a relação entre os educandos e as questões referentes
ao processo pedagógico, no decorrer de cada bimestre letivo;
b) Encaminhar ações pedagógicas a serem adotadas, buscando novas alternativas
pedagógicas, que possibilitem melhoria no desempenho escolar do educando;
c) O Conselho Escolar/Escolar tem autonomia de deliberar, em seu parecer final,
não cabendo recurso em outra instância da escola.
O Conselho de Classe é realizado ao final de cada bimestre. É registrado em
ata, resguardando seu caráter pedagógico. Constitui-se, basicamente em três
momentos: Pré-Conselho, Conselho de Classe Participativo e Pós Conselho.
O Pré-Conselho são as ações que dizem respeito à aprendizagem, com
preenchimento de ficha perfil da turma, onde se faz o diagnóstico da mesma, se
caracteriza pelos registros em pasta individual do aluno.
O Conselho de Classe é o momento em que os professores, equipe Pedagógica,
coordenadores, o supervisor pedagógico, membros da equipe gestora, os pais e os
educandos reúnem-se para verificar se os objetivos, processos, conteúdos e avaliação
estão coerentes com o trabalho pedagógico da escola. A intenção nesse momento é
definir com o grupo o que será feito para atender as necessidades de mudança, e/ou
direcionamento dos aspectos levantados no diagnóstico das turmas.
O Pós-Conselho é a retomada dos conteúdos por parte do professor e da
metodologia de ensino. Nas coletivas são disponibilizados gráficos de desempenho e
rendimento para sistematizar, organizar e melhorar estratégias no processo de ensino
e aprendizagem.
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Assim sendo, buscando coerência com o processo de avaliação, o conselho de
classe tornar-se uma parte importante do processo avaliativo, pelo fato de reunir
diferentes pareceres e olhares, que servirão de subsídios para os diagnósticos e as
recomendações deles recorrentes. O Conselho possui função mediadora e ao término
do ano letivo, assume caráter deliberativo quanto ao processo de avaliação. Abaixo,
apresentamos os planos de gestão detalhados de acordo com objetivos, ações, metas,
indicadores, responsáveis, recursos necessários para a execução.
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GESTÃO PEDAGÓGICA
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP)
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

- Manter a organização

- Realizar reuniões,

- Equipe Gestora

- Comunidade

- Ao longo do ano - Nas coletivas,

e funcionamento de

estudos e eventos com

-Coordenadores

escolar.

letivo.

todos os seguimentos

dinâmicas para que todos

da escola, envolvendo

participem.

reuniões
bimestrais, ou

-SEAA;

os profissionais em prol

-SOE;

da aprendizagem dos

-Comunidade

educandos e de um

Escolar.

quando for
pertinente.

ambiente harmônico.
- Solicitar profissionais

- Solicitar junto a CRE a

Equipe Gestora;

- Todas as

- Primeiro

- Reuniões

para a Educação em

necessidade de pelo

-CRE Gama.

turmas.

semestre.

semanais da

Movimento.

menos 02 profissionais

gestão.

para escola.
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- Manter o

- Manter organização do

- Equipe gestora;

- Comunidade

funcionamento da

espaço;

- CRE Gama.

escolar.

biblioteca.

- Solicitar mais

- Continuo.

- Contínuo.

- Primeiro bimestre

- Contínuo.

profissionais para atender
a comunidade escolar.
- Distribuição do livro

- Receber os livros

- CRE Gama

- Alunos do 1º

didático e permutas

didáticos e realizar a

- PNDL.

ao 5º ano.

com outras unidades de

entrega às turmas.

ensino para as turmas

- Realizar remanejamento

que ficaram sem livro.

com outras Unidades de
Ensino para que os
alunos não fiquem sem
livro.
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GESTÃO PEDAGÓGICA
PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

- Desenvolver

-Estudo nas

- Equipe Gestora

- Educação

- Ao longo do ano - Nas coletivas e

processos e práticas de

coordenações coletivas

-Coordenadores

Infantil;

letivo.

gestão do trabalho

de temas propositivos e
- EAPE;

- Anos Iniciais;

pedagógico para

de interesse do coletivo,

assegurar o sucesso da

com a participação de

-SEAA;

aprendizagem dos

profissionais

-SOE;

estudantes, em

especializados, da EEAA,

consonância com a

SOE, professores;

Proposta Pedagógica
da escola nas coletivas.

momentos

de

estudos

-CRE-GAMA

- Participação dos
professores em cursos de
formação oferecidos

- Acompanhar e realizar

- Planejamento por

o planejamento

seguimento.

-Professores;

- Educação
Infantil;

- Quinzenal.

- Ao término de
cada
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pedagógico.

-Coordenadoras;

- Anos Iniciais;

planejamento e
nas coletivas.

- SOE, SEAA;
- Equipe gestora.
- Acompanhar as ações

Acompanhar e auxiliar:

- Equipe Gestora;

- Educação

dos diversos

-os alunos;

- Professores;

Infantil;

de

- Coordenadoras;

- Anos Iniciais;

acontecem

- interagir junto ao SOE
e a EEAA;

-

- Organizar coletiva e

SEAA;

planejamento com os

-Secretaria;

seguimentos da escola.
Equipes:

SOE,

- Diariamente.

- Nos conselhos
classe

que

bimestralmente;
- Nas coletivas;

professores;

- Diretrizes
Pedagógicas do BIA:
Reagrupamentos,
Projeto Interventivo;
- Projetos temáticos.
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-Documentos e
relatórios.

- Colaborar na

- Auxiliar o

- Equipe Gestora;

-Todo corpo

elaboração da Proposta

desenvolvimento dos

- Professores;

escolar.

Pedagógica da escola;

projetos e intervenções.

- Durante o ano.

- Nas reuniões,
conselhos,
eventos, e

- Coordenadoras;
-

Equipes:

SEAA,

culminância dos

SOE

Sala

projetos.

de

Recursos;

-Participar dos

- Conhecer as

- Equipe Gestora;

- Professores e - Bimestralmente.

- Nas coletivas

Conselhos de Classe.

potencialidades e

- Professores;

alunos de todos

após o conselho e

os seguimentos.

reuniões por

necessidades
educacionais das turmas

- Coordenadoras;

para auxiliar e propor

-

Equipes:

estratégias de

EEAA;

SOE

seguimento para
analisar o
rendimento da
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intervenção.

turma.

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – PROFESSORES READAPTADOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

ENVOLVIDAS

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

- Participar das

- Desenvolver projetos

-Professores;

- Toda

- Ao longo do ano - Nas coletivas e

atividades que

para a utilização da

-Coordenadoras;

comunidade

letivo.

envolvem o cotidiano

biblioteca e distribuição

escolar;

do livro didático;

- Participar das reuniões - Auxiliar a coordenação
coletivas, conselhos de

pedagógica com as

classe, estudos,

atividades de produção

escolar.

avaliação
institucional.

- SOE, SEAA;
- Equipe gestora.

eventos e da construção de materiais
da Proposta

pedagógicos, cópias,
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Pedagógica.

projetos interventivos e

- Auxiliar equipe

reagrupamentos;

gestora, secretaria e

- Auxiliar no

admirativo.

desenvolvimento dos
projetos de leitura, uso
sustentável da água,
eventos, festa cultural e
da família;
- Apoio administrativo da
escola.
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – SOE
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS

PARCERIAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

ENVOLVIDAS

DAS AÇÕES

- Contribuir e promover

- Identificar e listar os

-Professores;

- Toda

- Ao longo do ano -

junto com a

educandos que em

-Coordenadoras;

comunidade

letivo.

comunidade escolar, o

situação de risco, baixo

escolar.

- Reunião mensal classe, reuniões
com o Conselho bimestrais.

- EEAA;

desenvolvimento

rendimento escolar para

integral do educando,

organização da

- Equipe gestora;

ampliando suas

aprendizagem e

- Conselho Tutelar;

possibilidades de

estabelecer um a

interagir no meio

proposta de intervenção;

escolar e social, para

- Acompanhamento dos

que alcance sucesso no

alunos faltosos

seu desenvolvimento e

estabelecendo contato

aprendizagem;

por meio de telefonema

-Participar da

junto á família.

elaboração da Proposta

- Elaborar relatórios de

- Polícia Militar do

Nas

coletivas,

conselhos

de

tutelar.

* Ver anexo Plano

DF;
de Ação do SOE.
- SESC Gama.
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Pedagógica da escola.

educandos de situação

- Realizar palestras e

de risco para Conselho

atividades preventivas

Tutelar e outras

em relação ao Bullying,

instituições

Combate ao abuso e à

colaboradoras.

exploração sexual;
dengue, entre outros.
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – EQUIPE ESPECIALIZADA –SEAA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

- Contribuir com a prática

- Intervenções junto ao

-Professores;

- Comunidade

- Ao longo do ano - Nas coletivas,

pedagógica e

estudante

-Coordenadoras;

escolar.

letivo.

acompanhar o processo

individualmente ou em
- EEAA;

- Estudantes
com

- Reunião mensal classe,
com o Conselho reuniões

Transtornos

tutelar.

de ensino e

grupo;

- Equipe gestora;

aprendizagem em suas

- Assessorar o trabalho

perspectivas preventiva,

coletivo, contribuindo

- Conselho Tutelar;

Funcionais

institucional e

com estratégias para o

- COMP (Centro de

Específicos

interventiva, sempre em

processo de

Orientação Médica

(TFE).

articulação com as

desenvolvimento e

Psicológica);

demais instâncias

aprendizagem dos

pedagógicas da

educandos;

instituição educacional.

conselhos de

bimestrais.

* Ver anexo Plano
de Ação EEAA.

- Polícia Militar do
DF.

- Sensibilizar as famílias
- Sensibilizar as famílias

quanto à participação no

quanto à participação no

processo educacional

processo educacional dos dos estudantes;
educandos;
- Encaminhar relatórios
- Colaborar com a
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elaboração e

ao Conselho Tutelar e

desenvolvimento da

demais instituições

Proposta Pedagógica;

colaboradoras;

-Participar do processo

- Participar dos

anual de estratégia de

Conselhos de Classes,

matrícula;

coordenações coletivas e
reuniões.

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) – EQUIPE ESPECIALIZADA –SALA DE RECURSOS
OBJETIVOS

AÇÕES/

PARCERIAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO
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ESPECÍFICOS
-Garantir e promover a

ESTRATÉGIAS
- Reunião com os pais

ENVOLVIDAS

DAS AÇÕES

- Comunidade

- Corpo

- Ao longo do ano - A avaliação
letivo.

inclusão de todos os

dos Alunos com

Escolar;

docente,

alunos com necessidades

necessidades

- SEAA, SOE;

discentes e

especiais em todo

Educacionais Especiais;

contexto escolar;
-Promover permanente
elevação do padrão de

- Formação de

se dará ao
longo do

familiares.

processo de

- LIED (laboratório

* Ver anexo Plano

de informática), no

de Ação Sala de final das
Recursos.
atividades

Centro de Ensino

professores para

Especial.

rendimento escolar, o

esclarecimento das

acesso e a permanência

- Conselho Tutelar.

especificidades de cada

do educando com

deficiência de acordo

necessidades educativas

com a demanda da

especiais

escola e orientações

em todo contexto

sobre adequação

escolar.

curricular;

execução e ao

propostas.

-Favorecer o acesso do
aluno ao currículo, a

- Atender os alunos no
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tecnologia assistiva e a

contraturno, 2 vezes

materiais didáticos e

semanalmente com

pedagógicos de acordo

duração de 50min.

com as suas
especificidades;

QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS E AÇÕES INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES
DESENVOLVIDOS NA EU.
PROJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO E NO
PROJETO
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- Estimular a oralidade,
1-Projeto de Leitura

a criatividade e a

Tesouros do Baú:

reflexão através do

“Autores e

contato com as obras

Compositores”.

de autores e
compositores;
- Incentivar atividades
pedagógicas que

-O projeto terá início com um - Equipe pedagógica:

- Acontecerão no

momento preparado para o Acontecerá chamada

decorrer do projeto

corpo docente da escola na do projeto visando

(coletivas, reuniões,

coletiva e depois no pátio estimular o

planejamentos)

para os alunos;

andamento do

momentos de análise das

mesmo;

atividades desenvolvidas,

-Cada segmento irá explorar
um

autor

ou

da participação das

compositor -Professores, SOE,

específico;

SEAA, Sala de
Recursos e demais

proporcionem o

-Nos

desenvolvimento da

Cívica

leitura/escrita e o fazer

apresentações referentes aos

artístico;

autores/compositores.

momentos

de

Hora

acontecerão

as

servidores.
- O projeto contará

crianças, do
envolvimento dos
profissionais de
educação, bem como de
toda comunidade escolar.

com a colaboração
de todos os

- Estimular a criação de

-As

apresentações

serão profissionais da

atividades e recursos

intercaladas para que todos escola, com a

que viabilizem a

tenham

utilização da literatura

possam explorar de alguma alunos (educação

infantil no contexto

forma

conhecimento

todos

e participação dos
os infantil ao 5º ano) e
74

escolar;
- Estudar a biografia de
autores e compositores
brasileiros;
-Trabalhar poemas,

autores/compositores

das famílias, pois

trabalhados no projeto.

aprender a ler e

-Apresentar os autores como: escrever são
1º PE – Eva Furnari2º PE – processos complexos
Ziraldo, 1º ANO – Vinícius de e que necessitam
Moraes, 2º ANO – Ruth indiscutivelmente da

músicas, danças, teatro, Rocha, 3º ANO – Maurício de participação de todos
jogral, clássicos da
Souza, 4º ANO – Chico os envolvidos com a
literatura infantil e
Buarque, 5º ANO – Pedro educação.
produção de texto;

Bandeira;

- Utilizar músicas e

- Proporcionar momentos de

apresentar autores e

leituras

compositores para

individuais ou coletivas no

compreender nossa

início da aula;

herança cultural, bem
como outras culturas do
passado e do presente.

compartilhadas,

-Desenvolver atividades que
contemplem
textuais

os

gêneros

apresentados

no
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- Conhecer e identificar

Currículo

e

os

gêneros

verso e estrofe do

sugeridos no planejamento

poema;

mensal;
-Utilizar as Caixas de leitura

- Utilizar as diversas
formas de arte para
expressar a criatividade
e emoção;

que ficam na biblioteca para
realizar dinâmicas com textos
variados (parlendas, travalínguas,

poesias,

músicas,

- Enriquecer o

adivinhas, receitas, notícias,

vocabulário e

entre outros);

compreensão

-Utilizar

ortográfica;

literária-

sacola

ou

pasta

confeccionar

ou

decorar uma sacola ou pasta
- Desenvolver a

para os educandos levarem o

entonação e o ritmo;

livro ou poesias para leitura

- Promover interação
escola e família.

em casa, e registrarem na
ficha

literária

impressões

por

suas
meio

da
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escrita ou desenho (integrar
a família nessa atividade);
-Varal de poesias- exposição
dos

poemas

produzidos

pelos alunos;
-Rima que anima: através de
história

em

quadrinhos,

músicas e jogos (memória:
cartão

com

rimam;

palavras

disputa

de

que
rimas

desafiando a outra equipe;
jogo de cartas relacionando
figuras e ou palavras, teia da
rima, caixa surpresa).
-Conhecer

e

discutir

os

gêneros musicais preferidos
pelos alunos, os ambientes
em

que

costumam

ouvir
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músicas;

Sensibilizar e

-Estudo contextualizado da

- Comunidade

- Acontecerá de forma

2- Projeto Cidadania

movimentar a

temática de forma

Escolar (Alunos,

continua, com discussões

pelas Águas e o

comunidade escolar

interdisciplinar e transversal

familiares

por parte da gestão e

Combate a Dengue

para a importância e

por meio de leituras; estudar

responsáveis,

professores, em coletivas

responsabilidade do uso a temática integrando os

funcionários);

e reuniões pedagógicas,

racional da água e

componentes curriculares;

-

cuidados com o meio

- Leitura de Contas de água,

Saúde;

ambiente.

elaboração de tabelas e

- SESC- teatro sobre

Profissionais

da com a participação,
empenho e o
envolvimento das turmas

- Adquirir uma visão real gráficos, pesquisas,

o

da situação das

investigações, rodas de

dengue.

nascentes de água no

conversas sobre a crise

DF;

hídrica no Distrito Federal;

-Perceber as

-Tarefas para serem

interferências negativas

realizadas em famílias, como

e positivas que o

verificar as contas e registrar

homem pode fazer na

e controlar para verificar

mosquito

da

e da comunidade escolar,
e servirão como base
para avaliar o projeto e o
seu potencial de
promover mudanças por
meio de atitudes simples,
percebendo se estão
sendo significativas na
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natureza, a partir de sua possíveis reduções de
realidade social;

realidade local.

consumo;

-Conhecer o ciclo da -Identificar desperdícios de
água na natureza e a nossa escola, e junto com os
sua relação com a vida;

alunos reivindicar mudanças

-Compreender a

emergenciais e em longo

importância da coleta e

prazo, a instância

do tratamento de água e competente;
de esgoto para a
- Visitação ao Lago Paranoá
promoção e
(conhecer a história do lago,
manutenção da saúde;
e observar imagens do
-Identificar desperdícios
passado e de como está na
de nossa escola e junto
atualidade);
com os alunos
reivindicar a quem for,

-Criar um personagem

necessárias mudanças

(mascote) relacionado ao

emergenciais e em

tema para incentivar as

longo prazo;

crianças.

.
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- Desenvolver ações

-Integração de Ciências aos

práticas na escola,

demais componentes

como forma de

curriculares-Trabalhar com:

incentivar mudanças

Produção de textos,

comportamentais

paródias, poesias, histórias

referentes às práticas

em quadrinhos, teatro;

prejudiciais aos

gráficos, visitação, plenárias

recursos hídricos

e roda de conversas.

propiciando à

-Trabalho através de vídeos,

comunidade escolar

músicas, a

momentos de reflexão e
ação sobre a
importância da água à
vida e orientações sobre
o combate de
criadouros de dengue e
a importância de
armazenar água de
forma segura e

respeito do tema; vídeos
sugeridos: “A real situação da
água no Brasil ”-Luiz Carlos
Porto.(fonte: youtube);Turma
da Mônica em :”Economizar
Água”(esse vídeo é indicado
para os alunos da educação
Infantil e Primeiros anos do
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protegida.

ensino fundamental).
-O Show da Luna! Como a
Água Vira Chuva? - Episódio
Completo; O Ciclo da Água desenho animado feito
mostrando os caminhos da
água até chegar na casa das
pessoas, estações de
tratamento de água e esgoto.
-Sequências Didáticas para
explorar os temas
relacionados ao meio
ambiente;
-Concurso de cartazes;
-Músicas: Gotinha em
Gotinha do DVD Vem Dançar
com a gente- Palavra
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Cantada; Água (música
infantil) - 22 de março Dia
Mundial da Água - Marcelo
Serralva.

-Trabalhar a

- As aulas de

- Professores da

-

Nos

momentos

de

Movimentando-

psicomotricidade, em

psicomotricidade envolvendo

Educação Infantil,

planejamento (mensal).

Motricidade

especial os movimentos

movimentos amplos

coordenação

(Educação Infantil)

amplos, de maneira

ocorrerão no pátio da escola

pedagógica e gestão.

lúdica e criativa, por

uma vez por semana, pois, é

meio de atividades

interessante que a criança

selecionadas que

tenha contato com outros

desenvolvam e

ambientes na escola que não

estimulem:

seja somente a sala de aula.
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-A coordenação motora

O projeto iniciará no mês de

ampla, orientação

abril e o término acontecerá

espacial, discriminação

no mês de dezembro. Serão

visomotora,

realizados circuitos

discriminação auditiva,

contemplando atividades

o domínio do próprio

variadas como: andar sobre

corpo, equilíbrio,

obstáculos, engatinhar por

atenção e ações

baixo das mesas, correr em

individuais e com os

zig-zag, saltar, pular e etc.

amigos.

Projeto Interventivo:

- Oportunizar a

Escola em Ação

-Utilizar diversos tipos de

- Elaborado pelo

- Reavaliar as ações

adequação do ensino às estratégias pedagógicas e

professor, em

durante as

necessidades

tempos/espaços escolares:

parceria com a

coordenações, e

educacionais dos

horário contrário, reforço

equipe pedagógica

planejamento mensal.

alunos, a partir de

escolar, sala de leitura,

da escola: diretor (a)

ações dinâmicas e

brinquedoteca, teatro,

e vice, supervisor e

flexíveis;

música, reagrupamentos,

coordenador
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-Repensar práticas

etc.;

pedagógico,

pedagógicas; propiciar

-Envolver outros profissionais

orientador

ambiente dinâmico e

e/ou alunos nas

educacional, EAAA,

atendimento aos alunos

intervenções, oportunizando

professores e todos

com defasagem

a interação social, base da

os demais envolvidos

idade/série,

construção do conhecimento;

no trabalho

proporcionando-lhes
uma efetiva
alfabetização numa
perspectiva inclusiva.

pedagógico da
- Contemplar a ludicidade

escola.

nas ações educativas,
oportunizando aos alunos um
ambiente prazeroso de
aprendizagem.

Reagrupamento

- Possibilitar e viabilizar

- INTERCLASSE – Divisão

- Professores, em

- Ocorrer nos momentos

estratégias e

entre as turmas pares dos 1º,

parceria com a

da coordenação
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intervenções de acordo

2º e 3º anos conforme os

equipe pedagógica

pedagógica a partir de

com as necessidades

níveis. Grupos: Ps2 e S

da escola e a EAAA.

objetivos definidos pelos

de aprendizagem dos

(Trabalho com alfabeto móvel

professores envolvidos,

educandos.

/relação letra e som – bingo

que estabelecerão

das letras); A (trabalho dom

critérios intencionais de

textos conhecidos pelos

reagrupamentos, para

alunos, cruzadinhas e jogo:

superar as dificuldades,

quantas letras?) A1 (Trabalho

enriquecer e aprofundar

com textos conhecidos pelos

conhecimentos e atender

alunos); A2,A3 e A4

às demandas de

(Produção e reestruturação

interesses particulares

de textos. Jogo: bingo dos

dos alunos.

dígrafos);
REAGRUPAMENTO INTRACLASSE –

Divisão da turma em grupos:
1)Ps2 e S (bingo dos nomes)
2) A, A1, A2, A3 e A4
(produção de texto conhecido
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pelos alunos – parlenda);
Oficina de texto: 4º e 5º ano:
- As turmas se organizam e
realizam a distribuição de
estudantes para a produção
e reestruturação de textos.

Mobilidade e Trânsito

-Proporcionar

- Trabalhar o tema

-O projeto contará

- Durante as

momentos de

mobilidade no trânsito de

com a colaboração

coordenações e

aprendizagem que

forma lúdica e com atividades de todos os

possibilitam o

motivadoras;

profissionais da

envolvimento no

-Relacionar língua

escola, com a

trânsito,

portuguesa, matemática,

participação dos

compreendendo sua

artes, geografia, história,

alunos (educação

utilidade, funcionamento ciências e educação em

infantil ao 5º ano) e

e importância do

das famílias;

movimento por meio dos

planejamentos mensais.
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convívio social no

jogos, textos informativos,

espaço público.

elaboração de textos,

-Identificar a sinalização

cartazes, gráficos, situações

de trânsito;

problemas, confecções de

-Promover atividades

placas, dramatizações e

interdisciplinares com a

brincadeiras.

temática Mobilidade e

- Contemplar os Temas

Trânsito;

Transversais: Ética, Meio

- Elencar atitudes de

Ambiente, Pluralidade

segurança no trânsito;

Cultural e Saúde em

-Compreender a

consonância com os

importância de usar o

componentes curriculares do

cinto de segurança e

ensino fundamental.

-DETRAN.

transitar pela faixa de
pedestre com atenção;
-Identificar os
equipamentos de
segurança dos ciclistas
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motociclistas.
Festa Cultural:

- Identificar a música

- Abertura do projeto com as

-O projeto contará

- Nas coordenações

“Cantores

como produto cultural e

músicas que representam os

com a colaboração

coletivas e planejamento

Brasileiros”

histórico;

compositores escolhidos;

de todos os

mensal.

- Realizar atividades

profissionais da

direcionadas para o trabalho

escola, com a

- Celebrar parte de

com cada segmento;

participação dos

nossas origens e
compreender a

- Incentivar pesquisas para

dimensão cultural do

apresentação de trabalhos

Brasil

em sala de aula;

-Incentivar a pesquisa;

- Produzir murais e atividades

Conhecer compositores

para exposição;

brasileiros;

- Ensaios para a festa;

alunos (educação
infantil ao 5º ano) e
das famílias;

- Ornamentação de barracas
para a festa.
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PROJETOS ESPECÍFICOS

PROJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

AVALIAÇÃO DO E NO
PROJETO

Educação Integral

-Ampliar tempos,

-Ampliação de espaços

espaços e

multiuso para anteder os

oportunidades de

educandos;

ensino e aprendizagem
aos educandos;
- Trabalhar de forma

-Durante os
-Equipe Pedagógica;

entre equipe pedagógica
- Educador Social

- Oferta de vagas para os

Voluntário;

alunos;
- Servidores da
- Desenvolvimento de

interdisciplinar, com

atividades culturais, artísticas

vistas às aprendizagens

e interdisciplinares com

dos estudantes e à

materiais diversificados e

redução defasagem

jogos.

planejamentos mensais

e educador social
voluntário;
- Reuniões com os pais.

cantina, limpeza e
portaria;

idade/ano, da evasão e
da reprovação escolar.
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VIII Plenarinha –

- Oportunizar às

- Trabalhar com

- Professores da

- Durante as

crianças da Educação

musicalidade, compositores

Educação Infantil;

coordenações e

brasileiros, produção de

-Coordenação

planejamentos mensais.

instrumentos e musicais. Os

pedagógica

Musicalidade(Educaçã Infantil atividades que
estimulem o
o Infantil)
protagonismo infantil,

alunos vivenciarão momentos

por meio do

culturais, produzirão murais,

envolvimento com

recontos por meio de

repertório musical

desenhos, participarão de

infantil.

apresentações musicais

-Equipe gestora.

teatro, danças e brincadeiras.
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
PLANO DE AÇÃO/ ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
OBJETIVOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESPECIFICOS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

-Reduzir os índices

-Acompanhamento

de retenção;

idade/série e que

sistemático dos índices - Professores;
de rendimento através
- Coordenadoras;
de testes de sondagem
e de desempenho e - Equipes:

apresentam

avaliações externas;

dificuldade e/ou

- Oportunizar projetos

coletivas e

lacunas de

interventivos,

reuniões

aprendizagem no

reagrupamentos e

pedagógicas,

Projeto Interventivo

atividades atrativas que

com a

e em atividades

estimulem a

participação,

diversificadas.

aprendizagem e a

empenho e o

vontade de frequentar a

envolvimento das

-Expor os resultados

escola.

turmas e da

-Inserir alunos do 3º
ano com defasagem

- Equipe Gestora;

PÚBLICO

SOE, SEAA;

- Anos Iniciais.

- Durante o ano - Acontecerá de
letivo.

forma continua,
com discussões
por parte da
gestão e
professores, em
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obtidos das provas:

comunidade

IDEB, SAEB,

escolar.

PROVA
DIAGNÓSTICA e
Provinha toda
comunidade escolar.
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GESTÃO PARTICIPATIVA
PLANO DE AÇÃO/ ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESPECIFICOS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

-Envolver a

-Cumprir as ações

- Equipe Gestora;

- Comunidade

- Durante o ano - Acontecerá de

comunidade escolar

elencadas pelo grupo

- Professores;

Escolar.

letivo.

para que todos

escolar, através de

forma continua,
com, com a

-Servidores;

contribuam com o

encontros periódicos

desenvolvimento dos

com professores e

- Coordenadoras;

empenho e o

alunos dentro do

equipe pedagógica para

- Equipes:

envolvimento da

processo de ensino

efetivação da

aprendizagem;

aprendizagem e

- Estabelecer meios

permanência do aluno;

- Batalhão Escolar;

de comunicação com

- Realizar os Conselhos

-Conselho Tutelar.

a comunidade com

de Classe nos finais de

informativos, bilhetes

bimestres;

reuniões, palestras e

- Compartilhar com a

eventos;

equipe pedagógica,

SOE, EEAA;

participação,

comunidade
escolar.
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- Organizar os

funcionários e

Conselhos de Classe

professores

e analisar os pontos

informações sobre leis e

positivos e negativos,

orientações relativas ao

buscando soluções

trabalho;

dentro da proposta

- Incentivar a

pedagógica;

participação dos
servidores e
funcionários em cursos
de formação continuada
e estudo dentro e fora
da escola: na EAPE,
coordenações coletivas,
seminários, simpósios,
congressos e palestras.
- Orientar os
Educadores Sociais no
atendimento aos
estudantes com
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necessidades
educacionais, e com os
alunos da educação em
tempo integral.
- Parcerias com o
Conselho Tutelar,
Batalhão Escolar, entre
outros.
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GESTÃO DE PESSOAS

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

- Realizar reuniões e

- Momentos de interação

- Equipe Gestora;

- Toda

- Ao longo do ano -

encontros pedagógicos,

em grupo;

-Professores;

comunidade

letivo.

para que o trabalho seja

-Reuniões e palestras;

-Coordenadoras;

desenvolvido com
qualidade e que todos
possam expressar

-Diálogos individuais com

escolar.

Nas

coletivas,

conselhos
classe,

de

reuniões

bimestrais.

- EEAA, SOE;

situações pessoais;
- Servidores e

opiniões e sugestões

-Abordar assuntos de

respeitando o direito de

interesse para serem

fala de cada um;

debatidos durante o ano.

funcionários.

-Promover momentos
de integração dos
servidores com
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dinâmicas, eventos, e
estudos.
-Socializar e orientar
novos servidores e
funcionários em relação
à organização da
escola.
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GESTÃO FINANCEIRA

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

- Utilizar os recursos:

- Manter as contas da

- Comunidade

-Comunidade

- Ao longo do ano - Divulgação e

PDDE e PDAF em

escola organizadas;

Escolar;

escolar.

letivo.

consonância com as

- Realizar festas e

-Comerciantes.

normas vigentes, para o

eventos (festa cultural,

coletivas e

bom funcionamento da

bingos e bazar).

reuniões

escola (gás para
merenda, material de

prestação de
contas nas

bimestrais.
- Captar parcerias.

expediente, para
mecanografia, jogos
educativos,
ornamentação da
biblioteca, material para
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subsidiar a prática
pedagógica).
- Arrecadar recursos
financeiros para a
manutenção das áreas
administrativas e
pedagógicas da escola.
-Incentivar contribuição
da APAM.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES/

PARCERIAS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDAS

PÚBLICO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

- Oferecer atendimento

- Convocar o Conselho

- Equipe gestora;

-Comunidade

- Ao longo do ano - Divulgação e

com qualidade ao

Escolar;

-Administrativo;

escolar.

letivo.

público;

-Reuniões periódicas da

-Secretaria;

- Manter em bom

gestão com os

estado as instalações

seguimentos envolvidos.

prestação de
contas nas
coletivas e

- Cantina;

reuniões

físicas em geral para

- Auxiliares da

bimestrais.

conservação do

limpeza;

- Reuniões com

- Firma terceirizada.

os seguimentos

patrimônio e preservar a
segurança dos alunos.

envolvidos.

- Realizar consertos nos
equipamentos da
escola;
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- Prezar pela qualidade
da merenda;
- Atentar para a falta de
auxiliares de limpeza e
para solicitação de
professores quando
necessário.
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12 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

A Proposta Pedagógica é um documento relevante para a instituição e para a
comunidade em que está inserida, assim, sua construção e avaliação deve ser
colaborativa.

Por

se

tratar

de

um

documento

orgânico,

é

importante

ser

constantemente revisitada quando acontecerem mudanças no contexto da escola e nos
seus objetivos, considerando o que propõe o Currículo em Movimento da Educação
Básica (2014), bem como as Diretrizes de avaliação Educacional Aprendizagem,
Institucional e em Larga Escala.
A equipe gestora procura avaliar suas ações e dialogar com a comunidade
escolar, para que todos participem e sejam envolvidos com as atividades que serão
maximizadas nas ações desenvolvidas nos dias letivos temáticos e corroboradas na
culminância semestral.
O acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da Escola Classe 02
do Gama acontece de forma contínua, desenvolvida semanalmente nas coletivas e nas
demais atividades que a escola promove como: reuniões, palestras, eventos, debates,
dinâmicas, questionários com a equipe gestora, coordenadores, professores, orientador
educacional, pedagoga, psicóloga, conselho escolar, profissionais em educação e toda
comunidade

escolar.

Através

das

discussões

realizadas

desencadearam

questionamentos de reflexões críticas, encontrando-se soluções práticas para a
melhoria do trabalho e possíveis soluções para os problemas que enfrentamos.
A avaliação institucional é realizada semestralmente, e tem como objetivo
levantar junto à comunidade escolar, se as metas, às práticas e os encaminhamentos
tem sido atendido e/ou realizado de forma satisfatória. A avaliação institucional terá
como base o planejamento anual que será realizado no início do 1º bimestre,
permitindo a revisão e a delimitação dos objetivos definidos. A dinâmica avaliativa se
organiza tendo como base os seguintes itens:
 Diagnóstico preliminar da dinâmica pedagógica e administrativa;
 Avaliação da dinâmica da gestão;
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 Avaliação da ocupação dos espaços e dos recursos disponíveis.
Os dados coletados (reuniões e debates) servirão como base para o
desenvolvimento das propostas educativas e para a implementação de novas metas,
formação continuada e novas ações que o contexto exigir. A avaliação da Proposta
Pedagógica será realizada de forma processual e dentro do Calendário Escolar
previsto, com toda a comunidade escolar.
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14-ANEXOS
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Planos de Ação (SOE e EEAA)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2019
CRE: Gama
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Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 02 GAMA

Telefone: 39018096

Orientador(a) Educacional: ROSANA MEIRELES BARBOSA

Matrícula: 212973-6

E-mail: rosanameirelesbarbosa@gmail.com

Celular: 991892010

Turno(s) de atendimento: MATUTINO/VESPERTINO

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
Neste campo, deverão ser descritos o breve histórico e diagnóstico da realidade escolar (vide PP)

Os projetos a serem desenvolvidos, tendo como base às competências e habilidades voltadas ao aluno, com levantamento prévio do
conhecimento sobre os assuntos a serem estudados construindo articulações entre todas as áreas do conhecimento.
Serão realizadas as seguintes atividades pedagógicas:
 Formação Continuada dos Profissionais da Educação através de cursos e palestras oferecidos pela Escola de Aperfeiçoamento dos
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Profissionais da Educação – EAPE
 Passeios Ecológicos e Culturais;
 Palestras para toda a comunidade escolar;
 Culminância das datas comemorativas;
 Reuniões de Pais;
 Projeto Interventivo (Escola em Ação);
 Projeto Em Tempo Integral:
 Projeto Educação com Movimento e VII Plenarinha;
 Reagrupamento;
 Atividades de psicomotricidade;
 Projeto Cidadania pelas Águas.
 Projeto de Leitura: Tesouros do Baú realizado desde 2010.

As turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I são distribuídas da seguinte forma:
 04 turmas de 1º período
 04 turmas de 2º período
 13 turmas do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, sendo 5 turmas de 1º anos, 4 turmas de 2º ano e 4 turmas de 3º ano.
 03 turmas de 4º ano
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 03 turmas de 5º ano,
Apresentando 27 turmas, divididas em 02 turnos: 14 turmas no matutino e 13 turmas no vespertino, perfazendo um total de 592
alunos.

De acordo com o IDEB-Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a Escola Classe 02 do Gama vem alcançando a meta proposta,
conforme o quadro:
Ano

IDEB

2005

4.2

2007

4.8

Metas

4.2
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2009

5.1

4.6

2011

5.3

5.0

2013

4.9

5.3

2015

5.3

5.5

2017

6.1

5.8

Um dos maiores desafios encontrados é desenvolver o trabalho em relação à indisciplina, falta de respeito entre os alunos e
desmotivação com os estudos. A interação e ajuda da família é essencial para que o trabalho possa acontecer de maneira efetiva, e
todos se sintam envolvidos e sejam responsáveis.
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Objetivos da Orientação Educacional para 2019

Contribuir e promover junto com a comunidade escolar, o desenvolvimento integral do educando, ampliando suas possibilidades de
interagir no meio escolar e social, para que alcance sucesso no seu desenvolvimento e aprendizagem.

Justificativa

Em momento coletivo de análise da realidade escolar, junto aos docentes, foi definido como aspecto de ação urgente a
aproximação com as famílias e a promoção de valores de cultura de paz, tendo em vista a busca por desenvolvimento de
melhores hábitos de estudo em casa e de soluções de conflito na escola sem o uso de xingamentos e agressões, indicando a
necessidade de uma aprendizagem e desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais dos estudantes.
O Plano Distrital de Educação em sua estratégia 7.7 fortalece a relevância “de combater à violência na escola, inclusive pelo
desenvolvimento de ações destinadas à formação dos profissionais de educação para detecção dos sinais de suas causas,
como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da
cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade”, sendo portanto uma justificativas para os
objetivos elencados no presente Plano de Ação da Orientação Educacional.
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PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
TEMÁTICAS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDOS

PERÍODO

PARCEIROS

PEDAGÓGICAS

EIXO DE AÇÃO DA
ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA DA O.E
DESENVOLVIDA

Folder
Educação Sexual
(Projeto Crescer)

informativo Famílias

para a sensibilização Professores
das
famílias
e

1º bimestre

Equipe gestora e a Ação junto as famílias e
Orientadora

professores

docentes,
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Questionários

com Alunos do 1ºano

1º bimestre

os estudantes para ao 5ºano
levantamento

Professores

e Ação

Orientadora

estudantes

Orientadora

Ação

junto

aos

junto

aos

junto

aos

de

dúvidas

e

ansiedades sobre o
tema
Roda de Conversa Alunos do 1ºano

1º bimestre

baseada

na ao 5ºano

Educacional

apresentação

de

Professora

e estudantes

Vídeo “ O Segredo”
Oficinas
nos

baseadas Alunos do 1ºano
temas ao 5ºano.

levantados e sobre

Uma vez na
semana durante

Professores,

Ação

Agente de saúde

estudantes e em rede

o 1º bimestre.

Prevenção ao Abuso
Sexual
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Cultura de Paz e
Mediação de Conflitos

Vídeo sobre o dia da
não violência.

Alunos do 1ºano

1º Semestre

ao 5ºano

Professora
Orientadora

junto
e Ação
estudantes

aos

Música Imagine.
Questionário.
Livro: Violência não!

Alunos do 1ºano

1º Semestre

ao 5ºano.

Professores,
Orientadora

Vídeo: Conquistando

Ação

junto

aos

junto

aos

e estudantes

Professora da Sala

o Impossível.

de Leitura.

Alunos do 1º e 2º
Períodos.
Livro: Anita

Alunos do 1ºano

Bocadura.

ao 5ºano.

Professores,
Orientadora

Ação
e estudantes

Professora da Sala

Produção de texto ou
desenho.

1º Semestre

Alunos do 1º e 2º

de Leitura.

Períodos.
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Construção do Varal
do Conflito.

Alunos do 1ºano

1º Semestre

ao 5ºano.

Professores,

e Ação

Orientadora

estudantes

Professores,

Ação

junto

aos

junto

aos

junto

aos

junto

aos

Alunos do 1º e 2º
Períodos.
Bullying e Respeito a Roda de conversa e Alunos do 1ºano
fatos.
ao 5ºano.
Diversidade

2º Semestre

Orientadora, Polícia estudantes
Militar, parceria com

Livros; Bullying na
escola.

outros
Orientadores.

Palestra

com

a Alunos do 1ºano

2º Semestre

Professores,

Ação

Policia Militar e ou ao 5ºano.

Orientadora, Polícia estudantes

Orientadores.

Militar, parceria com
outros Orientadores.

Pesquisas e coletas Alunos do 1ºano
de

dados

sobre ao 5ºano.

violências escolas.

2º Semestre

Professores,

Ação

Orientadora, Polícia estudantes
Militar, parceria com
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outros Orientadores.

Vídeo:

sobre Alunos do 1ºano

2º Semestre

Professores, Polícia Ação

BullyingAs diferenças ao 5ºano.

Militar, parceria com estudantes

do mundo.

outros Orientadores.

Mural:

fotos, Alunos do 1ºano

2º Semestre

Professores,

produção de textos e ao 5ºano.

estudantes

desenhos.

Orientadora

Ação

junto

aos

junto

aos

junto

aos

junto

aos

e estudantes

educacional
Habito de Estudos

Textos para

Alunos do 5º ano

2º Semestre

sensibilização sobre

Professores,
Orientadora

e Ação
estudantes

as metodologias de
estudo
Apresentação

de Alunos do 5º ano
Vídeos e Rodas de

2º Semestre

Professores,
Orientadora

e Ação
estudantes

Conversas sobre a
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importância do hábito
de estudo

Gestor/ matrícula
Assinatura com carimbo

_____________________________________
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula
Assinatura com carimbo

PLANO DE AÇÃO – 2020
EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE
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ESCOLA CLASSE 02 DO GAMA

Pedagoga Responsável: SHADIA FAISAL HUSEIN

Matrícula: 201303-7

Psicólogo(a) Responsável: KEILLA RAYANE DE AMORIM LOPES

Matrícula: 227845-6

Orientador (a) Responsável: ROSANA MEIRELES BARBOSA Matrícula: 212973-6

Localização
Coordenação Regional de Ensino do Gama – CRE Gama
Escola Classe 02 do Gama
Endereço: AE EQ 2/4 SETOR OESTE GAMA - DF
Telefone: (61) 3901 8096

JUSTIFICATIVA
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 Compreende-se por Equipe de Apoio a integração dos três serviços de apoio aos estudantes na unidade escolar:
Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, Orientação Educacional e atendimento Educacional Especializado /
Sala de Recursos, que atuarão de forma integrada e fundamentada teórico-metodologicamente na pedagogia histórica
crítica e psicologia histórico cultural.
 Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do SEAA, a atuação da EEAA deverá ser direcionada para o
assessoramento à pratica pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas
perspectivas preventiva, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da
instituição educacional. O Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se um serviço
de apoio técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia e em
Pedagogia.
 Este serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem
como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, viabilizando a concretização de
uma cultura de sucesso escolar.
 O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora a prestação desse serviço já
acontecesse na rede de ensino do DF, com base nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para
a Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº 02/2001 entre outros documentos balizadores de
políticas do MEC.
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 Com base no exposto este plano de ação se justifica na medida em que explicita o planejamento das ações coletivas
que serão promovidas no ano de 2018, pela equipe do SEAA, tomando como referencial as três dimensões de
atuação, quais sejam: 1º dimensão - Mapeamento Institucional; 2º dimensão - Assessoria ao trabalho coletivo da
equipe escolar; 3º dimensão - Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos.
 Segundo a Orientação Pedagógica – OP (2010) do Serviço de Orientação Educacional, artigo 126, a Orientação
Educacional é um serviço Especializado, desempenhado pelo pedagogo orientador educacional, para o
acompanhamento e apoio dos profissionais da educação, dos estudantes, seus familiares e articulação da comunidade
escolar e da rede externa (rede social ou rede de apoio), quanto ao processo de ensino aprendizagem e das relações
humanas que os cercam.
 A atuação do pedagogo orientador educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao
projeto político pedagógico – PPP, visando a aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser
autônomo, critico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua
cidadania com responsabilidade.
 Dentre as muitas atribuições do Pedagogo Orientador cita-se: articular ações junto a EEAA e a Sala de Recursos na
promoção de uma educação inclusiva a fim de contribuir para a superação da dificuldade de aprendizagem;
desenvolver ações de mediação de conflitos em parceria com a Equipe Gestora.
 O pedagogo Orientador Educacional trabalhará coletivamente com a Equipe Gestora e a pedagógica em caso de
omissão e violação dos direitos da criança e do adolescente junto aos órgãos de proteção.
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 As ações aqui propostas, a serem executadas tem como meta, permitir aos educandos, como um todo, seu pleno
desenvolvimento de forma não excludente do processo de ensino-aprendizagem, buscando desenvolver suas
competências e com base nas metas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação e acima de tudo a
sociedade no contexto histórico-social e perspectivas futuras da humanidade.

OBJETIVOGERAL:


Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de intervenções

avaliativas, preventivas e institucionais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Favorecer a reflexão das concepções de ensino e de aprendizagem dos atores da instituição

educacional, promovendo a consolidação de uma cultura de sucesso escolar;


Contribuir para a reflexão acerca dos diversos aspectos pedagógicos e intersubjetivos, com vistas

à oxigenação das práticas e das relações no contexto escolar;


Realizar procedimentos de avaliação/intervenção às queixas escolares, visando conhecer e

investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto escolar;


Contribuir com a formação continuada do corpo docente;
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Sensibilizar as famílias para maior participação no processo educacional dos estudantes;



Assessorar a direção e a comunidade escolar, com vistas à criação de reflexões acerca do

contexto educacional que facilitem a tomada de decisões, a construção e a implementação de estratégias
administrativo-pedagógicas;


Articular ações com os profissionais responsáveis, quando se tratar dos estudantes com

necessidades educacionais especiais.

ATUAÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM e SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
1º DIMENSÃO - MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
Mapeamento Institucional nas dimensões: pedagógica, administrativa, social, cultural, entre outros. Numa
perspectiva de uma atuação preventiva e institucional, buscando a compreensão do contexto escolar,
valorizando as características particulares que interferem diretamente no desempenho da escola.

OBJETIVO GERAL

 Conhecer o contexto

OBJETIVOSESPECÍFICOS



Conhecer a estrutura

META PDE



Met

ESTRATÉGI

PROCEDIMENTOS E

CRONOGRA

AS PDE

AÇÕES

MA

1.7

 Análise dos
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escolar por meio de
mapeamento
reflexão

e

acerca

diversos
institucionais.

dos

aspectos

física e funcional da escola.


Identificar as

convergências, incoerências,

a 01 –

1.8

documentos

EDUCAÇÃO

1.9

institucionais da Unidade

e o primeiro

Escolar: Projeto Político

bimestre

Pedagógico; Estratégia

letivo

1.19

de Matrícula;

EEAA

1.27

Enturmações; Turmas

INFANTIL
1.14

conflitos ou avanços existentes
nas ações institucionais.


Identificar nas práticas


educativas, as tendências

Met
–

educacionais e as concepções

a

sobre educação, ensino,

ENSINO

desenvolvimento e aprendizagem.

FUNDAMEN



Identificar a organização

02

1.30

Organização dos
2.2

TAL

2.3

Identificar os tipos de

segmentos que compõem a
comunidade escolar.


Conhecer o regimento

interno, os projetos e a proposta

espaços/tempos do
cotidiano escolar; Análise
da Estrutura física da

2.4

no processo de gestão escolar.

interações que ocorrem entre os

em vigência; Quadro de
funcionários;

e as relações que se desenvolvem


 Durant

2.7


a

Met
04

– 2.12

EDUCAÇÃO
ESPECIAL/
INCLUSIVA

2.14
2.15

Unidade Escolar; Análise
de cada turma pelo
sistema; Análise das
portarias, regimentos e
normas da SEEDF;
 Levantamento de
dados com secretaria:
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pela

pedagógica.

2.20

quantitativo de alunos,

2.22

índices de reprovação,
defasagem idade/série,

2.23
 Analisar os sentidos subjetivos

 Desenvolver
estratégias de escuta

presentes

qualificada das vozes nas vozes institucionais.
institucionais,

para  Perceber as contradições

analisar e entender os

presentes nos

aspectos

discursos x práticas dos profissionais

intersubjetivos.

que atuam no contexto escolar.



Met

2.28

– 2.35
EDUCAÇÃO
2.38
INTEGRAL
2.41
a

05

2.42


Met

2.43

– 2.44
QUALIDADE
2.45
DA
EDUCAÇÃO 2.48
a

07

2.52
2.54

novos alunos;
 Escuta
pedagógica com
professores, direção,
coordenação, SOE,
Salas de Recursos etc;
 Conhecer projetos
das redes sociais e
comunitárias que
desenvolvem seus
trabalhos com a

 Ao
longo do ano
letivo

e

conforme

o

trabalho

de

assessorame
nto

em

serviço.

comunidade escolar da
região.
 Articular parcerias
com os diversos serviços
oferecidos na região:
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Centros de Saúde,
Centro de Orientação
Médico Psicopedagógico
4.2

(COMPP), Centro de

4.3

Atenção Psicossocial

4.11

(CAPS), Conselhos

4.12

Tutelares, entre outros.
 Participação em

4.18

todos os espaços

4.21

/tempos do cotidiano
escolar pertinentes ao
processo de ensino e
aprendizagem;

5.1
5.3
5.4
5.6

 Acompanhar a
implementação e
resultados dos projetos
na Unidade Escolar.
 Observação do
contexto cotidiano da
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5.8
5.11

Unidade Escolar.
 Promover
reflexões sobre a

7.15

inserção dos princípios

7.23

da Educação Integral do

7.25

sujeito.
 Observações em
sala de aula para análise
dos aspectos de
interação dos envolvidos
no processo de ensino e
aprendizagem;
 Entrevistas com
os professores regentes
para coletar dados
pertinentes ao processo
educacional e das
queixas escolares em
questão;
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 Contribuir com a
organização curricular de
acordo com os
Parâmetros do Currículo
em Movimento da
SEEDF.

2º DIMENSÃO - ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO DA EQUIPE ESCOLAR
Visa auxiliar a instituição escolar na conscientização dos processos educativos, tanto no que se refere aos
avanços, compreendidos como ações pedagógicas bem-sucedidas, quanto aos desafios que podem ser
superados por meio de ação coletiva.
OBJETIVO GERAL

Oferecer suporte ao

OBJETIVOSESPECÍFICOS

 Contribuir para a elaboração e

META PDE

ESTRATÉGI

PROCEDIMENTOS E

CRONOGRAM

AS PDE

AÇÕES

A

 Meta 01 –

1.7

EDUCAÇÃO

1.8

 Promover
reuniões

 Ao
longo do
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processo de gestão

implementação do Projeto

escolar.

Político Pedagógico.

INFANTIL

desenvolvimento do trabalho
coletivo.

regulares com a

ano

1.14

Direção

letivo

1.19
 Meta 02 –
ENSINO

estratégias que favoreçam o trabalho

EEAA

planejamentos
diversos

acerca

dos projetos da

2.3
 Meta 04 –

em

1.30

2.2

em equipe.

SOE /

o

TAL

2.4

escola.
 Proporcion
ar momentos de
avaliação

e

EDUCAÇÃO

2.7

ESPECIAL/

2.12

Projeto

2.14

Pedagógico;

INCLUSIVA

pelo

 Participaçã

1.27

FUNDAMEN
Desenvolver coletivamente

da

Unidade Escolar;

 Contribuir para a reflexão de
situações que impedem o

1.9

2.15
2.20

 Ao
longo

reconstrução

do Do ano letivo
Político SOE / EEAA

 Participar
das
Coordenações
Coletivas
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 Meta 05 –
Contribuir com a

EDUCAÇÃO

equipe escolar e o

INTEGRAL

2.22

apresentando

2.23

intervenções/sug
estões

2.28

corpo docente para o
processo de formação
continuada.

pertinentes

aos

Contribuir com o desenvolvimento de

2.35

planejamentos

competências técnicas,

2.38

em questão;

metodológicas e pessoais dos
professores e corpo técnico da
instituição de ensino nas quais atuam.

 Meta 07 –
QUALIDADE

 Promover

2.41

Oficinas

DA

2.42

Temáticas acerca

EDUCAÇÃO

2.43

de

2.44

dificuldades

encontradas

e

percebidas

no

processo

em

2.48

parceria

com

2.52

Direção,

2.45

2.54

Coordenação
Pedagógica,
SOE e Salas de
Recursos.

 Ao
longo do
ano
letivo
pelo
SOE /
EEAA
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 Propor
momentos

4.2

de

estudos
4.3

e

reflexões

4.11

apresentando

4.12

sugestões

de

bibliografias

4.18

e

temas
4.21

pertinentes.

 Participação nas

5.1
5.3

Coordenações
Coletivas e momentos

5.4
5.6
5.8

de

planejamentos

diversos;
 Promover
Oficinas
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5.11

Temáticas acerca
de

dificuldades

encontradas

e

percebidas

no

7.15

processo

em

7.23

parceria

com

7.25

 Ao

Direção,

longo do

Coordenação

ano

Pedagógica,

letivo

SOE e Salas de

pelo

Recursos.

SOE /

 Orientaçõe
s

EEAA

aos

Professores
Regentes

por

ano/série

ou

individualmente
de acordo com
os

aspectos
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analisados

e/ou

problematizados.
 Participaçã
o nos Conselhos
de Classes.
 Participaçã
o em Estudos de
Casos.
 Participaçã
o em reuniões de
pais

e

professores.
 Promover
Oficinas
Temáticas acerca
de

dificuldades

encontradas

e

percebidas

no

processo

em
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parceria

com

Direção,
Coordenação
Pedagógica
Salas

e
de

Recursos.
 Propor
momentos
estudos

de
e

reflexões
apresentando
sugestões
bibliografias

de
e

temas
pertinentes.
Participação

nos

planejamentos

dos

projetos

interventivos,

reagrupamentos

e
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outros.

3º DIMENSÃO - ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ALUNOS
Busca momentos de reflexão acerca da forma pela qual se dá a aplicação de métodos e técnicas pedagógicas
desenvolvidas pelos atores da escola abrangendo as competências de cada um buscando uma concretização de uma
cultura de sucesso escolar.
OBJETIVO GERAL

Assessorar o processo

OBJETIVOSESPECÍFICOS

Promover reflexões sobre

META PDE

ESTRATÉGI

PROCEDIMENTOS E

AS PDE

AÇÕES
Analisar

de ensino e

novos focos de análise para o

práticas escolares

aprendizagem visando

processo de ensino e aprendizagem,

favorecendo o

à melhoria do

enfatizando a relação bidirecional

desempenho escolar

desempenho escolar

constitutiva do ensinar e do aprender

dos alunos, com vistas

em busca da

como processo não dicotomizado de

à concretização de

CRONOGRAMA

Ao longo do ano
letivo pela EEAA
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concretização do
sucesso escolar do
educando.

articulação teórica e prática.
Construir juntamente com o

uma cultura de
sucesso escolar.

professor, alternativas teórico-

Acompanhar e

metodológicas de ensino e de

atender de forma

avaliação com o foco na construção

individualizada

de habilidades e competências dos

intervindo diretamente

alunos.

com o aluno

Promover juntamente com o

priorizando as

professor, situações didático-

dificuldades

metodológicas de apoio à

específicas de cada

aprendizagem do aluno, incorporadas

um.

às práticas pedagógicas.
Fornecer subsídios para que as

Assessorar à
rotina de sala de aula

ações escolares ocorram tanto em

com intervenções

uma dimensão coletiva quanto

pedagógicas

individual.

específicas.

Intervir junto aos sujeitos e

Contribuir para
que o professor
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aspectos que possam dificultar o

regente promova

processo de ensino e aprendizagem.

situações didáticas de
apoio à aprendizagem
do aluno construindo
alternativas teóricometodológicas de
ensino com foco na
construção de
habilidades e
competências pelos
alunos.
Planejar e
acompanhar os
projetos interventivos,
reagrupamentos e
reforços escolares da
escola.
 Realizar atividades

Ao longo do ano
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dirigidas

com letivo e conforme

objetivos

o trabalho de

pedagógicos
Avaliar o processo de

propiciar

ensino e
aprendizagem visando
a promoção do
desenvolvimento.

de assessoramento

interação em serviço pela

entre os alunos e o EEAA
 Identificar

os

elementos

que

interferem no processo educativo.
 Investigar como ocorre o processo

uma

proposta

perceptivo,
psicomotor, afetivo,
possibilitando

de ensino e de aprendizagem.
 Implementar

desenvolvimento

de

alunos a realização

avaliação formativa e processual

de

que

gratificantes.

atenda

às

necessidades

aos

produções

 Elaborar Relatórios

individuais dos estudantes.
 Avaliar de maneira contextual os

de

Avaliação

e

estudantes para encaminhamentos

Intervenção

necessários

Pedagógica para os

e/ou

previstos

na

estratégia de matrícula da SEDF e

alunos

ainda para promover a adequação

acompanhados nos
Procedimentos

de
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curricular e pedagógica.
 Elaborar

documentos/relatórios

apresentando a conclusão de cada

Avaliação

e

Intervenção

das

Queixas Escolares.

caso e indicando as possibilidades
de adequação educacional e de

 Promover reflexões

intervenção pedagógica para a

junto

situação escolar do estudante.

professores

 Guiar as ações dos professores e

regentes

aos

acerca

outros profissionais da educação

dos processos de

para o planejamento e execução

ensino-

de intervenções educacionais.

aprendizagem,
aspectos

sobre

processos

e

adaptações
avaliativas.
 Encontros

e

reuniões com pais
e/ou responsáveis.
 Devolutivas

em
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todos os campos de
atuação

da

EEAA/SAA:
coordenações
coletivas, conselhos
de classe, oficinas
temáticas, reuniões
com

gestão,

reunião com pais
e/ou responsáveis,
planejamentos
pedagógicos,

dias

letivos temáticos e
etc.

PROJETOS DE INTERVENÇÕES EDUCACIONAIS
EEAA
-Acolhimento aos alunos da Educação Infantil.
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Objetivo: Auxiliar na recepção dos estudantes com intuito de promover ambiente acolhedor e minimizar resistência ao
ambiente escolar.

-Escola de Pais.
Objetivos: Palestra com os responsáveis por cada ano disponibilizando informações pertinentes as necessidades do
estudante em cada etapa, bem como reforçar a importância da parceria pais/escola.

-Projeto Interventivo:
Objetivo: Auxiliar o docente na construção de projetos interventivos que contemplem as necessidades dos estudantes, em
especial, os que possuem deficiência ou transtorno funcional.

PROJETOS DE INTERVENÇÕES EDUCACIONAIS
SOE
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-Projeto Crescer.
Objetivo: orientar, redirecionar conhecimentos para que os estudantes possam crescer manifestando a sexualidade de
forma natural, prazerosa e saudável, sem que o processo de letramento seja prejudicado neste período tão importante.
-Projeto de Mediação de Conflitos:
Projeto Magia das Virtudes:
Objetivo: proporcionar aos estudantes condições de conscientização da necessidade de respeito entre todos através
do reconhecimento, da aplicação dos direitos e deveres de cada um, formando valores éticos e morais.

Projeto de Mediação de conflitos:
Objetivo: fomentar a cultura da paz envolvendo toda a comunidade escolar.

Projeto Bullying:
Objetivo: promover o esclarecimento sobre o bullying e danos físicos e/ou morais que podem causar vítimas dessa
prática, além de apresentar a diferença entre tolerância e aceitação.
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Projeto de Leitura:
Objetivo: Formar leitores competentes, estimulando o prazer pela leitura, ampliando o seu conhecimento linguístico e
cultural, contribuindo para a formação de valores e construção da cidadania.
Esse projeto tem participação e envolvimento de toda a Escola.

METAS E ESTRATÉGIAS PDE ( PLANO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTES À ATUAÇÃO DA EEAA



Meta 01 – EDUCAÇÃO INFANTIL: “... ampliar a oferta de educação infantil em creches públicas e conveniadas,

de forma a atender no mínimo 60% dessa faixa etária, sendo... ao menos 90% em período integral.
1.7 – Implantar, avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 anos, com base em parâmetros nacionais de
qualidade e infraestrutura, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro pessoal, as condições de gestão, os recursos
pedagógicos e a situação de acessibilidade.
1.8 – Promover a formação inicial e continuada dos profissionais de educação que atuam na educação infantil, garantindo
progressivamente, a integralidade do atendimento por profissionais com formação superior.
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1.9 – Implementar, em caráter complementar, programas Inter setoriais de orientação e apoio às famílias por meio da
articulação das Secretarias de Educação, de Saúde, da Criança, da Mulher e da Assistência Social, com foco no
desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos de idade. (no caso do CAIC até 4 anos).
1.14 – Orientar às instituições educacionais que atendem crianças de 0 a 5 anos que agreguem ou ampliem, em suas
práticas pedagógicas cotidianas, ações que visem ao enfrentamento da violência, a inclusão e o respeito, a promoção da
saúde e dos cuidados, a convivência escolar saudável e o estreitamento da relação família-criança-instituição.
1.19 – Universalizar os atendimentos da educação inclusiva voltados para estudantes de educação infantil com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, garantindo a acessibilidade.
1.27 – Estabelecer, sempre que necessária, a colaboração dos setores públicos e privados com programas de orientação e
apoio aos pais que têm filhos entre 0 e 6 anos, inclusive com assistência financeira, jurídica e suplementação alimentar nos
casos em que as dificuldades educacionais decorram de pobreza extrema, violência doméstica e desagregação familiar.
1.30 – Assegurar, no prazo de anos, às escolas de educação infantil recursos de informática e provimento de brinquedotecas,
jogos educativos, CDs, DVDs, livros de literatura infantil, obras básicas de referências e livros didático-pedagógicos de apoio
ao professor.



Meta 02 – ENSINO FUNDAMENTAL: Garantir o acesso universal, assegurando a permanência e a

aprendizagem dos estudantes a partir dos 6 anos de idade, ao ensino fundamental de 9 anos, assegurando, também, a
conclusão dessa etapa até os 14 anos de idade até o último ano de vigência deste Plano.
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2.2 – Implementar políticas públicas para a correção de distorção idade-série nos anos iniciais e finais do ensino
fundamental e ampliar o atendimento a todos os estudantes em defasagem idade – série - ano, nos projetos e programas
de correção de fluxo escolar.
2.3 – Adotar, após amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de vigência deste Plano, modelo de
organização escolar em ciclo, em substituição ao regime seriado, de modo a enfrentar os índices de reprovação e os
percursos diferenciados de escolarização.
2.4 – Promover o trabalho do fórum permanente de acompanhamento das turmas com estudantes em situação de distorção
idade-série.
2.7 – Implementar as diretrizes pedagógicas para os ciclos, assegurar a formação inicial e continuada dos professores e
profissionais da educação e garantir condições para tanto, estabelecendo o número de estudantes por sala de acordo com
o disposto pela Conferência Nacional de Educação de 2010 – CONAE 2010.
2.12 – Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental, atentando para as
especificidades do estudante de forma a garantir a qualidade do atendimento.
2.14 – Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, o trabalho pedagógico, buscando
melhorar a qualidade da educação.
2.17 – Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social, políticas de promoção da
saúde integral das crianças e dos adolescentes matriculados no ensino fundamental, considerando sua condição peculiar
de desenvolvimento e as especificidades de cada sujeito.
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2.20 – Garantir que as unidades escolares de ensino fundamental, no exercício de suas atribuições no âmbito de rede de
proteção social, desenvolvam ações com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento das violações de direitos
de crianças e adolescentes (violência psicológica, física e sexual, negligência, constrangimento, exploração do trabalho
infanto-juvenil, uso indevido de drogas e todas as formas de discriminação), por meio da inserção dessas temáticas no
projeto político-pedagógico e no cotidiano escola identificando, notificando e encaminhando os casos aos órgãos
competentes.
2.22 - Fomentar políticas de promoção de cultura de direitos humanos no ensino fundamental, pautada na democratização
das relações e na convivência saudável com toda a comunidade escolar.
2.23 – Promover ações de prevenção e enfrentamento à medicalização indevida da educação e da sociedade, buscando
entender e intervir em diferentes fatores sociais, políticos, econômicos, pedagógicos e psicológicos que impliquem
sofrimento de estudantes e profissionais da educação.
2.28 – Fomentar as políticas públicas referentes à alfabetização dos estudantes até o terceiro ano do ensino fundamental
para minimizar os altos índices de estudantes em defasagem idade-série-ano.
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.
2.38 – Garantir o atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais transitórias ou não, segundo a
Resolução CNE/CEB nº2, de 2001, nas salas de apoio à aprendizagem. Garantindo a presença de profissional responsável.
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2.41 – Ampliar o quadro de profissionais (pedagogos e analistas em gestão educacional com especialidade em Psicologia)
para

atuarem

no

Serviço

Especializado de Apoio à Aprendizagem, no espaço-tempo nível escola e na assessoria ao trabalho pedagógico, com
objetivo de contribuir para a superação das dificuldades apresentadas pelos estudantes, garantindo pelo menos 1 pedagogo
ou 1 psicólogo por escola.
2.42 – Ampliar o quadro de profissionais (pedagogos e analistas em gestão educacional com especialidade em Psicologia)
para atuar no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, no atendimento aos estudantes que apresentam quadro de
transtornos funcionais específicos: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, dislexia, dislalia, disgrafia,
discalculia, disortografia, transtorno de conduta, Transtorno Opositor Desafiador – TOD e Distúrbio do Processamento
Auditivo Central – DPA(C), realizado nas salas de apoio à aprendizagem, com o objetivo de contribuir para a superação das
suas dificuldades.
2.43 – Fomentar a formação contínua dos profissionais (pedagogos e analistas em gestão educacional com especialidade
em Psicologia) que atuam no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e ampliar a oferta, na perspectiva de atuação
institucional.
2.44 – Aperfeiçoar programa alimentar que atenda às necessidades nutricionais dos estudantes do ensino fundamental,
considerando especificidades dos estudantes (diabetes, obesidade, etc.)
2.45 – Aperfeiçoar a organização em fóruns local, regional e central como mecanismo de diálogo e articulação entre as
instâncias, fortalecendo, assim, a “Rede de Aprendizagens” do Distrito Federal.
2.48 – Ofertar política de formação na área de educação em direitos humanos e diversidade.
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2.52 – Ampliar o quadro de profissionais, garantindo 1 pedagogo ou 1 analista em gestão educacional com especialidade
em Psicologia, por escola, para atuar no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA no espaço-tempo nível
escola e na assessoria ao trabalho pedagógico de forma articulada com orientação educacional e o professor da sala de
recursos com o objetivo de contribuir par a superação das dificuldades de escolarização.
2.54 – Desenvolver mecanismos democráticos para elaboração, acompanhamento e avaliação dos projetos políticospedagógicos das unidades escolares.
 Meta 04 – EDUCAÇÃO ESPECIAL/ INCLUSIVA: Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com
deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, com transtorno do déficit de atenção
e hiperatividade – TDAH, dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia, dislalia, transtorno de conduta, distúrbio do
processamento auditivo central- DPA(C) ou qualquer outro transtorno de aprendizagem, independentemente da idade,
garantindo a inclusão na rede regular de ensino ou conveniada e o atendimento complementar ou exclusivo, quando
necessário, nas unidades de ensino especializadas.
4.2 – Assegurar a universalização do acesso das pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, independentemente da idade, nas escolas regulares ou nas unidades especializadas.
4.3. Promover a articulação pedagógica em rede, envolvendo o atendimento no ensino regular na modalidade da educação
especial na perspectiva da educação inclusiva.
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4.11 – Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, geralistas e específico, nas
formas complementar e suplementar, a todos os educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal.
4.12 – Manter e ampliar programas que promovam acessibilidade aos profissionais de educação e aos educandos com
deficiência e transtorno global do desenvolvimento por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível,
da disponibilização de material didático adequado e de recursos de tecnologia assistiva.
4.18 – Apoiar ações de enfrentamento à discriminação, ao preconceito e à violência - visando ao estabelecimento de
condições adequadas para o sucesso educacional dos educandos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, à adolescência e à juventude.
4.21 – Contribuir e incentivar quanto ao desenvolvimento de pesquisas cientificas para ampliação e melhoria dos recursos
didáticos adaptados, dos equipamentos e da tecnologia assistiva, com vistas à acessibilidade ao processo de aprendizagem
inclusivo dos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento a partir do nascimento e altas habilidades ou
superdotação.


Meta 05 – EDUCAÇÃO INTEGRAL: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do

ensino fundamental.
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5.1 – Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as
estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, afim de garantir alfabetização plena de todas as crianças.
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 do s estudantes, consideradas as diversas
abordagens metodológicas e sua efetividade.
5.4 – Garantir a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, ...
5.6 – Estimular as unidades escolares à criação de sus respectivos instrumentos de avaliação e acompanhamento,
considerando o sentido formativo da avaliação, implementando estratégias pedagógicas para alfabetizar dos os alunos e
alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamene5tal.
5.8 – Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a alfabetização de crianças, ...
5.11 – Apoiar e implementação, a manutenção e o pleno funcionamento de espaços de leitura de sala de aula, em todas as
salas de aula de todas as etapas e modalidades de ensino.



Meta 07 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: 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 par o Distrito
Federal, em todos os anos de vigência deste Plano, dando uniformidade aos processos de avaliação das escolas.
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7.15 – Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento
aos estudantes da rede escolar pública de educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.
7.23 – Induzir o processo contínuo de auto avaliação das escolas da educação básica.
7.25 – Instituir grupo permanente de estudo, acompanhamento, pesquisa, inovação, capacitação dos profissionais de
educação e disseminação de novas tecnologias e ferramentas educacionais.
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INCLUSÃO: ISSO INCLUI VOCÊ!
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EC 02– Gama/DF
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JUSTIFICATIVA

Tornar a escola um lugar acolhedor onde todos possam se sentir incluídos, valorizados e respeitados de acordo com
suas dificuldades e potencialidades.
Durante séculos, o mundo tratou as pessoas com deficiência como doentes que precisavam de atendimento médico,
não de Educação. Essa perspectiva começou a mudar na década de 1950. Mas foi só nos anos 1990 que as velhas ideias
assistenciais foram suplantadas pela tese da inclusão. Procurava-se garantir o acesso de todos à Educação. Documentos
como a Declaração Mundial de Educação para Todos, de 1990, e a Declaração de Salamanca, de 1994, dentre outros, são
marcos desse movimento.
Aceitar e valorizar a diversidade significa abrir-se para a prática de uma escola inclusiva. Afinal, as escolas são
contruídas para promover educação para todos, portanto todos os indivíduos tem o direito de participação como membro
ativo da sociedade na qual estas escolas estão inseridas. Todas as crianças têm direito à uma educação de qualidade onde
suas necessidades individuais possam ser atendidas e aonde elas possam desenvolver-se em um ambiente enriquecedor e
estimulante do seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social.
A proposta de atuação da sala de recursos contemplará o processo de desenvolvimento global da consciência e da
comunicação entre o educador e o educando integrando, dentro de uma visão de totalidade, os vários níveis de
conhecimento e expressão. Buscaremos uma abertura para novas experiências, novas maneiras de ser, novas ideias; educar
para a autonomia, para a liberdade e para a autenticidade. Trabalharemos o currículo, associado à orientação político155

filosófica da SEDF, envolvendo e propondo modos distintos de encarar o homem e a sociedade, de conceber o processo de
transmissão e elaboração do conhecimento e de selecionar os elementos da cultura com que a escola objetiva trabalhar,
ressignificando os conteúdos escolares e as relações estabelecidas.

OBJETIVO GERAL

Propiciar ao estudante com necessidades educacionais especiais, o acesso à uma educação de qualidade, voltada
para a inclusão e o respeito às diferenças, capaz de garantir condições adequadas que estimulem sua aprendizagem e a
sua efetiva participação social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Garantir e promover a inclusão de todos os alunos com necessidades especiais em todo contexto escolar;



Promover permanente elevação do padrão de rendimento escolar, o acesso e a permanência do educando com
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necessidades educativas especiais
em todo contexto escolar.


Organizar situações que favoreçam o desenvolvimento do aluno com necessidades educacionais especiais;



Favorecer o acesso do aluno ao currículo, a tecnologia assistiva e a materiais didáticos e pedagógicos de acordo com
as suas especificidades;

METODOLOGIA:
Serão adotados procedimentos com ações desenvolvidas ao longo do ano letivo, tais como:


Participação nas coordenações coletivas de séries iniciais, com apresentações periódicas de mensagens, vídeos e
pequenas reflexões relacionadas à prática inclusiva.



Realização de palestras para o corpo docente e comunidade escolar sobre inclusão e áreas afins.



Acompanhamento das famílias dos alunos com necessidades educacionais especiais, informando acerca da legislação
vigente e normas educacionais vigentes que assegurem a inclusão escolar.



Garantir momentos de orientações para família específicas de cada deficiência, promovendo parceria ; estabelecendo
rotina, regras, limites e estímulos para melhor desenvolvimento do estudante .
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Orientações

das adequações curriculares necessárias ao processo educacional do aluno com necessidades

educacionais especiais.



Atendimento Educacional Especializado aos alunos com necessidades educacionais especiais.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Ações

Data

Reunião com os pais dos Alunos Fevereiro
com necessidades Educacionais dezembro

Local

Público
Alvo

- EC 02 Gama Comunidade

Responsável

Realização

Prof.ª Cida

Sala de recursos

Escolar

Especiais
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Formação

de

professores

para Fevereiro-Março EC 02 Gama Corpo docente Prof.ª Cida

Sala de recursos

esclarecimento das especificidades
de cada deficiência de acordo com
a demanda da escola e orientações
sobre adequação curricular.
Semana

Distrital

da Março

EC 02 Gama Corpo

Conscientização e Promoção da

Prof.ª Cida

Sala de recursos

Prof.ª Cida

Sala de recursos

Prof.ª Cida

Sala de recursos

discente

Educação Inclusiva, com todos os
alunos do matutino/ Vespertino
Sensibilização com as famílias e Fevereiro

- EC 02 Gama Comunidade

trocas de experiências trabalhando dezembro

Escolar

aceitação e formas de contribuir
para o desenvolvimento dos filhos.
Peça

teatral

inclusão,
consciente

trabalhando

importância

do

a Semana

da EC 02 Gama Corpo

uso Educação para

discente

da água e cuidados Vida
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para evitar Dengue.
EC 02 Gama Corpo
Confecção

de

mural

Orgulho

Autista, sensibilização na entrada.

Prof.ª Cida

Sala de recursos

discente

Junho / 2018

/comunidade
escolar

Sensibilização sobre Deficiência
Intelectual na entrada.

EC 02 Gama Corpo

Agosto

Prof.ª Cida

discente

Sala de recursos

Setembro
Promover sensibilização sobre as Semana
diversas deficiências, através de Inclusão;

da EC 02 Gama
dia
Corpo

conto

da

de

confecção

histórias
de

e

murais

participação dos alunos.

vídeos, Nacional
com

a Luta da pessoa
com

discente/

Prof.ª

Sala de recursos

Cida

comunidade
escolar

Deficiência.
Sensibilização sobre a deficiência Outubro
Física na entrada

EC 02 Gama Corpo

Prof.ª Cida

Sala de recursos

discente
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Garantir momentos de orientações

Março

específicas de cada deficiência

dezembro

- EC 02 Gama Comunidade

Prof.ª Cida

Sala de recursos

Prof.ª eCida

Sala de recursos

Prof.ª Cida

Sala de recursos

Escolar

para as famílias, promovendo
parceria; estabelecendo rotina,
regras, limites e estímulos para
melhor desenvolvimento do
estudante .

Acompanhar os alunos ao LIED ( Marçolaboratório

de

informática),

no dezembro

EC 02 Gama Corpo
discente

Centro de Ensino Especial .
Atender os alunos no contraturno, 2 Fevereirovezes semanalmente com duração dezembro

EC 02 Gama Corpo
discente

de 50min.

161

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS:

A avaliação se dará ao longo do processo de execução e ao final das atividades propostas.
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