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APRESENTAÇÃO

“As palavras só têm sentido se nos ajudam a
ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para
melhorar os olhos. A muitas pessoas de visão
perfeita que nada vem... O ato de ver não é coisa
natural, precisa ser aprendido.”
Rubem Alves

A Escola Classe 19 de Ceilândia, representada por alunos, pais, direção, professores
e profissionais da educação, no intuito de oferecer uma educação de qualidade à
comunidade, organizou a Proposta Pedagógica visando à formação de valores, o exercício
da cidadania, fortalecimento dos laços de solidariedade e tolerância, bem como de princípios
pedagógicos e administrativos que sustentam as ações do espaço do escolar.
A organização da referida proposta está fundamentada na legislação norteadora do
Sistema educacional, com ênfase na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, no Projeto político-pedagógico da SEE-DF “Professor
Carlos Mota”, no Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do
Distrito Federal e no PDE-Plano de Desenvolvimento da Escola. Toda estrutura foi elaborada
conforme as orientações constantes na Resolução do CEDF nº 02, de 12/04/2016.
A comunidade escolar colaborou de forma significativa no levantamento de estratégias
de ações para o ano em curso e a estruturação da proposta tem o objetivo de corroborar de
forma positiva na idealização de um espaço onde o educando é o protagonista de sua
aprendizagem, de detectar disfunções, elencar prioridades e buscar soluções para problemas
existentes na escola, pautado na participação de todos os segmentos.
Assim, as ações planejadas e expostas nesse documento, legitimam o anseio de todos
os envolvidos na construção de uma escola cidadã e em movimento constante, que busca a
discussão, o planejamento, a execução e avaliação para adequações e alcance de metas.
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I - PERFIL INSTITUCIONAL
1 – Missão
A Escola Classe 19 de Ceilândia em concordância com a legislação vigente, tem como
missão, acolher a comunidade escolar, garantindo seu acesso e permanência; conhecer as
adversidades presentes e respeitar as diversidades socioculturais, buscando a formação
integral, primando pela inclusão e desenvolvendo ações pedagógicas necessárias para
alcançar as metas de ensino e aprendizagem constantes nesse documento.
2 – Breve histórico da Escola:
A Escola Classe 19 de Ceilândia localiza-se em Ceilândia Sul, Distrito Federal, na
EQNM 07/09 S/N, Área Especial.
É uma Instituição de Ensino Pública pertencente à Secretaria de Educação do Distrito
Federal/SEDF, mantida por verbas do Governo Federal – FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação) e do Governo do Distrito Federal – GDF, através do PDAF
(Programa de Descentralização dos Recursos Financeiros).
Inaugurada em agosto de 1978, para atender à demanda da comunidade local
recebendo a época cerca de 800 alunos sendo atendidos em três turnos de 1ª a 4ª série e
pré-escolar. Essa realidade mudou ao longo dos anos. Hoje atendemos o diurno com turmas
Educação Infantil: 02 turmas de I período (4 anos) e 01 turmas do II Período (5 anos), Ensino
Fundamental: 02 turmas do 1º ano, 3 turmas do 2º ano, 4 turmas do 3º ano, 04 turmas do 4º
ano e 04 turmas do 5º ano, totalizando 394 alunos nos dois turnos.
Com turmas inclusivas de alunos ANEE totalizando, 27 Alunos com necessidades
Educacionais Especiais, desses 19 são atendidos na sala de recursos; a adaptação curricular
e avaliativa é garantida aos alunos ANEE que será feita conforme orientação da EAP (Equipe
de Apoio Psicopedagógico), previsto na LDB 9394/96 no caput V, art. 59 inciso I.
A equipe de funcionários envolvida no processo abrange Diretor, Vice-Diretor, Chefe
de Secretaria, Supervisor Pedagógico, 02 coordenadores pedagógicos, 20 professores
regentes, 01 Orientador Educacional, 01 professorada SRG, 04 Agentes de Educação, 05
vigias, 01 professora readaptada da carreira magistério, 01 Monitor, 5 Educadores Sociais
Voluntários, 02 merendeiras terceirizadas e 5 colaboradores terceirizados.
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3-Mapeamento Institucional
A Unidade Escolar tem em sua constituição membros da Equipe Gestora, Corpo
Docente e discente, membros da Carreira Assistência, Colaboradores da Limpeza e merenda
terceirizados, 02 coordenadores pedagógicos. As modalidades de ensino atendidas
compreendem a Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) com retenção no 3º
ano e 5º ano.
As ações são desenvolvidas para nortear a aprendizagem por meio de projetos
interventivos e reagrupamentos. A Unidade de Ensino, conta com Equipe multidisciplinar
como:Sala de Recurso e SOE. Esses atendimentos são construídos e embasados numa
fundamentação legal e teórica, sendo desenvolvidos com o objetivo de sanar as dificuldades
de aprendizagens de alunos encaminhados ao Serviço de Apoio à Aprendizagem e/ou a
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA). É importante ressaltar que a escola
não conta hoje com esse serviço, motivo de aposentadoria da pedagoga.
Como a aprendizagem pode estar presente em todos os momentos de nossa vida, e
é caracterizada como um processo dinâmico e surpreendente, podendo a qualquer momento,
ser satisfatório. As dificuldades também podem surgir em qualquer nível de ensino. O serviço
propõe trabalhar medida educativa/ preventiva e interventiva, para sanar ou corrigir possíveis
dificuldades encontradas pelo professor/aluno no espaço acadêmico, que conta atualmente
com 20 professores regentes para um universo de 394 alunos matriculados. Sendo 27 alunos
com Necessidades Educacionais Especiais e 02 coordenadores pedagógicos.
3.1- Contexto Educacional
A cidade de Ceilândia contém, aproximadamente, uma população de 300.000 mil
habitantes e geralmente caracterizada por um contexto de violência em suas várias vertentes:
(doméstica, de patrimônio, contra criança entre outras), além do uso e vendas de drogas. O
setor foi criado em meadas de 1980, onde os moradores adquiriram o direito de se ter uma
casa por meio da criação uma associação de inquilinos com o objetivo de lograr junto ao
governo do Distrito Federal, uma política habitacional para os trabalhadores de baixa renda.
A população hoje pode contar com o apoio das seguintes escolas: E.C 15; E.C 22; CEF 7,
além de Serviços Públicos: posto de saúde nº 3 de Ceilândia e com uma Delegacia de Polícia
15º e os demais serviços que são oferecidos no posto do ‘’Na hora’’. O setor foi contemplado
por poucas melhorias, embora possua serviços de esgoto coletado, água encanada e luz
elétrica, ruas asfaltadas e serviço de telefonia.
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Observa-se que o perfil da comunidade é composto em sua maioria por família de
baixa-renda e muitos oriundos do Nordeste. Parte considerável das famílias tem como fonte
de renda o trabalho autônomo, e outras famílias são assistidas por Programas
Governamentais; sendo 83 alunos cadastrados no Projeto Presença.
A Proposta Pedagógica da Escola Classe 19 de Ceilândia está baseada em princípios
de igualdade e de condições e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento a arte e o saber, pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de
instituição pública e privada de ensino, gratuidade de ensino público em estabelecimentos
oficiais, valorização do profissional de educação escolar, gestão democrática de ensino
público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia de padrão de
qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, a
comunidade, o trabalho e as práticas sociais.
3.2- Estudantes atendidos
A escola atende nas modalidades da Educação Infantil e Ciclos: 1º e 2º. São crianças
oriundas da comunidade, inscritas no programa 156, na faixa etária entre 04 e 12 anos. São
atendidas no diurno. Crianças que demonstram interesse e disposição em participar de
atividades de cunho pedagógico. As turmas são distribuídas de acordo com a proposta
pedagógica da Instituição e estratégia de matrícula referendada pela Coordenação Regional
de Ensino/ SEE-DF. Em 2020, estão matriculados 394 alunos, distribuídos nos dois turnos e
27 alunos com Necessidade Educacionais Especiais; sendo 21 alunos com deficiências e 6
alunos com transtornos.
3.3- Infraestrutura:
A Instituição Escolar está construída numa área de 7.760 ² contando com 10 salas de
aula, 01 Sala de Recursos Generalista, 1 sala vídeo, 01 Sala de Leitura, 01 Sala de
Professores, 01 sala que atende ao SOE, 01 Sala que atende à Equipe. 01 Sala de Vigias,
01 Secretaria, 01 Direção, 01 cozinha para funcionários, 01 banheiros masculino e feminino
para alunos, 01 banheiro masculino e feminino para funcionários, 01 banheiro para ANNE, 01
pátio coberto, 01 pátio descoberto, 01 quadra descoberta, 01 parquinho, 01 Estacionamento
Privativo, dois depósitos, 01 cantina, 01 depósito de Gêneros Alimentícios.

01 sala para

servidores terceirizados/REAL, 01 sala de mecanografia.

_________________________________________________________________________
Escola Classe 19 de Ceilândia
EQNM 07/09 – Área Especial S/Nº Ceilândia – DF / Tel. 3901 – 3740

Em 2017 a escola passou por uma reforma na estrutura elétrica e meados de 2018,
recebeu por meio de emendas parlamentares a troca de forros de serragem por PVC e do
piso Paviflex por piso de granitina em salas e dependências, em 2019, houve a reforma nos
banheiros para funcionários, instalação de forro de PVC no pátio coberto, aquisição de
materiais para o recreio (pebolim, mesa de tênis e futebol de botão, play ground, bancos),
instalação e reforma dos bebedouros. Há também a preocupação em manter a escola
organizada, pintura interna e externa, bem como a organização dos espaços destinados ao
reforço escolar e atividades extraclasses.

Figura 1-imagem via satélite da Unidade Escolar
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3.5- Indicadores de Desempenho Escolar:
A) Indicadores Internos:
Considerando o trabalho desenvolvido em anos anteriores, a realização de avaliações
institucionais, as discussões durante a semana pedagógica e as coordenações coletivas,
elencamos junto aos segmentos,a reformulação da proposta pedagógica para 2020.
➢ Ações que prejudicam ou mesmo desvalorizam o profissional da educação, como
fragilidade emocional, comprometendo o processo de ensino e aprendizagem.
➢ Frequentes acidentes/incidentes no ambiente escolar, precisamente no “recreio”.
➢ Desvalorização do espaço físico, quanto a conservação e limpeza e depredação do
prédio.
➢ A família transfere a responsabilidade na educação das crianças, mesmo sabendo
que segundo ao o art 5º da constituição Federal é dever do Estado e da Família
manter, acompanhar e garantir o acesso e permanência do estudante na escola.
➢ Distanciamento entre família e escola e enfraquecimento desse elo por força das
mudanças na sociedade.
➢ Pouco acompanhamento na vida escolar dos educandos.
➢ Dificuldade em manter a qualidade no processo; corpo docente rotativo.
➢ Utilização ineficiente de parâmetros de avaliação e acompanhamento escolar.
➢ Realização insatisfatória de estratégias de intervenções pedagógicas.
Quantitativo de Alunos em defasagem idade/série:

Série/ano

2015

2016

2017

2018

2019

1º ano

02

03

00

00

00

2º ano

02

02

00

00

00

3º ano

015

04

12

08

01

4º ano

01

01

00

04

04

5º ano

04

07

03

04

04
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B) Indicadores Externos:
Indicadores externos com média abaixo da avaliação anterior da escola e da média
Nacional SAEB: Prova Brasil e ANA, de acordo com as informações abaixo:
Desempenho da Escola Classe 19- Prova Brasil
Médias de Proficiência
5º Ano

Língua Portuguesa

Matemática

Escolas Federais do Brasil

243.97

257.89

Escolas Estaduais do Brasil

210.13

222.33

Escolas Municipais do Brasil

200.21

212.49

Total Brasil

207.57

219.30

Escolas Estaduais do seu Estado

212.34

220.68

Escolas Municipais do seu Estado

0.00

0.00

Total Estado

219.87

228.68

Escolas Estaduais do seu Município

212.43

220.80

Total Município

212.43

220.80

Sua Escola

212.85

217.60

Escolas Similares

219.19

227.58

Desempenho da Escola Classe 19 de Ceilândia nas edições da Prova Saeb
5º ano
Ano

Língua Portuguesa

Matemática

2011

202,50

222,17

2013

222,93

236,82

2015

212,85

217,60

2017

230,10

239,89

2019

230, 12

242,86
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Resultados da ação nacional da alfabetização – ANA/2016
RESULTADOS DA AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO – ANA/2016

PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA
Estudantes

Leitura

Escrita

Matemática

Previstos
Total de estudantes matriculados em sua escola,
no 3º ano do Ensino Fundamental, de acordo com
o Censo Escolar 2016.

74

74

74

Presentes
Total de estudantes matriculados em sua escola,
no 3º ano do Ensino Fundamental, que estavam
presentes no dia da aplicação dos testes ANA, de
acordo com o Censo Escolar 2016.

60

60

62

60

60

62

Presentes válidos
Total de estudantes matriculados em sua escola,
no 3º ano do Ensino Fundamental, que estavam
presentes e que responderam a três ou mais
questões dos testes objetivos (Leitura ou
Matemática), de acordo com o Censo Escolar
2016.

Resultados gerais: Distribuição dos estudantes por nível de proficiência em matemática
Agregação

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Escolas Similares

10.03%

27.70%

23.26%

39.01%

Sua Escola

8.06%

24.19%

30.65%

37.10%

Município*

12.68%

30.59%

21.72%

35.01%

Estado*

12.68%

30.59%

21.72%

35.01%
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Resultados gerais: Distribuição dos estudantes por nível de proficiência em leitura
Agregação

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Escolas Similares

9.67%

28.68%

43.05%

18.60%

Sua Escola

6.67%

45.00%

31.67%

16.67%

Município*

11.72%

32.77%

39.92%

15.59%

Estado*

11.72%

32.77%

39.92%

15.59%

Resultados gerais: Distribuição dos estudantes por nível de proficiência em escrita
Agregação

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Escolas Similares

5.71%

10.84%

1.51%

65.14%

16.80%

Sua Escola

16.80%

11.67%

0.00%

70.00%

11.67%

Município*

7.04%

13.60%

2.93%

64.35%

12.08%

Estado*

13.60%

13.60%

2.93%

64.35%

12.08%

Observamos que os tópicos citados: falhas estruturais contribuem para a baixa qualidade do
processo de ensino e aprendizagem. Embora tais fatores sejam evidentes no espaço escolar,
ações estão sendo desenvolvidas de acordo com a proposta da SEEDF, Currículo da
Educação Básica em forma de projetos que buscam subsidiar a aprendizagem e minimizar
os problemas estruturais.
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II – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
Escola como espaço de socialização e transformação.
“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito de
aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, muitas vezes
o equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a desempenhar
intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas também
como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua especificidade, mas
também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e
dos movimentos e organizações que igualmente buscam a companhia dessa instituição
escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la” (Currículo em Movimento, Caderno 1,
SEEDF, 2014a, p. 10).
Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que
geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. “Espaço de difusão sociocultural;
e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido
historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um
processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua
realidade. [...]. (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A ação educativa deve ir além das
aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e
ferramentas educativas para que se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro
e fora da escola”. (PPP Carlos Mota, p.20).
A escola no atual contexto busca encontrar caminhos coletivamente para o
enfrentamento dos percalços encontrados. Este ano em especial, fomos acometidos pela
pandemia do novo Coronavírus- COVID 19, o qual ocasionou a suspensão temporária das
aulas nas escolas públicas e particulares do Distrito Federal e demais Unidades Federativas
do Brasil; tornando nossa prática inviabilizada, trazendo à luz de nossos planejamentos, uma
reorganização e reflexão para novos paradigmas educacionais. Dessa forma, temos que
adaptar os planejamentos diários e futuros previstos nos pareceres, portarias, decretos e
circulares oriundos do Governo Federal e do Distrito Federal. Encontramos hoje o espaço
que urge ser reconstruído nas esferas pedagógica, administrativa e financeira, com intuito de
primar exclusivamente pela saúde física e mental, bem como para o efetivo trabalho das
habilidades e competências previstas no Currículo em movimento do Distrito Federal em
consonância com a Base Nacional Comum Curricular.
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III – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Reconhecendo esses fatores e a função de cada representante no espaço escolar,
podemos estruturar procedimentos efetivos para dirimir as lacunas que impedem o alcance
dos objetivos propostos, mas para que tais sejam implementados, faz-se necessário alguns
princípios da Avaliação Formativa que reforcem a prática educacional:
a) Planejar estratégias de ensino e de avaliação articulada e com vistas ao
desenvolvimento das aprendizagens de todos os estudantes;
b) Tornar público os indicadores e critérios de avaliação com os estudantes e
demais sujeitos envolvidos no processo avaliativo, negociando o entendimento
desses, afinal serão o ponto de partida e de chegada;
c) Garantir a devolutiva, o retorno ou o feedback constantemente para os sujeitos
envolvidos,

afinal

eles

devem

realizar

o

automonitoramento

das

aprendizagens;
d) Possibilitar e fortalecer os momentos do feedback com a oportunidade de o
estudante ou o profissional realizar autoavaliação, sempre refletindo sobre as
próprias aprendizagens diante dos objetivos e critérios anteriormente
discutidos e negociados;
e)

Trato ético e respeitoso entre os sujeitos da avaliação, avaliadores e
avaliados, cumpre importante papel na avaliação formativa, especificamente
com a maneira como se desenvolve a avaliação na escola e na sala de aula;
observando, por exemplo, como são comunicados os resultados, relatórios e
ou quaisquer níveis da avaliação praticados na unidade escolar. Deve-se evitar
exposições, constrangimentos e punições por meio da avaliação. Cuidar,
inclusive, da guarda de sigilo nos casos de estudantes atendidos por meio da
Educação Especial cujos dados são oriundos das entrevistas com as famílias
ou fornecidos por profissionais da área da saúde.
Outros princípios necessários:

➢ A educação é dever da família e do estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
➢ Os princípios e fins da Educação Nacional são norteados pela Lei de Diretrizes
e Bases LDB 9394/96.
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➢ Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da
Criticidade e do Respeito ao Bem Comum.
➢ Princípios Éticos da Autonomia da Responsabilidade e da Solidariedade.
➢ Liberdade de Movimento, autocontrole e autonomia.
➢ Igualdade de acesso e permanência na escola, garantindo quantidade e
qualidade de ensino a todos os alunos regularmente matriculados.
➢ Valorização do profissional da educação.
➢ Participação da família, escola, comunidade na discussão e definição de
prioridades, ações e estratégias no processo de escolarização por meio de
questionários e gráficos.
➢ Inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais,
promovendo o diálogo entre escola e família em consonância com os
princípios da LDB e suas especificidades.

Figura 2- logomarca da Unidade Escolar
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IV – OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS:
1 – OBJETIVOS

Dimensão

Gestão
Pedagógica

Gestão das
aprendizagens
e dos
resultados
educacionais

Nº

OBJETIVOS

0
1

Oportunizar a socialização e o desenvolvimento psicomotor,
visando o desenvolvimento de habilidades necessárias ao
crescimento global e harmônico conforme a faixa etária do
aluno;

0
2

Desenvolver planejamento de atividades que visem reduzir o
índice de reprovação escolar, bem como as distorções de idade
e série;

0
3

Promover eventos extraclasse com a finalidade de ampliar
horizontes, a percepção e o contato com a diversidade cultural;

0
4

Propiciar a construção de conhecimentos, consolidando e
aprofundando os conhecimentos adquiridos nas etapas
anteriores;

0
5

Integrar os temas transversais com as habilidades e
competências de cada ano desenvolvendo-as e aprimorandoas;

0
6

Oportunizar momentos em que os alunos serão agrupados de
acordo com o nível de dificuldades.

0
7

Implantar atividades voltadas à leitura/escrita e raciocínio lógicomatemático a fim de atingir todos os alunos, dando ênfase aos
dificuldades de aprendizagem, visando alcançar os índices do
IDEB, Provinha Brasil, ANA e os índices de aprovação da
escola.

0
8

Proporcionar aos alunos ANEE atendimento individualizado com
a equipe de apoio especializado e adequação curricular quando
necessário.

0
9

Promover ações para melhorar o desenvolvimento das
habilidades sócio culturais, a fim de desenvolver a formação da
consciência ética e cidadã, bem como a competência de
resolver situações problemas diversos.

1
0

Enviar questionários visando envolver os pais a participarem da
nova realidade educacional, bem como grupos em redes sociais.

1
1

Aperfeiçoar o ambiente e as atividades escolares, tornando-os
mais agradáveis e proporcionando a integração entre as turmas
através de atividades motivadoras e eficazes, em todos os anos;

Gestão
Participativa
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Gestão
Pessoas

de

Gestão
Financeira

Gestão
Administrativa

1
2

Promover o confronto de fatos históricos com a sociedade
contemporânea, instigando o apontamento de soluções para
sua comunidade.

1
3

Propiciar a leitura de mundo e a comparação, visando despertar
o senso crítico transformando o ambiente através da
participação coletiva;

1
4

Administrar recursos oriundos do PDAF, junto com os membros
da APM, recursos esses que serão usados conforme quadro de
Aplicação de Verba a ser elaborado com a participação
comunidade escolar – Conselho Escolar e acompanhado pelas
comissões de Compra, Recebimento e Conselho Fiscal da APM.

1
5

Criar medidas educacionais, que possibilitem mudança em
atitudes violentas e evitem a indisciplina;

1
6

Oportunizar cada vez mais a participação dos pais, e ou
responsáveis, na escola, procurando formar uma parceria;

1
7

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas
e modalidades, com melhorias do fluxo escolar e da
aprendizagem de modo a atingir médias do IDEB para o DF, em
todos os anos de vigência da PP.

2- METAS

PDE
Nº meta

Nº

Metas

2020

7

01

Promover reuniões pedagógicas e oficinas a fim de direcionar o
planejamento das habilidades e competências a serem
desenvolvidas com os alunos no decorrer do ano letivo, conforme
portaria de distribuição de carga horária dos professores;

X

7

02

Oportunizar o desenvolvimento das habilidades e competência de
cada ano, de acordo com o currículo escolar vigente

X

4

03

Proporcionar a todos os alunos que apresentem Necessidades
Educacionais Especiais atendimento diferenciado durante sua
permanência na escola e fora dela;

X

2

04

Propor video-aulas; documentários e acesso a museus e parques

X
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virtuais
7

05

Realizar reunião setorizada, informativa e de sensibilização com
os pais ou responsáveis; em horário de coordenação;

X

2

06

Coletar dados através de formulário de avaliação da instituição a
ser respondido nas reuniões bimestrais com os pais ou
responsáveis, levando em conta os aspectos sociais, pedagógicos
e organização da escola, realizar as intervenções necessárias
baseadas nesses dados;

X

7

07

Divulgar semestralmente nos murais da escola, estatísticas dos
índices alcançados nos formulários da avaliação institucional;

X

7

08

Divulgar ao término do ano letivo os índices de aceitação e
rejeição aos aspectos abordados durante o ano, nas avaliações
realizadas com a comunidade escolar;

X

2

09

Colher sugestões de mudanças a serem feitas no funcionamento
da escola para garantir a melhora nos índices de satisfação da
comunidade escolar; através de questionários;

X

7

10

Cumprir prazos estabelecidos pela Secretaria de Educação para
aplicação e prestação de contas dos recursos recebidos pela
escola durante o ano;

X

7

11

Desenvolver projetos que busquem resgatar a autoestima do
aluno, evitando a evasão escolar;bem como a diminuição da
defasagem escolar dos educandos com dificuldade de
aprendizagem

X

7

12

Criar grupo de apoio que identifique e resgate os alunos que
tenham 03 faltas seguidas ou 05 alternadas a cada semana;

X

7

13

Realizar e cumprir a adequação curricular dos alunos portadores
de necessidades especiais;

X

7

14

O SOE tem como meta acompanhar junto aos professores,
alunos, funcionários e comunidade os projetos implantados nesta
instituição de ensino com foco no aluno e no seu desenvolvimento
pleno para o exercício saudável da cidadania, respeitando os
princípios que norteiam a sociedade a diversidade, e o projeto
político pedagógico da escola;

X

7

15

Manter atualizados a documentação dos alunos e funcionários da
escola;

X

5

16

Alfabetizar todos as crianças no máximo até o final do 2º ano do
ensino fundamental.

X
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V – CONCEPÇÕES TEÓRICAS
A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na Psicologia
Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é compreendido como um ser
que aprende e se constrói em interação com o meio social e natural que o cerca.
Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a
produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres
humanos e a natureza. O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo fundamental
considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e local.
O tema central da proposta: “Acolher, conhecer e respeitar: juntos somos mais”, bem
como os eixos transversais: educação para a sustentabilidade, diversidade, educação para e
em Direitos Humanos e educação para a cidadania nortearão as ações pedagógicas da
escola.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições
e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à
liberdade e apreço à tolerância coexistência de instituições públicas e privadas de ensino,
gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional de
educação escolar, gestão democrática de ensino público, na forma desta Lei e da legislação
dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência
extraescolar, vinculação entre a educação, o trabalho e as práticas sociais.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira retrata a abrangência dos
processos

formais, na perspectiva de inserção ao mercado de trabalho. Dessa forma a

gestão da escola conduz as ações buscando a discussão, planejamento e execução dos
envolvidos no chão da escola.
É relevante ressaltar que a educação não acontece alheia à afetividade e nesse
sentido, o

aluno é reconhecido como um ser capaz de vincular suas ações e reações

pautadas em sua cultura e aceitação. Assim sendo, a escola é um onde esse processo é
vivenciado. Assim, a diversidade que é um dos maiores legados culturais da humanidade,
permite a capacidade de diferenciar e incluir pessoas num mesmo.
Inúmeras leis foram criadas visando a valorização do diferente e a inclusão de todos
no convívio social. No artigo 2º da Declaração dos Direitos Humanos (aprovada pela
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Organização das Nações Unidas), que” não deve existir em nenhum momento discriminação
de raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade, opinião ou qualquer outro motivo”.
Desde 2007, desenvolvemos o Programa de Educação Inclusiva que consiste em pôr
em prática um novo conceito que tem como base tornar a educação acessível, assim a escola
ampara legalmente e busca oferecer alternativas que contemplem a diversidade, atendendo
ainda às exigências da sociedade que aos poucos vem combatendo atitudes preconceituosas
e discriminatórias. A partir da diversidade em seu mais amplo conceito, propomos
desenvolver um currículo que alcance a compreensão social, o acesso ao conhecimento e às
atividades que valorizem e promovam a inclusão da comunidade.
Temas também relevantes estão sendo discutidos frequentemente, como a violência
e o Combate ao abuso e Exploração Sexual, oriundos da realidade que nos cerca, a partir de
ações específicas do Serviço de Orientação Educacional.
Dentre os atuais princípios e concepções educacionais, a diversidade, a
sustentabilidade e a cidadania são temas que permeiam a formação e fazem parte da
construção de uma sociedade justa e igualitária. Para tanto, buscamos superar práticas
eventuais que se limitam a tratar o meio ambiente apenas nas datas comemorativas, e nos
propomos a organizar ações reais no pouco espaço verde que temos por meio do projeto
Horta escolar, economia de água e energia, coleta seletiva, reciclagem, a limpeza e
organização das salas de aula, constitui o objeto de estudo de nossos alunos.
Diante disso, como consta no currículo em movimento, ressaltar os termos usados na
sociedade, cidadania para a educação em e para os Direitos humanos, devem também
integrar

as ações da escola, promovendo o respeito mútuo e desenvolvendo também a

sensibilidade ética nas relações interpessoais e com todas as formas de vida. A finalidade da
Educação é a formação para a convivência.
O processo pedagógico desenvolvido na Escola Classe 19 vem sendo reconstruído
aos poucos, a partir de intervenções pontuais por meio de estudos em formações
continuadas. Os professores buscam atualização em curso oferecidos pela EAPE/SEEDF
(Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação) ou na própria escola, através de
oficinas, observando temas que despertam o interesse e a necessidade do corpo docente.
São ainda, realizadas avaliações dessas ações, onde são apontadas as potencialidades e
fragilidades, tornando o foco para mediação de tais.
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Um novo olhar passou a figurar a partir dos estudos promovidos em 2013, com o Curso
“Currículo em Movimento”, reorganizando o trabalho pedagógico em Ciclos e Semestralidade
proposto pela SEEDF, com discussões, buscando identificar as lacunas e competências para
unificar o currículo da Rede Pública. O curso ocorreu nas coordenações pedagógicas, onde
os professores tiveram a oportunidade de discutir os eixos transversais, e diversas reuniões
foram realizadas no sentido de captar sugestões que contribuíssem na construção do atual
currículo.
De acordo com a adesão da SEEDF ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC), que tem o objetivo de assegurar que até os 08 anos que todas as crianças
estejam alfabetizadas, na conclusão do 3º ano, em 2013, 2014, 2015 e 2016, os professores
do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) participaram da formação continuada com estudos e
práticas na área de alfabetização em Língua Portuguesa, Matemática, Interdisciplinaridade e
Inclusão e Ciências da Natureza.
O Projeto Plenarinha,lançado em 2013, constitui-se como um processo pedagógico
cujo objetivo é oportunizar às crianças da Educação Infantil a promoção do exercício de
cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a
interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas diferentes expressões e
linguagens.
Assim, a Plenarinha materializa-se por meio do exercício da escuta sensível e atenta
das percepções das crianças sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade e
na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância no
Distrito Federal.
O projeto será desenvolvido na Instituição, com o envolvimento da comunidade
escolar, onde as opiniões das crianças são coletadas de diversas formas. Além de perguntas
feitas diretamente pelos professores, a proposta prevê que as crianças usem câmeras para
registrarem o que gostam e o que não gostam, entrevistem umas às outras, gravem áudios,
desenhem e pintem a percepção que têm da escola e do ensino. Em tempos de pandemia,
a proposta da Unidade Escolar é que os professores apresentem vídeo-aulas, lives e
videoconferências para essa interação, contação de histórias, jogos e brincadeiras onde as
crianças demonstrem a expressão da arte e cultura popular, bem como forma e movimentos
corporais. Usarão filmagens para retratar as propostas, sempre acompanhados pelos pais
e/ou responsáveis.Aos professores cabe ainda observação, a escuta e o registro dos
trabalhos.
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Alicerçado na teoria de Jean Piaget, e estudos postulados por Emília Ferrero, a
aquisição de conhecimento só acontece mediante a consolidação das estruturas de
pensamento, portanto, se dá após a consolidação de um estágio, superando o anterior.
Para Vigostsky, a aprendizagem ocorre em dois estágios: o primeiro é chamado de
real e engloba as funções mentais que já estão completamente desenvolvidas (resultado de
habilidades e conhecimentos adquiridos pela criança). Geralmente, esse nível é estimado
pelo que uma criança realiza sozinha. Essa avaliação, entretanto, não leva em conta o que
ela conseguiria fazer ou alcançar com a ajuda de um colega ou do próprio professor. É
justamente aí, na distância entre o que já se sabe e o que se pode saber com alguma
assistência, que reside o segundo nível de desenvolvimento apregoado por Vygotsky e
batizado por ele de proximal.
Assim, embasados nos teóricos precursores da aprendizagem, a proposta em sua
essência ressalta a importância de se transferir o foco da escola para o aluno, protagonista
da aprendizagem, sujeito que aprende e formula seu próprio conhecimento.
Como estratégias norteadoras do Currículo em Movimento, o processo de aquisição
da leitura e escrita tem sido difundido na escola por meio de estudos baseados nos conceitos
de Emília Ferrero, que trata a construção do conhecimento por meio de quatro níveis para
estar alfabetizada. Cabe ao corpo docente aplicar estratégias que possibilitem introduzir,
aprofundar e consolidar a educação. A partir do ano em curso, a escola adotou a Unidade
Didática no Planejamento Coletivo, por meio dessa técnica, os professores elaboram os
trabalhos baseados na interdependência entre os elementos que integram as ensinagens:
objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e a avaliação. Esse trabalho é acompanhado
pela Supervisão Pedagógica e Coordenadores e objetiva organizar os conteúdos de forma
que o aluno enquanto sujeito possa contextualizar sua realidade.

VI – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

1 – Organização Escolar:
A instituição é organizada em blocos: 1º Bloco: Educação Infantil, 2º Bloco- 1º Ciclo:
1º ao 3º ano e 2º Ciclo: 4º e 5º anos, conforme quadro demonstrativo:

Ed. Infantil

Quant. De turmas

Quant. De alunos

ANEE’s

03

75

02

_________________________________________________________________________
Escola Classe 19 de Ceilândia
EQNM 07/09 – Área Especial S/Nº Ceilândia – DF / Tel. 3901 – 3740

1º ano

02

46

02

2º ano

03

58

02

3º ano

04

77

08

4º ano

04

71

06

5º ano

04

69

07

TOTAL

20

396

27

ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: REGIMENTO ESCOLAR
A formação dos alunos não depende somente de livros e de professores, mas sobretudo
do ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DOS PAIS, na observação da conduta física e
psicológica, assim como na atenção às normas, regras e princípios gerais dos direitos e
deveres, constituindo a educação global.
O presente regimento escolar foi organizado para oferecer-lhes algumas normas gerais,
orientações e informações complementares necessárias para o bom e harmonioso
funcionamento da escola. É um conjunto de regras que definem a organização administrativa,
pedagógica e disciplinar dessa instituição, estabelecendo normas que deverão ser
praticadas.
PONTUALIDADE
O hábito do não cumprimento de horários já faz parte da cultura da grande maioria em
nosso país. É necessário mudar essa realidade. A melhor maneira é bem formar nossos
alunos.
Dificuldades todos temos, imprevistos acontecem. Tudo isto pode ser compreendido,
porém, LIMITES, devem existir.
A Escola Classe 19 de Ceilândia, tem buscado constantemente a formação deste
hábito, no entanto a colaboração da família é indispensável, uma vez que, muitos dos atrasos
são decorrentes da desorganização dos horários familiares.
Pela manhã, o horário de entrada é 7:30 e a saída às 12: 30
À tarde, o horário da entrada é 13h, ocorrendo a saída às 18:00.
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ATENÇÃO: Os portões serão abertos com antecedência de 10 minutos na saída.
É vedado ao estudante que tem autorização da família, sair das dependências antes do
horário oficial, devendo permanecer em sala até que o sinal seja acionado.
Haverá uma tolerância de 15 minutos para atrasos eventuais na entrada dos turnos.
Os alunos que chegarem com atraso superior à tolerância deverão se dirigir a direção,
antes de ir à sala de aula.
Observação: 03 atrasos consecutivos o responsável será convocado a comparecer à
escola para justificativas.
AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS ANTECIPADAS
Para o aluno se ausentar da escola durante o horário das aulas, o pai e/ou responsável
deverá dirigir-se a direção para possível autorização.
USO DO UNIFORME ESCOLAR
O uso do uniforme é obrigatório, inclusive nos horários de reforço escolar. Contamos
com o apoio dos pais e alunos, pois o uso do uniforme favorece vários aspectos na vida
escolar, principalmente a própria segurança de nossos alunos.
TAREFAS ESCOLARES
Para o bom desempenho do nosso trabalho é muito importante que os alunos sejam
assíduos e pontuais no cumprimento das tarefas escolares propostas pelos professores,
contudo é indispensável o acompanhamento familiar.
DANOS MATERIAIS
É responsabilidade de todos a preservação da nossa escola. (Danos ao patrimônio
público e pichação são crimes previstos na Lei 9605, art.65).
OBJETOS EXTRAVIADOS
A Escola Classe 19 não se responsabiliza por objetos perdidos no recinto da mesma e
não os indeniza, tais como: celulares, tablets, brinquedos e etc. Objetos encontrados, porém
serão devolvidos. O responsável deverá procurar nos achados e perdidos da localizado na
Secretaria. Contudo, mesmo que não extraviados, mas que atrapalharem o andamento das
aulas, poderão ser recolhidos pelos professores e levados a direção da escola, e o pai e/ou
responsável precisará retirá-los posteriormente.

REGULAMENTO GERAL DO ALUNO
DIREITOS
✓ Participar das atividades pedagógicas, sociais, culturais da escola;
✓ Ter a garantia que a escola cumpra sua função oferecendo ensino de qualidade;
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✓ Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independente de sua convicção
religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo, nacionalidade e necessidades
educacionais especiais;
✓ Usufruir de igualdade de atendimento independente da diferenciação de condições de
aprendizagem em que se encontre;
✓ Ser informado sobre normas, funcionamento da escola e sistema de avaliação adotado
pela instituição;
✓ Conhecer o desenvolvimento de seu desempenho escolar;
✓ Receber atendimento de primeira providência, em caso de acidentes ou mal súbito nas
dependências da escola, para o que deve manter atualizado, na secretaria da escola, os
telefones para contato;
✓ Manter um saudável relacionamento interpessoal com os colegas e demais servidores da
escola;
DEVERES
o

Conhecer e cumprir este regimento;

o

Comparecer pontual e assiduamente as atividades escolares;

o

Usar o uniforme adotado na Rede Pública de Ensino do DF;

o

Abster-se de praticar ou induzir atos que atentem contra pessoas e/ou contra o patrimônio
da instituição educacional;

o

Responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio da instituição educacional;
pelos seus pais e/ou responsável legal;

o

Observar os princípios de higiene individual e coletiva.

o

Comparecer e participar das aulas, estudando e fazendo tarefas de sala e as propostas
para casa;

o

Zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências, materiais, móveis,
utensílios, e equipamentos de propriedade da escola;

o

Respeitar colegas, professores e demais servidores da escola;

o

Apresentar, no prazo determinado pelos professores, coordenação e/ou direção,
advertências, comunicados assinados e etc, exigidos pela legislação e/ou pela escola.
✓ Seguir as regras do recreio monitorado zelando pelos brinquedos de uso coletivo.

É VEDADO AO ALUNO
✓ Portar materiais estranhos às atividades escolares tais como: qualquer tipo de arma,
objetos pontiagudos dentre outros;
✓ Praticar dentro da escola atos ofensivos à moral e aos bons costumes;
✓ É expressamente proibido, telefones celulares e aparelhos eletrônicos, como ipods;
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✓ Permanecer no pátio e corredores, após soar do sino, ao término do recreio;
✓ Alterar, desenhar, pichar, rasurar ou suprir anotações nos documentos escolares; e nas
paredes, carteiras, cadeiras e etc da escola.
É VEDADO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
✓ Dirigir-se à porta das salas de aula, sem antes passar pela direção ou coordenação da
escola;
✓ Desrespeitar o servidor, dentro ou fora de seu ambiente de trabalho (desacato ao
funcionário público é crime previsto no Código Penal art.331)
É DEVER DOS PAI E/OU RESPONSÁVEL
✓ Acompanhar o desempenho e desenvolvimento escolar de seus filhos, auxiliando e
incentivando em suas tarefas escolares;
✓ Apoiar e cumprir as normas da escola;
✓ Incentivar o estudante com relação ao lanche oferecido pela escola.
✓ Ao solicitar transferência, devolver os livros didáticos em bom estado;
✓ Apresentar atestado médico para justificar a falta do estudante, sempre que necessário,
bem como cumprir o prazo até 48 horas para entrega do mesmo;
✓ Comparecer a escola sempre que convocado ou convidado;
✓ Sempre que possível e em horário contrário ao da aula do estudante, comparecer a escola
para saber como anda o processo de aprendizagem escolar;
✓ Entregar Laudos médicos no início das aulas ou quando for detectada a situação por
especialistas;
✓ Comunicar a escola ausência do filho assim como estar atento às faltas recorrentes, uma
vez que a Instituição de acordo com a Lei nº13.803 de 10/01/2019, artigo 12, inciso VIII,
deverá notificar ao Conselho Tutelar a relação dos alunos que apresentam quantidade de
faltas acima de 30% do percentual permitido em lei.
✓ Comparecer às reuniões bimestrais e quando for solicitado pela escola;
✓ Periodicamente acompanhar os cadernos, agenda e livros do estudante;
✓ Elogiar o professor de seu filho, sempre evidenciar a importância do Mestre em sala,
aquele que o auxiliará a busca de um bom futuro acadêmico.
✓ Incentivar o estudante a participar de atividades acadêmicas e culturais.
REGIME DISCIPLINAR
A Escola Classe 19 não admitirá agressividade (verbal e/ou física) nas suas dependências.
Ao aluno que transgredir as normas estabelecidas neste informativo serão aplicadas as
seguintes sanções previstas no regimento Escolar das Escolas Públicas do DF:
a) Advertência oral;
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b) Convocação dos pais e/ou responsáveis;
c) Advertência escrita;
d) Suspensão das aulas, com atividades escolares se não cumpridas as atividades, fica a
mesma prorrogada por mesmo período;
e) Transferência por inadaptação ao regimento Escolar.
Observação: Tais penalidades poderão ser aplicadas de forma sequenciada ou não,
dependendo da situação.

Planejamento Anual
Acontece na semana pedagógica ao final do ano letivo anterior. É uma previsão de
estratégias e organização pedagógica, bastante flexível.
•

Plano de ação por ano Organização curricular, feito no início do ano letivo, após a
escolha de turma,

•

Calendário escolar: previsão de datas das festividades do ano;

•

Festa junina: evento que valoriza a diversidade cultural e resguarda a tradição popular,

•

Encontro de pais: evento que homenageia e promove a família;

•

Feira Cultural: mostra dos trabalhos de arte, escrita,produzida pelos alunos no decorrer
do ano letivo;

•

Passeios detonadores ou culminância dos projetos de trabalho: proporcionam a vivência
in loco de assuntos do currículo. Promovem a socialização e o acesso dos alunos a
eventos socioculturais;

1-Coordenação Pedagógica
A coordenação pedagógica consiste no momento de reflexão, de estudos, de
problemáticas que envolvem os sujeitos da educação e a prática pedagógica. É neste
contexto de planejamento de ações, que acontecem trocas de experiências entre os
professores, projetos de trabalho e propostas de estudo além do suporte técnico às ações
implementadas.
Este espaço é fundamental para que ações planejadas sejam executadas. Sem ele
torna-se impossível qualificar o professor e a prática pedagógica. É na coordenação
pedagógica que acontecem:
●

Estudo de temas e palestras, conforme a necessidade de aprofundamento ou
formação do professor;
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●

Oficinas - confecção de materiais ensino-aprendizagem: Professores da escola ou de
outras instituições trazem conhecimento e materiais de trabalho para compartilhar
com o grupo de professores e/ou com outros grupos da comunidade escolar;

●

Estratégias de ação - planejamento por ano: é feito semanalmente prevendo ações e
implementando soluções estratégicas para a recuperação dos alunos;
As coordenações pedagógicas acontecerão da seguinte forma: segundas e sextas

coordenação individual podendo ocorrer fora do ambiente de trabalho, terças e quintas
coordenação por área/bloco; reforço escolar e cursos; e nas quartas-feiras coordenação
coletiva, conforme normatiza a portaria de distribuição de turma.

2- Direitos Humanos, Educação Inclusiva e diversidade:
A Unidade escolar tem em sua organização curricular alguns preceitos necessários
ao para o trabalho coletivo proposto pela equipe de coordenação. Essa por sua vez atua no
sentido de auxiliar e colaborar na construção e concretização do trabalho pedagógico. As
principais ações referem-se ao planejamento diário de aulas, reagrupamentos e oficinas junto
aos professores implementação de currículo e substituições em sala de aula quando
necessário.
A avaliação é formativa e não classificatória; não existe soma de pontos e sim
relatório individual do aluno. Todas as ações do aluno são avaliadas além de seu empenho e
realização de tarefas. Os instrumentos de avaliação precisam ser ferramentas de diagnóstico
e não depunição, para que os professores em sala de aula possam integrar a prática e ateoria.
A brincadeira é importante para as crianças em desenvolvimento. É incentivada tanto
na Educação Infantil, como meio de socialização e construção da identidade do estudante.
No Bloco Inicial de Alfabetização como eixo integrador necessário à alfabetização e para as
turmas de 4º e 5º anos, assume um caráter diferenciado, uma vez que leva-se em conta a
construção de parâmetros necessários para a conclusão do Ensino Fundamental.
Os professores coordenam coletivamente e geralmente trabalham o mesmo
conteúdo podendo haver diferenças quanto ao planejamento.A escola emprega atividades
integradoras como: Sondagem de escrita bimestral; reagrupamento interclasse coletivo
bimestral; reagrupamento interclasse (bloco) quinzenal; Reagrupamento Intraclasse, de
acordo com o planejamento individual, podendo ser semanal/quinzenal; VII Plenarinha:
brincando e encantando com histórias; dias letivos temáticos; semanas temáticas; eventos
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como feira cultural, cantata de natal e saídas de campo, visitas a parques ecológicos e
infantis, museus, teatros e clubes.
A Equipe Gestora, coordenadores e professores, além do SOE e SR são os agentes
envolvidos na organização do trabalho pedagógico da Unidade Escolar.
As principais potencialidades e práticas de sucesso da Unidade Escolar estão
relacionadas à organização pedagógica e administrativa que proporciona meios necessários
para que o trabalho pedagógico possa fluir de acordo com o Planejamento Pedagógico.A
escola possui boa gestão dos recursos financeiros. Engajamento da equipe pedagógica, no
entanto ainda há grande rotatividade de professores. Atuação do SOE e da Sala de Recursos,
no sentido de minimizar as dificuldades acadêmicas e as coletivas planejadas como espaço
de estudo, troca de informações e formação continuada dos professores e ocorrem toda
semana, nas quartas-feiras com os dois turnos.A direção atua diretamente com os
professores e fornece apoio necessário para o desenvolvimento de habilidades.
Os projetos e atividades previstas estão devidamente descritos nos apêndices.Em
tempos de pandemia, houve a necessidade premente de reorganização curricular. Ações de
acolhimento, escuta sensível dos alunos e familiares, professores e demais profissionais da
Unidade Escolar, além da criação de espaços virtuais com lives, assessoria pedagógica por
meio de sala virtual, auxílio no mapeamento das redes sociais da comunidade, vídeo
conferências, tira dúvidas em chats, envio de informativo sobre hábitos de estudos, mantendo
as discussões pertinentes à OE como preconceito, solidariedade, cooperação, conforme
portaria e decretos.
3- Projetos Interdisciplinares
Algumas ações norteadoras de projetos acontecem na instituição e estão previstas no
Plano de Ação:
●

No mês de fevereiro após a distribuição de carga horária, os professores orientados
pela equipe pedagógica e utilizando-se do Currículo, irão elaborar o planejamento
anual por modalidade/ano.;

●

Nas coordenações coletivas, orientadas pela equipe pedagógica os professores irão
elaborar o planejamento mensal; desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental,
e as anotações serão feitas em formulário próprio; ou caderno de planejamento.

●

Nas coordenações semanais, os professores, orientados pela equipe pedagógica irão
elaborar os planos de aula da turma de acordo com os planos anual e mensal;
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●

Mensalmente, a equipe pedagógica fará uma avaliação das atividades realizadas e a
interferência necessária para cumprimento do planejamento registrado em livro ata da
coordenação;

●

Com base em documentos da SEEDF, A equipe pedagógica e professores decidirão
sobre as ações que ocorrerão ao término do bimestre que possa envolver atividades
de cultura, lazer e esporte de acordo com as habilidades e competências que foram
desenvolvidas; bem como, adaptados à nova realidade mundial; respeitando o
distanciamento/isolamento social.

●

Os dias letivos temáticos previstos no Calendário Escolar serão abordados em sala
de aula: Consciência Negra, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos da
Criança, Estatuto do Idoso, Meio Ambiente e Ecologia, inclusão Social,
distanciamento/isolamento social; etc

●

Em 2020 o tema “Brincando e encantando com histórias” da Plenarinha será
amplamente divulgado e desenvolvido; de acordo com a nova situação de
isolamento/distanciamento social.

4- Projetos de transição entre as etapas e modalidades
Os estudantes da Educação Infantil (05 anos) vêm aos poucos participando de
atividades interativas nos espaços coletivos e conforme calendário anual:
●

Contação de histórias coletivas

●

Vivência de pequenos grupos numa turma de 1º ano, durante estratégias coletivas de
alfabetização: reagrupamento intraclasse e atividades de psicomotricidade.

●

Participação na Plenarinha de atividades que vem de encontro ao Musicalidade das
infâncias: de cá, de lá, de todo lugar, utilizando como meio de aprendizagem os
jogos e brincadeiras didatizadas.

●

Formatura/ encerramento ao final do ano letivo

●

Os estudantes do 5º ano desenvolvem durante o ano letivo ações voltadas para a
transição de forma sistematizada e farão visitação à Escola sequencial, com o apoio
do Serviço de Orientação Educacional.

●

Uso de materiais didáticos que possibilitam a compreensão de que nos anos finais a
forma de organização dos espaços e tempos é marcado em intervalos de 50 minutos.

_________________________________________________________________________
Escola Classe 19 de Ceilândia
EQNM 07/09 – Área Especial S/Nº Ceilândia – DF / Tel. 3901 – 3740

●

Uma vez na semana, no segundo semestre, a aula acontece nessa perspectiva. A
cada 50 minutos, a professora muda de disciplina para que os alunos possam
entender essa especificidade.

●

Atividades diferenciadas são apresentadas nesses dias.

●

Visitação à escola sequencial para ambientação e reconhecimento do formato de
trabalho desenvolvido nesse espaço (Planejamento com a coordenação do CEF 07
antecipado

●

Ao final do ano, ocorre a Formatura e ou encerramento.

●

As ações previstas serão revistas caso a pandemia impeça o retorno presencial

5- Relação- escola- comunidade:
Os laços entre a escola e comunidade são imprescindíveis, para que o trabalho
pedagógico e a aprendizagem sejam garantidos. A importância da adoção de medidas
educativas e parcerias trouxeram a necessidade da criação de ações que vem de encontro
com os anseios da Comunidade escolar. São elas:
●

Promover o diálogo aluno-família-escola, família-escola e família-família;

●

Instigar a reflexão de temas diversos no ambiente familiar;

●

Tornar o ambiente escolar mais receptivo e interativo a Comunidade Escolar;

●

Valorizar vidas, e promover o respeito na Comunidade Escolar;

●

Conscientizar a comunidade da importância do seu papel no ambiente escolar e
social.
Estratégias:

●

Iniciar os trabalhos com palestras e oficinas de interesse da comunidade;

●

Realizar palestras educativas, convidando instituições que compõem a comunidade.
Corpo de bombeiros, Posto de Saúde, SESC, DETRAN, Delegacia da Mulher e outros;

●

Promover jogos interativos e gincanas entre os pais; festas anuais, formatura.

Reuniões de Pais
As Reuniões de Pais serão planejadas; com base nas novas regras de
distanciamento/isolamento social; durante o Conselho de Classe pelo coletivo de
professores conforme as necessidades singulares e plurais. Inclusive essa é a
proposta do Governo local.

_________________________________________________________________________
Escola Classe 19 de Ceilândia
EQNM 07/09 – Área Especial S/Nº Ceilândia – DF / Tel. 3901 – 3740

Além do rendimento escolar dos alunos, os pais serão convidados a refletir e
a compreender as novas estratégias utilizadas pelos professores e a importância de
sua participação no processo ensino-aprendizagem.
Conselho escolar
O Conselho Escolar será regulamentado de acordo com legislação vigente e
participando das atividades inerentes as suas funções. As reuniões do Conselho Escolar
ordinárias acontecerão uma vez por mês e as extraordinárias sempre que convocado.
Cabe ao Conselho Escolar ser atuante nas atividades e decisões desta Instituição de
Ensino. Tendo a participação de no mínimo um representante de cada segmento. É
importante lembrar que em 2017 houve eleição para a escolha do Conselho. As ações
validadas pelo Conselho Escolar ao longo do ano serão acrescentadas nesse documento.
●

Participação na tomada de decisões coletivas.

●

Deliberação de uso de verbas particulares e governamentais.

●

Participação em eventos de cunho pedagógico e social.

6- Atuação articulada dos Serviços de Apoio
Nível I – Escola:
●

Entrevista o professor e outros atores da instituição;

●

Acolher a demanda do professor;

●

Conhecer o trabalho do professor, inteirando-se de suas realizações e
dificuldades;

●

Constatar as ações que já foram desencadeadas e seus resultados;

●

Visitar os espaços escolares;

●

Realizar atividades e projetos, em parceria com o professor.

➔ Nível II – Família:
●

Entrevista com a família;

●

Informar à família a demanda;

●

Solicitar a colaboração da família;

●

Conhecer as concepções da família sobre a escolaridade do aluno;

●

Discutir possibilidades de interface da instituição educacional com a família;

●

Refletir acerca das atribuições familiares e as atribuições da instituição
educacional;

●

Realizar orientações advindas do conhecimento psicológico e pedagógico que

instrumentalizam a família na condução das questões de seu filho;
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➔ Nível III – Aluno:
●

Neste nível, deve promover tempo previsto de realização das atividades;

●

Conversar com o aluno, sobre hábitos de estudos;

●

Dialogar com aluno, as percepções e expectativas que ele tem a respeito de
sua vida escolar;

●

Dialogar com o aluno sobre o encaminhamento e os procedimentos a serem
realizados;

●

Usar de instrumentos específicos (psicológicos e pedagógicos);

●

Atividades em grupos de alunos; objetivando seu avanço educacional;

●

Realizar atividades dirigidas, tais como jogos, dramatizações, com objetivo de
propiciar interação entre os alunos e o desenvolvimento perceptivo,
psicomotor, afetivo;

●

Possibilitar aos alunos a realização de produções;

●

Fazer uso de instrumentos formais de avaliação.

Atendimento Educacional Especializado: Sala de Recursos Generalista:
Atribuições do professor de Sala de Recursos
Esse espaço pedagógico destina-se ao atendimento educacional especializado dos
estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência múltipla e transtorno
global do desenvolvimento.
São atribuições dos profissionais que atuam em salas de recursos generalistas:
➔ Proporcionar ao estudante o conhecimento do corpo, levando-o a usá-lo como
instrumento de expressão consciente, na busca de sua independência e na satisfação
de suas necessidades;
➔ Operacionaliza as complementações curriculares específicas necessárias à educação
dos estudantes com deficiência física no que se refere ao manejo de materiais
adaptados e à escrita alternativa, quando necessário; às vivências de mobilidade e de
acesso aos espaços da instituição educacional e às atividades da vida diária que
envolvam a rotina escolar, dentre outras;
➔ Introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível identificando o melhor
recurso da tecnologia assistiva que atenda às suas necessidades, considerando a sua
habilidade física e sensorial atual, bem como capacitá-lo para o uso independente do
computador;
➔ Adaptar material pedagógico (jogos, livros de história) com a simbologia gráfica e
construir pranchas de comunicação temáticas para cada atividade, com objetivo de
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proporcionar a apropriação e o aprendizado do uso do recurso de comunicação e
ampliação de vocabulário de símbolos gráficos;
➔ Identificar o melhor recurso da tecnologia assistiva que atenda às necessidades dos
estudantes, de acordo com sua habilidade física e sensorial atual e que promova sua
aprendizagem por meio da informática acessível;
➔ Habilitar os estudantes para o uso de software específicos de comunicação
aumentativa e alternativa, utilizando o computador como ferramenta de voz, a fim de
lhes proporcionar expressão comunicativa;
➔ Ampliar o repertório comunicativo do estudante por meio de atividades curriculares e
de vida diária;
➔ Fundamentar o trabalho na adaptação do ambiente por meio de sua organização
facilitando a compreensão da criança em relação à sala de aula;
➔ Orientar os professores regentes para organizar contexto educativo que favoreça a
atenção e a concentração dos estudantes nas atividades desenvolvidas em sala de
aula, observando os seguintes cuidados: sentá-los na primeira fila, falar seu nome
várias vezes durante a aula e verificar seus cadernos para certificar-se de que estão
executando tarefas;
➔ Organizar os materiais que serão utilizados, para que o estudante compreenda o que
necessita fazer;
➔ Organizar uma rotina diária previsível e adequada para cada estudante;
➔ Começar com tarefas curtas e utilizar-se de pouco material, para, gradativamente,
proceder ao aumento de sua complexidade, de modo a proporcionar a necessária
segurança emocional;
➔ Identificar a existência de fatores desencadeantes de problemas de comportamento;
Incentivar a comunicação do estudante, colocando à sua disposição mecanismos que lhe
possibilitem pedir o auxílio que necessitar.

Atribuições do Técnico de Gestão Educacional - Monitor
➔ Executar sob orientação da equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e
assistência ao aluno;
➔ Comunicar à equipe escolar a ocorrência de situações de risco para os alunos,
acontecimentos que fujam da rotina diária;
➔ Participar das reuniões com pais e responsáveis promovidas pela escola;
➔ Acompanhar, orientar e auxiliar os alunos durante as refeições e o recreio/intervalo;
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➔ Realizar os procedimentos necessário à higiene dos alunos, tais como: uso do
sanitário, higiene oral, banho e troca de fraldas, limpeza da sialorréia, colocação de
peças de vestuário e outros;
➔ Acompanhar e supervisionar os alunos no parque, no pátio, em atividades e
psicomotricidade em atividades fora do ambiente escolar e outros projetos previstos
na Proposta Pedagógica;
Serviço Orientação Educacional
A orientação Educacional é serviço especializado, desempenhado pelo PedagogoOrientador Educacional, para o acompanhamento e o apoio de profissionais da educação,
dos estudantes, seus familiares e articulação da comunidade escolar e da rede externa,
quanto ao processo de ensino e aprendizagem e das relações humanas que o cercam.
A atuação do Orientador deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada,
integrada ao Projeto Político Pedagógico, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento
integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz
de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade.
São atribuições do Orientador Educacional:
➔ Participar do processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP da
unidade escolar;
➔ Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação Educacional na
unidade escolar; das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar visando
à organização do trabalho pedagógico;
➔ Planejar, implantar e implementar as ações da Orientação Educacional na unidade
escolar;
➔ Realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos
Transversais do Currículo;
➔ Discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e aprendizagem
ante à realidade socioeconômica do estudante; analisando com a equipe pedagógica
as contradições da unidade escolar e as diferentes relações que exercem influência
na aprendizagem;
➔ Contribuir para as melhorias do processo de ensino e aprendizagem na unidade
escolar;
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➔ Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política e
econômica do contexto escolar;
➔ Fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação Básica;
➔ Contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos fatores que
interferem no processo de ensino e de aprendizagem, bem como coordenar o
processo de informação educacional e profissional sobre o mundo do trabalho
auxiliando na elaboração do projeto de vida do estudante;
➔ Supervisionar estágio na área de Orientação Educacional;
➔ Participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que apresentem
dificuldades no processo de ensino e aprendizagem;
➔ Apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, bem como
Associações de Pais e Mestres e outros, ou parcerias que necessitem de ação
articulada com a Orientação Educacional;
➔ Articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da SEEDF;
➔ Participar de programas de formação continuada com o objetivo de fomentar a práxis
educativa;
➔ Elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos resultados das Emitir
parecer técnico sobre assuntos de sua competência;
➔ Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando suas
potencialidades, seus interesses e suas necessidades;
➔ Articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma educação
inclusiva a fim de contribuir para a superação de dificuldades de aprendizagem;
➔ Desenvolver ações de mediação em conflitos, em parceria com a equipe gestora e a
equipe pedagógica.
7- Atribuições dos Educadores Sociais Voluntários:
O ESV, que for dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado, receberá
capacitação do (a) Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar, e, após, executará,
sob orientação e supervisão desse profissional, atividades de acompanhamento, higiene
pessoal e incentivo de estudantes, bem como de outras atividades voltadas para a área de
Educação Especial, quais sejam:
●

Auxiliar os (as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na
escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se
calçarem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na
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educação física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades
diárias, autônomas e sociais que os(as) estudantes com deficiência realizarão
dentro e, quando necessário, fora do espaço escolar;
●

Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do
(a) estudante, como ajudá-lo(la) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de
rodas, carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque;

●

Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, para todos os espaços
escolares a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente
escolar;

●

Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos;

●

Informar ao(à) professor(a), para registro, as observações relevantes
relacionadas ao(a) estudante;

●

Acompanhar e auxiliar o(a) estudante durante as atividades pedagógicas para
aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo
com as orientações do(a) professor(a);

●

Apoiar

o(a)

estudante

que

apresente

momentos

de

descontrole

comportamental, observando os sinais de angústia e ansiedade prévios,
conhecendo as condições que, potencialmente, o desestruturam, buscando
prevenir crises, intervir o quanto antes e acompanhar o(a) estudante com
alteração no comportamento adaptativo a outros espaços e atividades
pedagógicas, sob orientação do professor, da equipe escolar e/ou dos serviços
de apoio;
●

Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do(a) estudante com
seus(suas) colegas e demais pessoas;

●

Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo
grau de complexidade e responsabilidade.

O ESV que for dar suporte às atividades de Educação Integral receberá capacitação do
Supervisor Pedagógico e/ou do Coordenador Pedagógico da unidade escolar e, após,
executará, sob orientação e supervisão desses profissionais, atividades de acompanhamento
pedagógico, de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos
humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e diversidade e outras atividades
que se fizerem necessárias.
RECURSOS FINANCEIROS
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PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / PDDE
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA/PDAF

Os recursos oriundos do PDAF/PDDE serão disponibilizados para a APM pelo
governo do Distrito Federal e será aplicado conforme quadro de Aplicação de Verba a ser
elaborado com a comunidade escolar – Conselho Escolar e acompanhado pelas
comissões de Compra, Recebimento e Conselho Fiscal da APM.

VII – PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO–
APRENDIZAGEM
1 – Práticas avaliativas- procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação
Como prevê a LDB nº 9393/96 no art. 24, inciso V, o processo avaliativo será
ininterrupto e sobre novos aspectos qualitativos e quantitativos. A avaliação assume seu
papel lateral. Vem acompanhada de decisões que permeiam os cotidianos pedagógicos,
administrativos, estruturais e profissionais.
Pedagógicos no sentido de reestruturar estratégias que colaborem com uma
aprendizagem significativa, que não dificulte oportunidades de acesso e permanência no
caminho educacional, no sentido de “desembaraçar” burocracias que emperram o Sistema
Educacional a distanciam da Comunidade Escolar e seus sujeitos na compreensão do
processo avaliativo (reflexão/ação) e educativo.
Estruturais, no sentido de dar subsídios a novas estratégias no âmbito escolar.
Profissionais, no sentido de quebrar paradigmas e estar alerta a responsabilidade de
transpor “erros”e promover avanços significativos; para TODOS os alunos.
Vale lembrar a necessidade de avaliar todos os sujeitos no ambiente escolar. Essa
prática traz novas possibilidades, embasadas nas experiências vivenciadas e na coletividade
de reflexões e críticas. Tudo isso torna a tarefa educativa menos pesada para o professor e
aluno, já que todos os envolvidos no processo têm sua cota de responsabilidade.
Serão solicitadas avaliações por escrito a toda Comunidade Escolar, através de
questionários. A análise dos dados será feita pela direção da escola e coordenação
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pedagógica, que se encarregará de promover debates e implementação das sugestões que
forem acatadas.
A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao
professor definir critérios para replanejar as atividades e criar novas situações que gerem
avanços na aprendizagem do educando. Tem como função acompanhar, orientar, regular e
redirecionar o trabalho educativo.
Estudos contemporâneos nos remetem a compreensão de que a avaliação é um
processo interativo de ação e reflexão, entre educadores e educando, seguido ou não de
intencionalidade e que envolve juízo de valor. Nesse sentido, Joel Martins (apud Hoffman,
1997) afirma “ ... A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação essa que nos
impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade e
acompanhamento passo a passo do educando, na sua trajetória de construção do
conhecimento.”
A avaliação, portanto, deve ser entendida como uma ferramenta a serviço da
aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua constante
qualificação, possibilitando identificar problemas, encontrar soluções, corrigir rumos.
A avaliação formativa apresenta as seguintes características mediada pelo professor;
se necessário, com a ajuda da equipe pedagógica;
●

Destina-se a promover a aprendizagem;

●

Levar em conta diferentes linguagens e estilos de aprendizagem;

●

Dar tratamento didático aos “erros”, considerando-os como informações diagnósticas;

●

Inclui todas as atividades realizadas.
Na avaliação formativa os alunos exercem papel central, devendo atuar ativamente

em sua própria aprendizagem. Todas as informações disponíveis sobre a aprendizagem dos
alunos, devem ser observadas pelo professor que deve estar atento para identificá-las,
registrá-las e analisá-las, não se descarta a utilização da prova, que pode ser útil quando
seus resultados são associados aos demais procedimentos avaliativos.
Dessa forma, o sentido definitivo da avaliação formativa se dá na observância de
quatro dimensões: diagnóstica, participativa, processual/contínua e cumulativa.
O ato de avaliar inicia-se pela diagnose, pela investigação e visa ao levantamento de
informações e mapeamento de dados para compreensão do processo de aprendizagem do
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aluno. Ao identificar os conhecimentos prévios que o aluno possui, o professor fará subsídios
para refletir sobre suas competências, para o crescimento de sua autonomia.
A avaliação assume uma dimensão participativa quando o professor, a partir de
mecanismos adequados, discute com os alunos o estágio de aprendizagem alcançado. A
relação de reciprocidade estabelecida entre ambos, por meio da intercomunicação,
proporcionará o planejamento de novas situações de aprendizagem.
Ao considerar cada aspecto progressivo da produção de conhecimento do aluno, o
professor estará fazendo da sala de aula um espaço de interlocução, estimulando seu
caminhar por meio de mudanças de procedimentos. Nesse cenário, o professor conseguirá
ajustar as suas ações educativas tendo a possibilidade de tomar decisões em relação a
continuidade do que foi planejado ou redimensionar algumas ações. A avaliação concebida
sob essa ótica, ocorre naturalmente de forma processual e continua, uma vez que as
intervenções acontecem de imediato, no dia-a-dia, evitando-se momentos estanques de
recuperação.
A construção do conhecimento do aluno deverá ser refletida pelo professor na
perspectiva da dimensão cumulativa, ao considerar que tanto as competências quanto as
habilidades não são adquiridas de forma dividida ou mesmo isoladas no tempo e no espaço.
Essa dimensão ao contemplar os aspectos cognitivos (conhecimento), afetivos
(emoção) e psicossociais (aspectos psicológicos e sociais), visa a facilitar ao professor a
compreensão de como se processa a aquisição de novas aprendizagens, bem como ampliar
as possibilidades de aprendizagem do aluno, valorizando suas descobertas e tentativas.
Dessa forma, o aluno, autor de sua própria aprendizagem, não reproduz apenas as
informações a ele confiadas, mas será capaz de compreendê-las e utilizá-las em novos
contextos.
A avaliação deve ser formativa, permitindo que as crianças acompanhem suas
conquistas, suas dificuldades e suas potencialidades ao longo de seu aprendizado. Dessa
forma, o professor compartilha com elas seus avanços e possibilidades de superação das
dificuldades.
Nos Anos iniciais do Ensino Fundamental a avaliação baseia-se na observação e no
acompanhamento das atividades individuais e coletivas. Essencialmente diagnóstica e
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contínua, permite a constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o replanejamento do cerne
considerando as dificuldades enfrentadas no processo e a busca de soluções.
Os resultados das avaliações são registrados sob forma de relatórios individuais
discursivos, repassados aos pais ao final de cada semestre para os alunos da Educação
Infantil e ao final de cada bimestre para os alunos do Ensino Fundamental, permanecendo
como instrumento oficial o Registro Descritivo. Ressalte-se que o contato entre escola e
família não se limita às reuniões bimestrais, mas ocorre sempre que oportuno e funciona
como subsídio para o trabalho de pais e professores em benefício das crianças.
Esse Relatório é elaborado de forma ordenada, sucinta e minuciosa dos fatos vistos
ou observados pelo professor ao longo de cada bimestre. Isso requer ao professor uma
postura investigativa de responsabilidade compartilhada, de tolerância e de diálogo frente às
novidades, pois tem de se despir dos preconceitos e aprofundar os olhos sobre o
conhecimento significativo do desenvolvimento dos seus alunos.
Nesse sentido, o registro constitui-se elementos essenciais do processo avaliativo e
cabe ao adulto que convive com a criança proceder as anotações e demais formas de registro,
para que, segundo Hoffmann (1997), não venha a “cair no terreno das impressões gerais,
holísticas e na inconsistência de informações sobre a progressão de aprendizagem.”
Na avaliação formativa, a observação e o registro são instrumentos metodológicos
fundamentais. Assim, para a realização do Registro Descritivo individual do Aluno o professor
deve fazer registros diários com a maior frequência possível refletindo todas as situações
relevantes em relação ao desenvolvimento do aluno. Sua implementação pode contar com
diversos suportes, tais como uma ficha individual, portfólios ou dossiês, contendo registros
sobre as produções ou observações do aluno. O Registro Descritivo é elaborado a partir de
trabalhos, produções individuais ou grupais, relatórios construídos pelo professor, pelo aluno
e pelos pais, e de outros documentos que poderão ser analisados na trajetória do aluno na
escola.
Ao redigir o Registro Descritivo, o professor deverá destacar os pontos fortes dos
alunos (aprendizado/habilidades); a qualidade das interações estabelecidas com os seus
pares, o que o aluno apresenta em processo de desenvolvimento, as intervenções propostas
e as respostas dadas pelos alunos diante das novas intervenções, os avanços dos alunos em
todo o processo de ensino aprendizagem. Ressalte-se que o professor deve concluir o seu
relatório positivamente, incentivando o aluno, a fim de demonstrar que acredita nele e em seu
_________________________________________________________________________
Escola Classe 19 de Ceilândia
EQNM 07/09 – Área Especial S/Nº Ceilândia – DF / Tel. 3901 – 3740

potencial, pois não há nada como uma relação afetiva recíproca para favorecer uma
aprendizagem significativa
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIDADE ESCOLAR
A avaliação na educação infantil deve basear-se nos seguintes objetivos:
●

Construção da identidade e da autonomia;

●

Adaptação do aluno no ambiente escolar cumprindo regras e reconhecendo direitos,
identificando o meio;

●

Expressar-se com clareza, respeitando a temporal idade e sequência lógica dos fatos,
reconhecer-se como membro interventor de grupos sociais e culturais.

●

Estabelecer vínculos afetivos com adultos e crianças;

●

Desenvolver o senso crítico e o saber ouvir;

●

Conhecer e respeitar os limites do corpo, observando autocuidado.

●

Interação e socialização da criança no meio social, familiar e escolar.

●

Ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo;

●

Identificar a função social da escrita e leitura e utilizá-la no cotidiano;

●

Utilizar estratégias na resolução de situações problema;

●

Estabelecer vários tipos de relação: classificações, seriações, expressão de
quantidade, ordenação, representações mentais gestuais, observação e formulação
de hipóteses.

SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS
●

Trabalhos em grupos,

●

Jogos,

●

Atividades na quadra,

●

Observação,

●

Experimentos,

●

Registro

●

Relatos dos alunos,

●

Rodinha

●

hora da novidade,

●

Bingo,

●

Participação da família

●

Arquivo de atividades para posterior comparação,

● Momentos de troca entre profissionais
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●

Conselho de classe,

●

Atividade individual, Organização pessoal,

●

Recorte, pintura e colagem

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO NO 1° ANO (BIA)
●

Expressar-se oralmente em diferentes situações e contextos (experiências vivências,
situações do cotidiano);

●

Reconhecer o alfabeto com consciência fonológica e topográfica, identificando letra
maiúscula e minúscula e as possibilidades de combinação para formação de sílabas
e palavras;

●

Ler e escrever palavras compostas por sílabas (C/V e V/C);

●

Ler e escrever em caixa alta, reconhecendo letras de diferentes formas;

●

Estabelecer relação entre significante e significado (relação palavra / objeto);

●

Sistematizar a escrita com devidas segmentações evitando junções arbitrárias (grupo
de força), considerando desvios;

●

Estabelecer os três níveis de leitura (objetiva, avaliativa e inferencial) em pequenos
textos verbal e não verbal, compreendendo a necessidade e o prazer de ler, na
perspectiva do letramento;

●

Reconhecer e ler diversos gêneros textuais mais próximos do contexto escolar, com
base em suas características;

●

Ler e escrever e sequenciar números de 0 a 99 estabelecendo relações entre numeral
e quantidade;

●

Fazer uso de jogos e em atividades cotidianas dos numerais ordinais;

●

Comparar, seriar, incluir, ordenar e realizar conservação de quantidade (crescente e
decrescente, antecessor e sucessor);

●

Somar e subtrair com dois algarismos sem agrupamento;

●

Realizar composição e decomposição de numerais envolvendo unidade e dezena
(idéia de construção da dezena);

●

Resolver por meio do desenvolvimento de procedimentos operatório espontâneo
registro de situação-problema significativa.

●

Orientar-se e deslocar-se no espaço próximo ou em trajetórias familiares;

●

Identificar as figuras geométricas planas (quadrado, triângulo, círculo e retângulo),
estabelecendo relações com sua representação no cotidiano;

●

Construir percepções de lateralidade através de posicionamento e comparações por
meio de brincadeiras e jogos;
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●

Situar-se no tempo utilizando gradativamente instrumentos tais como agenda e
calendário;

●

Utilizar parte do corpo como unidade de medida;

●

Reconhecer cédulas e moedas do sistema monetário;

●

Ler, interpretar e registrar gráficos de colunas a partir de informações coletadas no
cotidiano;

●

Fazer pesquisas em pequenos grupos a partir de situações do cotidiano com registro
de informações envolvendo duas ou três opções de escolha;

SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS

●

Testes da psicogênese;

●

Conselho de classe;

●

Trabalho em grupo;

●

Desenho;

●

Jogos de alfabetização e matemáticos;

●

Relatório individual e produção de texto coletivo;

●

Reagrupamentos interclasse e intraclasse;

●

Projeto de leitura;

●

Caixa de matemática;

●

Alfabeto móvel;

●

Bingo de alfabeto e dos números;

●

Cartão conflito, preguicinha;

●

Vídeo;

●

Cantinho de leitura, caixa de livros;

●

Gêneros textuais;

●

Livros didáticos.

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO 2º ANO (BIA)
●

Resolver situações problema envolvendo o cotidiano do aluno, expressos por
situações orais, textos ou representações matemáticas, priorizando adição e
subtração.

●

Ler e escrever números, utilizando conhecimentos sobre a escrita posicional (pelo
menos até a centena Sistema de Numeração Decimal);

●

Comparar e ordenar as sequências numéricas;

●

Utilizar instrumentos de medida (convencionais, massa, capacidade e comprimento);
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●

Localizar-se em seu ambiente e identificar características nas formas dos objetos;

●

Utilizar-se do raciocínio lógico compatível ao seu desenvolvimento em diversas
situações;

●

Narrar histórias e relatos de acontecimentos com sequência cronológica e
encadeamento dos fatos;

●

Demonstrar compreensão do sentido global de textos lidos em voz alta, por meio de
uma conversa, de um debate de um reconto por escrito;

●

Ler de forma independente textos cujo conteúdo e forma lhe são familiares, Escrever
utilizando a escrita alfabética preocupando-se com a segmentação de texto em
palavras e frases.

SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS
●

Teste da psicogênese;

●

Listas;

●

Observação;

●

Seminários;

●

Conselho de classe;

●

Trabalho em grupo;

●

Desenho;

●

Debate;

●

Ditado matemático;

●

Ditado de palavras e frases;

●

Jogos;

●

Arquivo de atividades;

●

Interpretação e compreensão de textos orais e escritos;

●

Relatório individual e produção de texto;

●

Auto avaliação, avaliação coletiva e individual

Propriedades do Sistema de Escrita Alfabética que o aluno precisa reconstruir para
se tornar alfabetizado:

●

Escreve-se com letras que podem ser inventadas, que têm o repertório finito e que
são diferenciados de números e de outros símbolos;
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●

As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças em sua
identidade (p, q, b, d), embora uma letra assuma formatos variados (P, p, P, p);

●

A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada;

●

Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras , ao
mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras;

●

Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem
todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras;

●

As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e
nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que
substituem;

●

As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos;

●

As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro
e certos sons poderem ser notados com mais uma letra;

●

Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas marcas (acentos)
que podem modificar e tonicidade ou som das letras ou sílabas onde aparecem;

●

As sílabas podem variar quanto às combinações, entre consoantes e vogais (CV,
CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC ...), mas a estrutura predominante no
português é a sílaba CV (consoante vogal), e todos as sílabas do português contêm,
ao menos, uma vogal. (MORAIS, 2012, p.51)
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO 3º ANO (BIA)
A avaliação no BIA deve partir da concepção de avaliação formativa, de acordo

com os princípios estabelecidos nas Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de
Alfabetização.
SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS
●

Listas

●

Situações problema

●

Seminário

●

Ditado de palavras, frases e textos

●

Trabalho em grupo

●

Testes da psicogênese

●

Arquivo de atividades (caderno)

●

Observação

●

Interpretação e compreensão oral
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●

Desenho

●

Escrita de textos,

●

Jogos.

●

Relatório individual e produção de texto

●

Prova dissertativa

●

Ditado matemático

●

Auto avaliação coletiva

●

Debates

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO 4º ANO
●

Narrar histórias conhecidas e relatos de acontecimentos mantendo o encadeamento
dos fatos e sua sequência cronológica de maneira autônoma.

●

Perceber na fala e na escrita a necessidade de utilizar as convenções e regras da
nossa língua;

●

Identificar as classes gramaticais relevantes como requisito básico para a apropriação
da escrita;

●

Grafar e acentuar vocábulos;

●

Demonstrar compreensão de texto ouvido por meio de resumo de ideias

●

Realizar, oralmente ou por escrito, com auxílio do professor, sínteses e reescrita de
textos ouvidos, de forma que sejam preservadas as ideias principais;

●

Realizar uma leitura com compreensão textual.

●

Utilizar a leitura para alcançar diferentes objetivos. Espera-se que o aluno seja capaz
de ajustar sua leitura à diferentes objetivos utilizando os procedimentos adequados a
cada situação;

●

Escrever textos com pontuação e ortografia de forma convencional;

●

Criar autonomia na utilização de dicionário;

●

Reconhecer, reler e identificar os diversos gêneros textuais e produzir textos
observando a especificidade de cada um.

●

Produzir textos escritos, utilizando recursos coesivos básicos;

●

Revisar os próprios textos com objetivos de aprimorá-los;

●

Resolver situações problema que envolva contagem, medida, os significados das
operações,

utilizando

estratégias

pessoais

de

resolução

e

selecionando

procedimentos de cálculo;
●

Ler e escrever os números naturais, interpretando o valor posicional de cada uma das
ordens;
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●

Realizar cálculos mentalmente e por escrito, envolvendo números naturais e
comprovar os resultados por meios de estratégias de verificação;

●

Medir e fazer estimativas, utilizando unidades e instrumentos mais usuais que melhor
se ajustem a natureza da medição;

●

Construir interpretações espaciais (croquis, itinerários, maquetes, etc.) utilizando se
de elementos de referência e estabelecendo relações entre eles;

●

Reconhecer e descrever formas geométricas tridimensionais e bidimensionais
percebendo semelhanças diferenças entre elas e reconhecendo elementos que as
compõem

●

Coletar dados e informações, utilizando procedimentos de organização e expressar o
resultado por meio de tabelas e gráficos.

●

Identificar e classificar os seres vivos, elementos não vivos e suas relações no
ecossistema;

●

Reconhecer e identificar aspectos históricos, políticos e geográficos do DF;

●

Perceber as diferentes atividades econômicas dos meios rural e urbano;

SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS
●

Trabalhos em grupo;

●

Relatórios e auto avaliação arquivados ao longo do ano para análise do
desenvolvimento da turma e de cada aluno;

●

Debates

●

Testes e avaliações;

●

Trabalhos de pesquisa e estudos dirigidos em sala e atividades extra classe;

CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DO 5º ANO
●

Narrar histórias conhecidas e relatos de acontecimentos, mantendo o encadeamento
dos fatos e sua sequência cronológica, de maneira autônoma;

●

Demonstrar compreensão de texto ouvido por meio de resumo de ideias espera-se
que o aluno realize oralmente ou por escrito, resumos de texto ouvidos, de forma que
sejam preservadas as ideias principais, de forma autônoma;

●

Que os alunos, ao realizar uma leitura não se limitem a decodificação que coordenam
procedimentos necessários para a compreensão do texto. Ler, compreender e
interpretar diferentes tipos de textos, fazendo interferência e a verificação;

●

Utilizar a leitura para alcançar diversos objetivos: Ler para revisar , ler para escrever,
ler por prazer;
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●

Escrever textos com pontuação e ortografia convencional, ainda que com falhas,
utilizando alguns recursos do sistema de pontuação, sabendo utilizar o dicionário e
outras fontes impressas para resolver as dúvidas relacionadas às irregularidades com
autonomia.

●

Produzir textos respeitando as características próprias de cada gênero, tanto em
aspectos discursivos como gráfico espaciais, utilizando os recursos coesivos básicos
(nexos e pontuação ) e apropriados com autonomia;

●

Escrever textos considerando o leitor;

●

Resolver situações problemas que envolva contagem, medidas, operações, utilizando
estratégias pessoais de resolução e selecionando procedimentos de cálculo,
relacionados aos números naturais e racionais em função da situação proposta;

●

Calcular com agilidade, utilizando-se de estratégias pessoais e convencionais,
distinguindo as situações que requerem resultados exatos ou aproximados. É
importante também avaliar a ”utilização de estratégias de verificação de resultados”,
inclusive as que fazem uso de calculadoras, envolvendo números naturais e racionais
(apenas na representação decimal);

●

Medir e fazer estimativas sobre medidas, utilizando unidades e instrumentos de
medidas mais usuais que melhor se ajustem à natureza de medição realizada
(comprimento, capacidade, massa e tempo). Ler, interpretar e produzir registro;

●

Interpretar e construir interpretações espaciais (croquis, itinerários, maquetes)
utilizando-se de elementos e referências e estabelecendo relações entre eles;

●

Reconhecer e descrever formas geométricas tridimensionais e bidimensionais;

●

Recolher dados sobre fatos e fenômenos do cotidiano, utilizando procedimentos de
organização e expressar o resultado utilizando tabelas e gráficos;

●

Desenvolver o raciocínio lógico matemático compatível com a idade.

1.1-Projeto Interventivo- Recuperação Continuada:
A recuperação de objetivos não alcançados, individual ou grupalmente, ocorre de
forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades diversificadas, reforço,
atendimento individual e outras estratégias.
A reprovação para os alunos do BIA, exceto para aqueles que excederem 75% de
frequência (LOB, art. 94, VI) dar-se à somente na Etapa III– correspondente ao 3º ano do EF
de 09 anos, para os alunos do segundo bloco, ocorrerá somente no 5º ano, conforme
Currículo em Movimento.
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O processo avaliativo deve fazer um caminho de mão dupla: ao mesmo tempo em que
observa, registra e identifica, também aponta orientações para uma retomada de caminho,
de planejamento, de objetivos e/ou conteúdos, enfim, ele contribui para reflexões
significativas

sobre

as

condições

de

aprendizagem

e

sobre

todo

o

processo

didático/pedagógico.
Nessa perspectiva o Projeto Interventivo surge para nortear ações pontuais para
promover avanços significativos para um grupo de alunos que apresenta defasagem em
idade/ano escolar. A Escola planeja após o diagnóstico, coletivamente estratégias que
objetivam permitir que o estudante alcance a meta que deixou para trás.
2 – Conselho de classe
O Conselho de Classe 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, envolvimento, coleta de evidências de mudanças de comportamento etc.
A partir de critérios preestabelecidos no âmbito da escola, compete ao Conselho
analisar todos os aspectos que influenciam o processo de ensino e de aprendizagem, bem
como confirma a promoção ou não do aluno. Essa última competência não deve ser
preponderante, uma vez que uma série de outras possibilidades possa e deva ser buscada
pelo professor e pelos administradores escolares, por ocasião das reuniões desse Conselho.
Além de propiciar a “mirada” do aluno na dimensão individual, de acordo com a sua
própria medida considerando sua capacidade pessoal e seu esforço, bem como a seu
desempenho em relação ao grupo, o Conselho possibilita ao professor excelentes
oportunidades para auto avaliação em relação ao trabalho desenvolvido com seus alunos,
em face dos novos parâmetros apresentados pelos seus pares. A grande finalidade do
Conselho de Classe é, pois, diagnosticar as causas dos desempenhos insatisfatórios e
prognosticar ajudas adequadas indispensáveis à superação de tais deficiências.
Para que as reuniões resultem em contribuições significativas para o processo, alguns
procedimentos e orientações devem ser observados:
●

O aluno não deve ser rotulado pelos professores

●

As intervenções devem se constituir em observações concretas a serem
compatibilizadas entre os professores de um mesmo aluno.
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●

O aproveitamento de cada aluno e da turma deve ser debatido, analisando-se as
causas dos baixos ou altos rendimentos.

●

As alternativas de solução para os problemas identificados devem ser indicados e,
consequentemente, implementados e avaliados pelos responsáveis.
Ressalte-se que o Conselho de Classe não pode ser reduzido a constatação e a

contemplação dos percentuais estatísticos de alunos aprovados e reprovados. Deve, ao
contrário, promover e fortalecer, na comunidade escolar, o compromisso com o processo
pedagógico por meio da reflexão e da discussão da prática, auxiliando na avaliação do
cotidiano escolar, traçando caminhos que minimizem a evasão e a repetência escolar, e
possibilitando, principalmente, a consolidação do Currículo.
VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
O projeto político-pedagógico, ao se constituir em processo democrático de decisões,
preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico, ele vai além
de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas, não é algo que é
construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova
do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele representa a identidade histórica da escola,
dessa forma, sua construção buscou evidenciar as fragilidades e potencialidades constantes
na Unidade Escolar, dessa forma, os critérios previstos nesse triênio serão o ponto de partida
para as futuras intervenções e sucessos. Em princípio, fez-se o diagnóstico da realidade
escolar, em seguida, estima-se se fazer a Avaliação Institucional, por meio de Assembleia
constituída pelo Conselho Escolar e por fim, à medida que se fizer necessário, a avaliação
ocorrerá como forma de refletir sobre o planejamento e execução das ações pedagógicoadministrativas.
O espaço da coordenação coletiva, as reuniões de pais e as avaliações institucionais
serão também momentos adequados para tais reflexões, e a avaliação poderá ocorrer por
meio de questionários, debates, análise de dados das avaliações internas e externas, reflexão
sobre a participação da comunidade, dentre outros.
A avaliação terá a finalidade de reorientar e reprogramar as atividades a serem
realizadas, diagnosticando os avanços e as fragilidades, visando à melhoria do processo
ensino e aprendizagem, o relacionamento entre os membros da comunidade escolar e a
permanência, com êxito, do aluno na escola.
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Figura 3- Projeto Identidade Cultural- 2019

Figura 4- Corpo docente da Unidade Escolar
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Figura 5- Festa Junina 2019

Figura 6- Culminância da Semana Distrital da Educação Infantil 2019
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Figura 7- Culminância da Semana Distrital da Educação Infantil 2019
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PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
1º CICLO: EDUCAÇÃO INFANTIL

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivenc ias que
promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e brincadeiras como eixos
estruturantes.
SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS PARA A TRANSIÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
O eu, o outro e o nós
• Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuando com progressiva autonomia emocional.
•

Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros.

•

Agir com progressiva autonomia em relação ao próprio corpo e ao espaço que ocupa, apresentando independência e iniciativa.

•

Conhecer, respeitar e cumprir regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro ao lidar com conflitos.

Corpo, gestos e movimentos
•

Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis.

•

Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo.

•

Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação com o outro e com o meio.

Traços, sons, cores e formas
•

Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva.

•

Reconhecer as artes visuais como meio de comunicação, expressão e construção do conhecimento.

•

Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.

•

Recriar a partir de imagens, figuras e objetos, usando materiais simples e ensaiando algumas produções expressivas.

Escuta, fala, pensamento e imaginação
•

Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios.

•

Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.

•

Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas.

•

Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte

de prazer e informação.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
•

Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles para a formulação , o raciocínio e
a resolução de problemas.

•

Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificias, demonstrando atitudes de investigação, respeito e preservação.

•

Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como
meio de comunicação de suas experiências.

•

Resolver, criar e registrar situações-problema do cotidiano e estratégias de resolução.

•

Utilizar unidades de medida (dia / noite, dias / semanas / meses / ano) e noções de tempo (presente / passado / futuro, antes / agora / depois), para
responder a necessidades e questões do cotidiano.

•

Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números,
organização de gráficos básicos etc.).

Progressão curricular: Aprendizagens essenciais
2º Ciclo: Língua Portuguesa
• 1ºANO
• ORALIDADE
• Identificar características
da
conversação
espontânea presencial,
respeitando os turnosde
fala, selecionando e
utilizando, durante a
conversação, formas de
tratamento
• Adequar,deacordocom
asituaçãoeaposiçãodo
interlocutor.
• Recontarcontosdefadas,
lendas que conhece e
textos que se sabe de
memória.

• 2ºANO
• ORALIDADE
• Reconhecer características da
conversação
espontânea
presencial, respeitando os
turnosdefala,selecionandoe
utilizando,
durante
a
conversação,
formas
de
tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posiçãodointerlocutor.
• Descrever contos de fadas,
lendas que conhece e textos
quesesabedememória.

• LEITURAEESCUTA
• Reconhecer que textos
são lidos e escritos da
esquerdaparaadireitae
de cima para baixo da
página.
• Selecionar informações
necessárias
para
compreensãodotextode
acordocomoobjetivoda
leitura.
• Perceber,comamediação
do
professor
a
intertextualidade presente
emtextos.
• Fazer inferências para
perceber informações
implícitasnotexto.
• Lidarcomtextosvariados

• LEITURA EESCUTA
• Fazer inferências para perceber
informações implícitas notexto.
• para compreensão do texto
lido.
• Compreender
o
assunto
principaldetextoslidos,com
autonomia ou por outros
leitores.
• Selecionar
informações
necessárias para compreensão
do texto de acordo com o
objetivodaleitura.
• Anteciparouinferirassuntosde
textosaseremlidosemfunção
de seu suporte, gênero e
contextualização.
• Relacionar a função socialde
textosquecirculamemcampos

• 3ºANO
• ORALIDADE
• Participar de situações de
produção oral de diferentes
gêneros: debate, entrevista,
exposição,
relatos
de
experiências para desenvolver
as habilidades de argumentar,
relatar, expor, narrar e
descrever.
• Corresponder características da
conversação
espontânea
presencial, respeitando os
turnosdefala,selecionandoe
utilizando,
durante
a
conversação,
formas
de
tratamento adequadas, de
acordo com a situação ea
posição do interlocutor.
• LEITURA EESCUTA
• Ler e interpretar com
autonomia, textos emdiversos
gêneros,
mobilizando
e
combinando estratégias de
antecipação,
inferência,
seleção e verificação para
compreensãodotextolido.
• Compreender e desenvolvero
assunto principal de textos
lidos, com autonomia ou por
outrosleitores.
• Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito, de
acordo com o conteúdo de
uso/circulação.
• Perceber variações entre o

• 4ºANO
• ORALIDADE
• Planejar a fala, selecionando e
monitorando o uso de recursos
(tipo de vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.) adequados
aogênerooralaserproduzido.
• Discutir tema em grupo,
defendendo ponto de vista
(argumentos)eelaborandosíntese
sobreoassuntodebatido.
• Recitareexportemasestudados
em apresentações, feirasculturais,
exposições ou em outras
atividades.

• 5ºANO
• ORALIDADE
• Organizarafala,selecionandoe
monitorandoousoderecursos
(tipo de vocabulário,pronúncia,
entonação, gestos etc.)
adequadosaogênerooralaser
produzido.
• Debater tema em grupo,
defendendopontodevista
(argumentos) e elaborando
síntese sobre o assunto
debatido.
• Relatareexportemasestudados
em apresentações, feiras
culturais, exposições ou em
outrasatividades.

• LEITURA/ESCUTA
• Lercomfluênciaecompreensão
diversosgênerostextuais.
• Adequarprocedimentosdeleitura
(destacar informações
importantes, analisar o contexto
de produção, comparar
informaçõesetc.)aobjetivosda
próprialeitura.
• Selecionar informações
significativasourelevantespara
compreensãodotextolido.
• Buscar pistas textuais,
intertextuaisecontextuaisparaler
nasentrelinhas(fazerinferências),
ampliandoacompreensão.
• Compreender o que ouve,
argumentando, comparandoe
concluindo.

• LEITURA/ESCUTA
• Lercomfluênciaecompreensão
diversosgênerostextuais.
• Empregar recursos expressivos
(ênfase,entonaçãodeacordo
comapontuaçãoetc.)durantea
leitura.
• Desenvolver a compreensão
globaldotextolido,unificandoe
inter- relacionando informações
explícitas e implícitas,
produzindo inferências e
validandoounão(verificação)
hipóteseslevantadas.
• Ler e interpretar diversostextos
literários,identificandoouso
dos mesmos em contextos
variados.
• Identificarnaleituraelementos

para
descobrir
a
diversidade
estética
presente na literatura
infantil.

da vida social dos quais
participacotidianamenteenas
mídias impressa, de massa e
digital,reconhecendoparaque
foram produzidos, onde
circulam,quemosproduziuea
quem sedestinam.

• 1ºANO
• ESCRITA/PRODUÇÃO DE
TEXTO
• Escrever um pequeno
texto com compreensão,
encadeamentodeideiase
autonomia, a partir de
assunto significativo e
contextualizado.

• 2ºANO
• ESCRITA/PRODUÇÃODETEXTO
• Compreenderaorganizaçãode
ideias em parágrafos em
produçãodetextosescritosem
prosaemdiferentesgêneros.
• Escrever, revisar e reescrever
textos, (com o auxílio do
professor) em diferentes
gêneros, considerando umou
mais aspectos de cada vez:
coerência, coesão,pontuação,
translineação, concordância
nominal e verbal,adjetivação,
pronomespessoais.

imaginário e o mundo real por
meio de textos literários.
• Reconhecer alguns tipos
textuais (narração, descrição,
argumentação, exposição) que
possam aparecer no texto
literário.
• Compreender a função social
de textos que circulam em
campos da vida social dos
quaisparticipacotidianamente
e nas mídias impressa, de
massa e digital, reconhecendo
para que foram produzidos,
onde circulam, quemos
produziueaquemsedestinam.
• 3ºANO
• ESCRITA/PRODUÇÃODETEXTO
• Compreender a organizaçãode
ideias em parágrafos em
produçãodetextosescritosem
prosaemdiferentesgêneros.
• Escrever, revisar ereescrever
textos, (com o auxílio do
professor) em diferentes
gêneros, considerando um ou
mais aspectos de cada vez:
coerência, coesão, pontuação,
translineação, concordância
nominal e verbal, adjetivação,
pronomespessoais.
• Escrever, revisar ereescrever
textos em diferentes gêneros
considerando um ou mais
aspectos de cada vez:
coerência, coesão, pontuação,
translineação, concordância
nominal e verbal, adjetivação,
pronomespessoais.

• Lereinterpretardiversostextos
literários,identificandoousodos
mesmosemcontextosvariados.

• 4ºANO
• ESCRITA/PRODUÇÃODETEXTO
• Planejar a escrita do texto
considerandootemacentral,o
gênerotextualeosprováveis
destinatários/interlocutores.
• Escrever textos atentando-se
paraelementosquecompõema
estrutura e a apresentação de
cadagênero(oquecompõeuma
fábula,umpoema,umanotícia,
umaregradejogoetc.).
• Refletir,revisarereescrevertextos
produzidos considerando um ou
mais aspectos a seguir:
organização em parágrafos
(quando for o caso), sequência
lógica de ideias, coerência e
coesão, pontuação, escrita correta
das palavrasetc.
• Apropriar-se de diferentes
procedimentos necessáriosao
atodeescrever(compreender
aspectos notacionaise
discursivos), considerando a

que compõem a narrativa,
presentesemdiversosgêneros.

• 5ºANO
• ESCRITA/PRODUÇÃODETEXTO
• Produzir textos escritos
emdiferentesgêneros,adequado
sa objetivos/finalidade,
destinatários/interlocutores eo
contextodecirculação.
• Escrever textos em gênerosque
apresentem em suaorganização
internadiferentesmodos(tipos)
textuais: narração, descrição,
argumentação, instrução, relatos
e exposição sem necessidadede
classificaçãopelotipo.
• Refletir, revisar e reescrever
textos produzidos considerando
um ou mais aspectos a seguir:
organização em parágrafos
(quando for o caso),sequência
lógicadeideias,coerência
• e coesão, pontuação, escrita
corretadaspalavrasetc.
• Apropriar-se de diferentes
procedimentos necessáriosao
ato de escrever (compreender

diversidade de gêneros que
circulam em sociedade.
• Desenvolver autonomia para
revisaroprópriotextodurantee
depoisdoprocessodeescrita.
• Produzir, revisar e reescrever
textos considerando sua estrutura:
paragrafação,marginaçãoetítulo
procurandodemonstrarclarezae
coerência nas informações
registradas, observando sinais de
pontuação e sua relação com o
sentidoproduzidonotexto.

• ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

• Diferenciarasunidades
linguísticas: letras,
palavras, textos,números
e outrossímbolos.
• Conhecer o alfabeto,
perceberafunçãodas
letrasereconheceros
diferentestipos.
• Desenvolver a consciência
fonológica para relacionar
fonemas e grafemas na
leituraenaescrita.
• Perceberquetodasas
sílabassãoconstituídas
porunidadesmenorese
pelo menos por uma
vogal.
• Perceberasdiferentes
estruturas silábicas,para
lereescreverpalavrase
pequenostextos.
• Conhecer fonemas que
em nossa língua são
grafadosapenasporuma
letra (P, B, T, D, F, V).

• ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
• Nomear e utilizardiferentes
tipos deletras.
• Utilizar a consciênciafonológica
para relacionar fonemas e
grafemasnaleituraenaescrita.
• Lereescreverpalavrasetextos
utilizando diversas estruturas
silábicas.
• Analisarnaleituraeempregar
na produção textual a
segmentaçãoadequadadas
palavras.

• ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
• Conhecer, nomear, ordenare
utilizarostiposdeletras.
• Relacionar fonemas e grafemas
naleituraenaescrita.
• Compreenderasdiferentes
estruturassilábicas,paralere
escreverpalavrasetextos.
• Lereescreverpalavrasetextos
utilizando diversas estruturas
silábicas.
• Analisarnaleituraeempregar
na produção textual a
segmentaçãoadequadadas
palavras.

• ANÁLISELINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
• Reconhecer regularidades e
irregularidades ortográficas
aplicadasemproduçãodetexto.
• Reconhecer indicadores que
permitam situar a cadeia
cronológica: localizadores
temporais,temposverbaise
advérbiosetc.
• Utilizaralínguaescritacomomeio
deinformaçãoedetransmissãode
culturaecomoinstrumentopara
planejar e realizar tarefas
concretasemdiversassituações
comunicativas
• Construirsignificadosapartirdo
textoescritoeseucontexto

aspectos
notacionais
e
discursivos), considerando a
diversidade de gêneros que
circulam em sociedade.
• Demonstrar autonomia para
revisaroprópriotextodurantee
depoisdoprocessodeescrita.
• Produzir, revisar e reescrever
textosconsiderandosuaestrutura:
paragrafação, marginação etítulo
procurando demonstrar clareza e
coerência nas informações
registradas,observandosinaisde
• pontuação e sua relação com o
sentidoproduzidonotexto.
• ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
• Compreenderregularidadese
irregularidades ortográficas
aplicadasemproduçãodetexto.
• Revisar e corrigir a grafia
empregada na produção textual,
levandoemcontaaimportância
dagrafiaadequadaàprodução
desentido.
• Estabelecer relações entre
normassistematizadaseusona
falaenaescrita.
• Utilizar a língua escrita como
meio de informação e de
transmissãodeculturaecomo
instrumento paraplanejar e
realizar tarefas concretasem
diversas
situações
comunicativas.

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO–
LINGUAGEM: ARTES VISUAIS

1º ANO

2º ANO

• Explorar a imaginação,
a criatividade e a
expressividade a partir
de temas eobservação
do meioambiente.

• Criar, explorar e
expressar-se apartir
de temas e
observação do meio
ambiente.

• Conhecer elementos
que contribuem paraa
formação do
espectador.

• Experimentar
diferentesformas
de expressão
artística.

• Experimentar
processos decriação,
explorando
pensamentos,
emoções e
percepções.

• Conhecer alguns
fundamentos da
linguagem visual
(cor, forma,
textura, equilíbrio,
movimento,
contrastes declaro
e escuro),
aplicando seus
princípios na
criação de
trabalhos artísticos
variados.

• Vivenciarexperiências
por meio das mídias
digitais nos processos
de criaçãoartística.

3º ANO

4º ANO

• Produzir trabalhos
artísticos a partir detemas
e observação do meio
ambiente.

• Pesquisar e exercitar as
diferentes propriedadesda
cor.

• Pesquisar e exercitar as
diferentes propriedadesda
cor.

• Conhecer opatrimônio
artístico do Distrito
Federal.

• Conhecer opatrimônio
artístico do Distrito
Federal.

• Frequentarespaços
culturaisdiversos.

• Frequentarespaços
culturaisdiversos.

• Selecionar técnicas,
materiais e suportes para a
produção de imagens
justificando suas escolhasa
fim de desenvolver o
processocriativo.

• Selecionar técnicas,materiais
e suportes para a produção
de imagens justificando suas
escolhas a fim de
desenvolver o processo
criativo.

• Reconhecer processos de
criação, explorando
pensamentos, emoções e
percepções para instigar a
reflexão, a sensibilidade, a
imaginação, a intuição, a
curiosidade e aflexibilidade.

• Reconhecer processos de
criação, explorando
pensamentos, emoções e
percepções para instigar a
reflexão, a sensibilidade, a
imaginação, a intuição, a
curiosidade e aflexibilidade.

• Valorizar o patrimônio
cultural, material eimaterial,
de culturas diversas, em
especial a brasileira,
incluindo-se suas matrizes
indígenas, africanas e
europeias, dediferentes
épocas, favorecendo a LA.

• Valorizar o patrimônio
cultural, material eimaterial,
de culturas diversas, em
especial a brasileira,
incluindo-se suas matrizes
indígenas, africanas e
europeias, dediferentes
épocas, favorecendo a LA

• Selecionar técnicas,
materiais e suportes para
a produção de imagens
justificando suas escolhas
a fim de desenvolver o
processocriativo.
• Explorar a imaginaçãoe
a expressividade por
meio de temas que
contextualizem a ação
criadora.
• Conhecer os
monumentos/pontos
turísticos do Distrito
Federal e suas
motivações históricasa
fim de despertar o
sentimento de
pertencimento e a
apropriação do
patrimônio cultural e
ambiental das regiões
administrativas.

5º ANO

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO–
LINGUAGEM: ARTES – TEATRO

1º ANO
• Exercitar a criatividade
por meio do faz de
conta e imitação
utilizando ocorpo.

• Utilizar-se de
modalidadesteatrais
para desenvolver a
confiança em si
mesmo, a
autodisciplina e a
liberdade de
autoexpressão.
Interpretarnarrati
vas. Infantis
• Confeccionar e
utilizar máscaras
com referências
indígenas,africanas
japonesas, gregas,
indianas eoutras

2º ANO
• Apreciar diferentes formas
de manifestações doteatro
em diferentes contextos,
conhecendo aspectos de
formação deplateia.
• Conhecer elementos da
teatralidade e suasrelações
expressivas ecompositivas.
• Interpretar
personagens
denarrativasteatrais
para estimular a
autocrítica, o senso
estético e
desenvolver a
autodisciplina e
liberdade de
autoexpressão.
• Encenar pequenas
cenas teatrais,
utilizando máscaras
com referências
indígenas,africanas
japonesas, gregas,
indianas eoutras

3º ANO

4º ANO

• Compreender diferentes
formas de manifestações
do teatro em diversos
contextos, conhecendo
aspectosdeformaçãode
plateia

• Experienciar diferentes
formas de manifestaçõesdo
teatro em diversos
contextos, observando os
aspectos deplateia.

• Expressar-se
cenicamente pormeio
do corpo, visando
criar hábitos sociais,
organizar ideias e
pensamentos.
• Criar e interpretar
personagens de
narrativas teatraispara
estimular a confiança
em si mesmo,
desenvolver a
autodisciplina e
liberdade de
autoexpressão.
• Conhecer cenas
cotidianas dasculturas
indígenas,
quilombolas e afrobrasileiras respeitando
suasespecificidades.

• Identificar as diferentes
modalidadesteatrais.
•
Vivenciarcenasco
tidianas dasculturas
indígenas, ciganas,
quilombolas e afrobrasileiras dos grupos
que residem no
DistritoFederal e entorno
respeitando suas
especificidades.

5º ANO
• Experienciar e comparar
diferentes
formas
de
manifestações do teatro
em diversos contextos,
observando os aspectos
deplateia.
• Compor
movimentos
corporais e vocais em
atividades cênicas em
grupo ouindividual.
• Produzir peças teatraiscom
definição de elenco (atores,
diretor, sonoplasta,
cenógrafo).
• Identificar e compreender
as influências das culturas
indígenas eafro-brasileiras,
marcadas pela diversidade
de rituais, mitos e
imaginários, entendendo a
função do corpo como
elemento expressivo das
relaçõespessoais.

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO–
LINGUAGEM: ARTES – DANÇA

1º ANO
Contextos e Práticas
• Vivenciar brincadeiras, jogos
rítmicosecançõespresentes
em sua cultura, queresgatem
ouniversoinfantildacriança.

Elementos da Linguagem
• Identificar as partes do
corpo e o corpo em sua
totalidade nomovimento.
• Experimentar variaçõesde
tempo domovimento.

Processos de Criação
• Utilizar aimaginação
como estímulo e
material para
improvisações em
dança.
• Vivenciar momentosde
trocas sobre as
experiências emdança

2º ANO
Contextos e Práticas
•
Experimentar,
conhecer ecompartilhar
de brincadeiras, jogos
rítmicos e canções do
contexto do estudante
seja ele familiar, da
comunidade e/ou da
escola.
Elementos da Linguagem
• Identificar as partes
fracionadas do corpo eo
corpo em sua totalidade
nomovimento.
• Explorar as possibilidades
de
forma
do
corpo
Combinar
percursos
espaciaisvariados

Processos de Criação
• Improvisar danças
inspiradas emobras
artísticas de outras
linguagens.
• Compartilhar erefletir
em grupo sobre as
experiências
vivenciadasnas
atividadesemsala.

3º ANO
Contextos e Práticas
• Conhecer espaços culturais
de Brasília com promoção
ao sentimento de
pertencimento àcidade.

Elementos da Linguagem
• Conhecer asarticulações
do corpo e suas
possibilidades de
movimentação.
• Compor diversos
percursos espaciaisem
diferentes variações de
tempo.
• Explorar e compreenderas
possibilidades de forma do
corpo.
Processos de Criação
• Vivenciar propostasde
criaçãocoletiva.
• Vivenciar trocas ereflexão
sobre as experiências de
dança vivenciadas em
grupo.

4º ANO

5º ANO

Contextos e Práticas
• Conhecer, vivenciar e
apreciar manifestações
de dança da cultura
local eregional.
• Pesquisar
a
diversidade cultural
presente
nas
manifestações
de
dançabrasileira.
Elementos da Linguagem
• Estabelecer relações
entre o movimento das
partes do corpo,
movimentos parciais,e
do corpo na totalidade,
movimentostotais.

Contextos e Práticas
• Conhecer as
manifestaçõesde
dança das
regiões doBrasil.
• Adquirir repertório
relativo àsdiferentes
manifestações de
dança de matrizes
indígenas,africanas
eeuropeias.
Elementos da
Linguagem
• Explorar diferentes
posturas corporais,
alternando as partes
do corpo que o
apoiam sobre osolo.

Processos de Criação
• Vivenciar propostasde
criação coletiva em
dança em pequenos e
grandesgrupos.

Processos de Criação
• Vivenciar momentos de
reflexão sobre as
experiências decriação
em dança,
compreendendo as
etapas de seu
processo decriação.

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO–
LINGUAGEM: ARTES – MÚSICA

1º ANO

2º ANO

• Conhecer, valorizar e
respeitar a diversidade
musical como resgate
da cultura popular e
ampliação
de
repertório.

• Valorizar e respeitar a
diversidade musical como
resgate da cultura popular
e ampliação derepertório.

• Explorar
diversas
fontes sonoras, como
as existentes no próprio
corpo (palmas, voz,
estalos, passos), na
natureza e em objetos
cotidianos,
reconhecendo
os
elementos constitutivos
damúsica.
• Observar suas
possibilidades vocais
bem como oscuidados
para a preservação da
voz.
• Criar e produzirmúsica
a partir de jogos
musicais, brincadeiras,
brinquedoscantados,
rítmicos e sonoros.

• Explorar
suas
possibilidades
vocais
bem como os cuidados
para a preservação da
voz.
• Identificar os elementos
constitutivos da música
por meio de jogos,
brincadeiras, cançõese
práticasdiversas.
• Discriminar o silêncio
como parte de
sequências sonoras
nas atividades de
brinquedos sonorose
jogosfolclóricos.

3º ANO

4º ANO

5º ANO

• Perceber e reconhecer
diversas formas, gêneros e
estilos de expressãomusical
da Região Administrativa na
qual vive e/ouestuda.

• Apreciar estilos e
gêneros musicais no
contexto daformação
da sociedade
brasileira.

• Utilizar gêneros e estilos
da expressão musical
no contexto das
tradições orais, em
pesquisasmusicais.

• Trocar as
experiências/vivênciasdos
diversos gêneros/estilos
musicais de seu contexto,
reconhecendo sua
diversidadecultural.
• Utilizar adequadamente o
potencial vocal no canto
individual e/ou coletivo, fala,
conto e reconto dehistórias,
nas atividades em sala, no
geral.

• Perceber e
reconhecer
elementos dos vários
gêneros e estilos da
expressão musicaldo
contexto da origem
doDF.

• Conhecer elementos
dos vários gênerose
estilos musicais do
repertório das
regiões doBrasil.

• Apreciar criticamente
atividades musicais
realizadas e registradaspor
meio das tecnologias de
mídia.

• Combinar gêneros e
estilos musicais doDF
para expressar sua
diversidade cultural
desde sua origem, por
meio das demais
linguagens artísticas
(artes visuais, dançae
teatro).
• Perceber suas
potencialidades vocais na
interpretação de obras
musicais.

• Executarlivremente
cantigase
canções do
repertório próprio e
coletivo do contexto
escolar,

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO –
LINGUAGEM: EDUCAÇÃO FÍSICA

1º ANO

2º ANO

Brincadeiras e Jogos
• Experimentar
jogos
e
brincadeiras que exijam a
utilização e combinação de
habilidades
motoras
fundamentais.
• Conhecer, por meio de
múltiplas linguagens (corporal,
visual, oral e escrita), as
brincadeiras e os jogos
populares do contexto do
estudante.
• Participar
de
situações
problemas de ordem corporal
emdiferentescontextoscomo
usode
regras
simples,
compartilhando momentose
sensações que promovam o
desenvolvimento de vínculos
afetivos,orespeitomútuo,a
solidariedade
e
a
autoconfiança.

BrincadeiraseJogos
• Desenvolver
habilidades
motoras fundamentais esuas
combinaçõesemcontextode
jogos ebrincadeiras.
• Vivenciar situações- problema
de ordem corporal em
diferentescontextoscomouso
de
regras
simples,
compartilhando momentos e
sensações que promovam o
desenvolvimento de vínculos
afetivos,orespeitomútuo,a
solidariedade
e
a
autoconfiança.

Danças e atividades rítmicas e
expressivas
• Experimentar e fruir diferentes
atividades rítmicasampliando
as possibilidades deexpressão
corporal de forma lúdica e
prazerosa.

Dançaseatividadesrítmicase
expressivas
• Participar de danças e
atividades rítmicas expressivas
que possibilitem ampliaçãodo
equilíbrio,
ritmo
e
expressividade.

3º ANO
Brincadeiras e Jogos

• Ampliar o conhecimentoacerca
de brincadeiras e jogos da
culturapopularquepropiciema
convivênciacoletivacomoutras
crianças e o uso de diversas
linguagensdemodoavalorizara
diversidade cultural do nosso
país.
• Compreender
situaçõesproblema de ordemcorporal
emdiferentescontextoscomo
uso e criação de regras,
compartilhando momentose
sensações que promovam o
desenvolvimento devínculos
afetivos,orespeitomútuo,a
solidariedade
e
a
autoconfiança.

Danças e atividades rítmicas e
expressivas
• Aprimorarritmo,equilíbrioe
expressividade através da
vivênciadebrincadeiras,jogos
edanças.

4º ANO
Brincadeiras e Jogos
• Identificar situações de
injustiça e preconceitogeradas
e/ou presentes no contexto
dos jogos e demais práticas
corporais
e
discutir
alternativasparasuperá-las.
• Experimentar movimentos
psicomotoresligadosàforça,à
resistência, ao equilíbrio eà
coordenação motora fina e
grossa.
• Vivenciar momentos de
autonomiaecriaçãolúdica.

•

Esportes,LutaseGinásticas
Participar de atividades
adaptadas de esportes,lutas •
e
ginásticas
criando
estratégias individuais e
coletivas, prezando pelo
protagonismo e trabalho
coletivo.

5º ANO
Brincadeiras e Jogos
• Praticar a resolução de
conflitos
através
do
respeitoàopiniãodooutro
eàtrocadeexperiências,
visandoacompreensãoda
disputacomoumelemento
intrínsecodacompetiçãoe
não como uma atitudede
rivalidade frente aos
demais.
• Desenvolver movimentos
psicomotores ligados à
força, à resistência, ao
equilíbrio e à coordenação
motorafinaegrossa.
• Pesquisar para a criação
autônoma
de
jogos,
brinquedos e brincadeiras
douniversoinfantil.

Esportes,
Lutas
e
Ginásticas
Compreenderosprincipais
elementos dos jogos,
esportes,lutaseginástica,
identificando
as
características que os
constituem
na
contemporaneidade.

Conhecimentosobre o corpo
• Conhecer
algumas
característicasgeraisdocorpo
humano
percebendo
e
reconhecendo as diferenças
individuais.

Conhecimentosobre o corpo
• Compreender e reconhecer as
diferenças
individuais
relacionadas ao corpo e o
movimento respeitando nossa
diversidadeculturalesocial.

Conhecimentosobre o corpo
• Vivenciar atividadescorporais
adotando uma postura de
respeito às características de
gênero,biótiposehabilidades.

Dançaseatividadesrítmicase
expressivas
•

Experimentar
e
fruir
diferentesritmosapartirdas
danças e manifestações
populares regionais de
matrizes
africanas
e
indígenas.

Conhecimentos sobre
corpo

o

Identificar e perceber as
relações da atividade física
com o corpo, respeitando as
características de gênero e
biótipos.

Danças e atividades rítmicas
e expressivas
• Identificar os elementos
constitutivos (ritmo, espaço,
gestos)
das
danças
docontexto comunitário e
regional, valorizando e
respeitando os diferentes
significados
dessas
manifestações emsuas
culturas de origem.
Conhecimentos sobre o
corpo
Pesquisar e estudar os
benefícios que a atividade
física regular exerce sobreo
corpohumano,tendoemvista
apromoção da saúde.

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO –
MATEMÁTICA

1º ANO
•

Números

• Identificar o uso do número
em suas diferentes funções
sociais.
• Contar,comparareordenara
quantidade de objetos de
coleções até 99 unidades e
apresentar o resultado por
registros verbais esimbólicos,
emsituaçõesdeseuinteresse,
como jogos, brincadeiras,
materiaisdasaladeaula,entre
outros.
•
Estabelecer a relação
entre quantidades iguais com
objetosdiferentes.
• Compreender a lógica do
Sistema de NumeraçãoDecimal
(SND)apartirdaconstruçãode
agrupamentos de 10, com o
respectivoregistrosimbólicoea
partir da comparação de
números naturais de até duas
ordensemsituaçõescotidianas,
com e sem suporte da reta
numérica.
• Compor e decompor número
deatéduasordens,pormeiode
diferentes adições, com o
suporte
de
material

2º ANO
•

Números

• Comporedecompornúmeros
naturais de até três ordens,
com suporte de material
manipulável por meio de
diferentesadições.
• Experimentar atividades para
o desenvolvimento do cálculo
mental considerando fatos
fundamentais da adição e
subtração.
•
Reconhecer eresolver
situações-problema
significativas
de
adição,
subtração, multiplicação e
divisão,envolvendodiferentes
ideias por meio de registros
pictóricos,oraisouescritosde
experiências
matemáticas
vivenciadasapartirdejogos,
brincadeirasetc.
•
Resolver e elaborar
problemas envolvendo dobro,
metade,triploeterçaparte,
comosuportedeimagensou
material
manipulável,
utilizando estratégiaspessoais.

3º ANO
•
Números
•
Ler, escrever e comparar
númerosnaturaisatéaordemde
unidade
de
milhar,
estabelecendo relações entreos
registrosnuméricoseosistema
deescrita.
• Compreenderaidentificaçãode
quantidade de algarismos e da
posiçãoporelesocupadas.
• Ler, escrever e comparar
quantidades
até
9999,
estabelecendo relações entreos
registrosnuméricosesistemade
escrita.
• Compreender, resolver e
formular situações- problema,
envolvendo meio, quartos e
décimos,
utilizando
representações
não
convencionais.

4º ANO
•

Números

• Ler, escrever e ordenar
númerosnaturaisatéaordem
de dezenas de milhar,
reconhecendo as propriedades
do sistema de numeração
decimal realizando operações
por meio de situaçõesproblema.
• Mostrar,pordecomposiçãoe
composição, que todo número
natural pode ser escrito por
meio
de
adições
e
multiplicaçõesporpotênciasde
dez, para compreender o
sistema de numeraçãodecimal
e desenvolver estratégias de
cálculo.
• Estabelecer relações de
ordem de números naturaise
seu posicionamento na reta
numerada.
• Compreenderatabuadacomo
formadeorganizaçãodefatos
fundamentais.
• Reconhecerqueasregrasdo
sistema de numeraçãodecimal
podem ser estendidas para a
representaçãodecimaldeum

5º ANO
•

Números

• Ler, escrever e ordenar
números naturais até a
ordem das centenas de
milharcomcompreensãodas
principais características do
sistema de numeração
decimal.
• Ler,escrever e ordenar
números racionais na forma
decimalcomcompreensãodas
principais características do
sistema
de
numeração
decimal, utilizando, como
recursos, a composição e
decomposição e a reta
numérica.
•
Ampliar
procedimentos operatórios
de
adição,
subtração,
multiplicação e divisão dos
númerosnaturais,pormeio
desituações-problema
• Propiciar o reconhecimento
de múltiplos e divisores em
contextosdocotidiano.
• Compreender
a
representação do número
fracionário e decimalem

manipulável.

número racional e relacionar
décimos e centésimos com a
representação do sistema
monetário brasileiro.
• Compreender
a
representação do número
fracionário em situações
significativaseconcretas.
• Associar a representaçãode
um número decimal a uma
fraçãoevice-versa.
•
Ampliar
os
procedimentos operatórios de
adição,
subtração,
multiplicação e divisão dos
números
naturais
para
contextos envolvendo os
númerosdecimais,pormeiode
situações-problema.
•
Propiciar
o
desenvolvimento do cálculo
mental, cálculo aproximado,
estimativa,usodecalculadora,
socialização de estratégias de
conferência.
•

• Pensamentoalgébrico
• Organizar e ordenar objetos
familiares ou representações
por figuras, por meio de
atributos,taiscomocor,forma
emedida.
• Descrever,
após
o
reconhecimento
e
a
explicitaçãodeumpadrão(ou
regularidade), oselementos
ausentes em
sequências

• Pensamentoalgébrico
• Construir sequências de
númerosnaturaisemordem
crescente ou decrescente a
partir de um número
qualquer, utilizando uma
regularidadeestabelecida.

• Pensamentoalgébrico
• Identificar regularidades em
sequências ordenadas de
números naturais, resultantes
da realização de adições ou
subtrações sucessivas por um
mesmonúmero.
• Compreender a ideia de
igualdade
para
escrever
diferentessentençasdeadições
ou de subtrações de dois

• Pensamentoalgébrico
• Reconhecer, por meio de
investigações, utilizando a
calculadora
quando
necessário, as relações
inversas entre asoperações
deadiçãoedesubtraçãoede
multiplicação e de divisão,
paraaplicá-lasnaresolução
desituações-problema.
• Determinar
o
número

situaçõessignificativas
e
concretas.
• Ampliar
procedimentos
operatórios de adição,
subtração, multiplicação e
divisão dos númerosnaturais
para contextos envolvendo
os números decimais, por
meiodesituações-problema.
•
Propiciar
odesenvolvimento de
cálculo
mental,
cálculoaproximado,
estimativa,
uso
de
calculadoraesocializaçãode
estratégiasdeconferência.

• Pensamentoalgébrico
• Concluir, por meio de
investigações, que a relação
de igualdade existente
entre dois membros de
uma equação permanece
ao adicionar, subtrair,
multiplicar ou dividir cada
um desses membros por
um mesmo número,para
construir a noção de

recursivas
de
números
naturais,objetosoufiguras.

• Geometria
• Corresponder a localizaçãode
pessoas e de objetos no
espaço em relação à sua
própria
posição,
(reconhecendo seu corpo
comoreferencialdetrajetória
noespaço)utilizandotermos
comoàdireita,àesquerda,em
frente,atrás.
• Observar,
manusear
e
relacionarfigurasgeométricas
espaciais (cones, cilindros,
esferas e blocosretangulares)
aobjetosfamiliaresdomundo
físico,
sem
uso
de
nomenclaturas.
• Identificar e nomear figuras
planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo) em
desenhos apresentados em
diferentesdisposiçõesouem
contornosdefacesdesólidos
geométricos.

números naturais que resultem
na mesma soma ou diferença.

• Geometria
• Esboçar roteiros a serem
seguidos ou plantas de
ambientes
familiares,
assinalandoentradas,saídas
e alguns pontos de
referência.
• Reconhecer, nomear e
comparar
figuras
geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular,pirâmide,
cone, cilindro e esfera),
relacionando- as com
objetosdomundofísico.
• Reconhecer, comparar e
nomear figuras planas
(círculo,
quadrado,
retânguloetriângulo),por
meio de características
comuns, em desenhos
apresentados emdiferentes
disposições ou em sólidos
geométricos.
• Analisar,
comparar,
construir e visualizar as
formas geométricas planas
(bidimensionais) eespaciais
(tridimensionais) pormeio
dedesenhos,figurasoupor
observaçãonanaturezaeno
ambientegeométricos.

• Geometria
• Descrever e representar, por
meiodeesboçosdetrajetosou
utilizandocroquisemaquetes,a
movimentaçãodepessoasoude
objetos no espaço, incluindo
mudançasdedireçãoesentido,
combaseemdiferentespontos
dereferência.
• Relacionardiferentespontosde
referências para localização de
pessoas e objetos no espaço
estabelecendo relações entre
eles e expressando-as através
de diferentes linguagens:
oralidade, gesto, desenho,
maquete, mapa, croqui e
escrita.
• Associar, nomear e comparar
figuras geométricas espaciais a
objetosdomundofísico.

desconhecido que torna
verdadeira uma igualdade
que envolve as operações
fundamentais comnúmeros
naturais.
• Geometria
• Medir
e
estimar
comprimentos (incluindo
perímetros),
massas
e
capacidades,
utilizando
unidades
de
medida
padronizadasmaisusuais.
• Medir, comparar e estimar
área de figuras planas
desenhadas
em
malha
quadriculada, pelacontagem
dos quadradinhos ou de
metades de quadradinho,
reconhecendo que duas
figuras
com
formatos
diferentes podem ter a
mesmamedidadeárea.
• Interpretar textos que
constem informações que
envolvammedidas
• Ler e registrar medidas e
intervalos de tempo emhoras,
minutos e segundos em
situaçõesrelacionadasaoseu
cotidiano, como informar os
horáriosdeinícioetérminode
realizaçãodeumatarefaesua
duração.
• Resolver
e
elaborar
problemas que envolvam
situaçõesdecompraevenda
e formas de pagamento,
utilizandotermoscomotroco
e desconto, enfatizando o
consumo ético, conscientee
responsável.

equivalência.

• Geometria
• Resolver
e
elaborar
problemas
envolvendo
medidas
dasgrandezas
comprimento,área,massa,
tempo, temperatura e
capacidade, recorrendoa
transformações entre as
unidades mais usuais em
contextossocioculturais.
• Reconhecer volume como
grandeza associada a
sólidosgeométricosemedir
volumes por meio de
empilhamento de cubos,
utilizando,
preferencialmente, objetos
concretos.
• Realizar
operações
utilizando acompreensão
de valores monetários:
preços, trocos,orçamentos
eprestações.
• Interpretar,criareproduzir
textos
que
constem
informações que envolvam
medidas.

• Grandezas eMedidas
• Identificar a ideia de
grandezas:
massa,
comprimento, capacidade,
temperaturaetempo.
• Comparar
comprimentos,
capacidadesoumassas.
• Compreender
expressões
básicas para desenvolver a
ideiadetempo:agora,depois,
antes, amanhã,hoje.
• Relacionar períodos do dia,
dias da semana e meses do
ano, utilizando calendário,
quandonecessário.
• Reconhecer cédulas emoedas
do nosso Sistema Monetário
Brasileiro por meio de
atividadeslúdicas.

• GrandezaseMedidas
• Compreender a ideia de
grandezas:
massa,
comprimento, capacidade,
temperaturaetempo.
• Estimar, medir ecomparar
comprimentos de lados
(contorno) e depolígonos,
utilizando unidades de
medida não padronizadas e
padronizadas
(metro,
centímetro e milímetro) e
instrumentosadequados.
• Estimar, medir ecomparar
capacidade
e
massa,
utilizando
estratégias
pessoais e unidades de
medida não padronizadas
ou padronizadas (litro,
mililitro,
grama
e
quilograma).
• Reconhecer unidades de
tempo: dia, semana,mês,
bimestre, semestre, anoe
utilizar calendários e
agendas.
• Realizar
contagens
considerando o valor de
cédulasemoedasdenosso
Sistema
MonetáLer,
interpretar e fazer uso das
informações em diversas
situações e em diferentes
configurações
(anúncios,
gráficos, tabelas, rótulos,
propagandas)
para
a
compreensão de fenômenose
práticas sociais.rioBrasileiro,
por meio de atividades
lúdicas.

• Grandezas eMedidas
• Desenvolver a ideia de
grandezas:
massa,
comprimento,
capacidade,
temperaturaetempo.
• Estimar e medir capacidade e
massa, utilizando unidadesde
medida não padronizadas e
padronizadas mais usuais(litro,
mililitro, quilograma, gramae
miligrama), reconhecendo-as
em leitura de rótulos e
embalagens,entreoutros.
• Utilizar
as
medidas
convencionaisdetempo,massa,
capacidade e valores em
situações do cotidiano e
simuladas em problemas
contextualizados.
• Resolver e elaborarproblemas
queenvolvamacomparaçãoea
equivalência
de
valores
monetáriosdosistemabrasileiro
em situações de compra,venda
etroca.

• Grandezas eMedidas
• Descrever trajetórias e
localização de pessoas ede
objetosnoespaço,pormeio
de malhas quadriculadas e
representações
como
desenhos, mapas, planta
baixa e croquis,empregando
termos como direita e
esquerda, mudanças de
direção
e
sentido,
intersecção, transversais,
paralelaseperpendiculares.
• Identificarângulosretosenão
retos em figuras poligonais
com o uso de dobraduras,
esquadros ou softwares de
geometria.
• Reconhecer ângulos como
rotaçãoedeslocamento(girar
45º,90º,180º,360º).
• Construir
e
interpretarmaquetes.

• GrandezaseMedidas
• Reconhecer e representar
localização, trajetórias e
orientações por meio de
mapas.
• Interpretar, descrever e
representar a localizaçãoou
movimentação deobjetos
no plano cartesiano (1º
quadrante),
utilizando
coordenadas cartesianas,
indicando mudanças de
direçãoedesentidoegiros.
• Calcular o perímetro e a
área de figuras planas:
triângulos; quadriláteros
(quadrado,
retângulo,
losango, paralelogramo e
trapézio) a partir de
situações-problema,
utilizando
a
malha
quadriculada ou material
concreto.

• ProbabilidadeeEstatística
• Ler,interpretarefazerusodas
informações expressas em
tabelas e em gráficos de
colunas simples na formade
ícones, símbolos, signos e
códigos.
• Classificar eventos envolvendo
oacaso,taiscomo“acontecerá
com
certeza”,
“talvez
aconteça” e “é impossível
acontecer”, em situaçõesdo
cotidiano.

• ProbabilidadeeEstatística
• Ler,interpretarefazerusodas
informações em diversas
situações e em diferentes
configurações
(anúncios,
gráficos, tabelas, rótulos,
propagandas)
para
a
compreensão de fenômenose
práticassociais.
• Classificar resultados de
eventos
cotidianos
aleatórios como “pouco
prováveis”,
“muito
prováveis”, “improváveis” e
“impossíveis”.

• ProbabilidadeeEstatística
• Formular, interpretar eresolver
situações- problema envolvendo
análise crítica dos dados de
gráficos etabelas.
• Resolver situações- problema
simples envolvendo noçõesde
possibilidadeeprobabilidade.

• ProbabilidadeeEstatística
• Lereinterpretarinformações
presentes nos meios de
comunicação e no comércio,
registradas por meio de
tabelas egráficos.
• Realizar pesquisaenvolvendo
variáveis categóricas e
numéricas e organizar dados
coletados por meio da
construção de tabelas e
gráficos de colunas simples
ouagrupadas,comesemuso
detecnologiasdigitais.
• Resolver situações-problema
simples envolvendo noções
de
possibilidade
e
probabilidade.

• ProbabilidadeeEstatística
• Ler,
interpretar
e
compreender informações
presentes nos meios de
comunicação
e
no
comércio, registradaspor
meiodetabelasegráficos.
• Determinar aprobabilidade
de ocorrência de um
resultado em eventos
aleatórios, reconhecendo
características
de
resultados mais prováveis
semutilizarfrações,usando
todos
os
resultados
possíveis têm a mesma
chance
de
ocorrer
(equiprováveis).
• Elaborar
e
resolver
situaçõesproblema
simples,envolvendonoções
de
possibilidade
e
probabilidade.

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO –
CIÊNCIAS DA NATUREZA

1º ANO
•

Matéria eEnergia

2º ANO
•

Matéria eEnergia

3º ANO
•

Matéria eEnergia

•
Comparar
as
características como dureza,
maleabilidade, transparência,
opacidade,
resistência
e
flexibilidade de materiaisque
constituemobjetoscomunsdo
cotidiano
•
Avaliar o consumo e
descarte
de
materiais,
considerando questões sociais,
ambientais
e
de
sustentabilidade.

• Selecionar e identificar do
quesãofeitososobjetosque
fazem parte do cotidiano
(metal,vidro,papel,madeira,
plástico etecido).
• Reconhecer que os objetos
são produzidos para funções
específicas e que o seu uso
depende das propriedadesdos
materiaisqueoscompõem.
• Reconheceros
•
principais materiais e
objetos que representam
riscosàsaúdeeàsegurança–
objetos cortantes, materiais
inflamáveis,
eletricidade,
produtos
de
limpeza,
medicamentosetc.
•
Discutir estratégias para
prevenção de acidentes
domésticos.

• Reconhecer a fonte de
diferentes sons,relacionando-os
àconstituiçãodomaterialqueo
produziu.
• Compreenderquealuzinterage
de forma diferente de acordo
comomaterialqueilumina.
• Relacionarascondiçõessonoras
doambienteehábitospessoaisà
saúde auditiva, considerando os
efeitosnegativosdesonsaltos,
ruídos frequentes, uso indevido
dos fones de ouvido etc.,
propondo estratégias para
mitigá-losoueliminá-los.
•
Identificar os fatores
ambientais e os hábitospessoais
prejudiciaisàsaúdedosolhose
acuidade visual, propondo
estratégias para mitigá-los ou
eliminá-los.

•
Vida eEvolução
• Reconhecer o própriocorpo,
identificando as suas partes e
representando-asgraficamente.
• Reconhecerasfuncionalidades
daspartesdocorpo.

•
Vida eEvolução
• Identificar as plantas mais
significativas do cotidiano
(plantasdecasa,daescola,da
horta,
de
plantações,
plantas/árvoresdecorativas,

•
Vida eEvolução
• Conhecer o ciclo de vida dos
seresvivos.
• Reconhecerareproduçãocomo
forma de continuidade das
espécies

4º ANO
•

Matéria eEnergia

• Identificar as misturas com
base em propriedades físicas
observáveis comotemperatura
de fusão, temperatura de
ebulição, densidade e número
de fases, reconhecendo suas
composições.
•
Discutir situações em
que os materiais sofrem
transformações
quando
submetidos a determinadas
condições de temperatura,luz
e
umidade.
Exemplo:
desbotamento de pinturas e
roupas,
ferrugem,
amolecimento
e
endurecimento de materiais
etc.).
•
Testareconcluirque,ao
ser submetida a certas
condições de temperatura, a
matéria
pode
sofrer
transformações reversíveis
(como mudanças no estado
físico da água) eirreversíveis
(como o cozimento do ovo,a
queima do papel etc.).
•
Vida eEvolução
• Apresentar exemplos do
cotidianodeformaailustraras
relaçõesdepredaçãoentreos
animais.
• Elaborarumacadeiaalimentar

5º ANO
•

MatériaeEnergia

• Explorarfenômenosdavida
cotidiana que evidenciem
propriedades físicas dos
materiais como densidade,
condutibilidade elétrica e
térmica, magnetismo,dureza,
elasticidadeeoutros.
•
Relacionar o uso eas
aplicaçõesdosmateriaiscom
suaspropriedadesfísicas.
• Associar as mudanças de
estadofísicodaáguacomo
ciclohidrológico.
•
Conhecer a relação
entre cobertura vegetal eo
ciclohidrológico.
• Construir
propostas
coletivas para um consumo
maisconsciente.

•
Vida eEvolução
•
Avaliarosproblemase
doenças
identificados,
considerando as possíveis
causaseconsequências
• Relacionar as condiçõesde

•
Demonstrar
a
importância dos hábitos de
higiene pessoal (lavar asmãos
antes de comer, escovar os
denteselimparosolhos,onariz
easorelhas)paraamanutenção
dasaúde.
• Reconhecer a diversidade
entreoscolegas,respeitandoos
indivíduos em suas diferentes
caraterísticas:
individuais,
físicas,
culturais
socioeconômicas, étnico-raciais,
degênero,deorientaçãosexual e
deidade.
• Compreenderaimportânciada
valorização, do acolhimentoe
do respeito às diferenças
individuais,físicas,
•
socioeconômicas, étnicoraciais,degênero,deorientação
sexual,deidadeeculturaispara a
promoção da convivência
harmoniosaemsociedade.

árvores de sombra, árvores
com balanço etc.), indicando
oslocaisondesedesenvolvem.
• Descrever características de
animais que fazem parte do
cotidiano,
considerando:
tamanho, forma, cor, cheiro,
fase da vida, local que se
desenvolve,
pelagem/revestimento
do
corpo, presença de chifres,
escamas, penas, garras, e
relacionar essas características
aoslocaisondevivem.
•
Compreender o Sol
como fonte primária de
energiaparaavidanaTerra.
• Entender a importância da
águaparaavidanoPlaneta.
• Identificar as principaispartes
de uma planta (raiz, caule,
folhas, flores e frutos) e as
funções que cada uma
desempenha.
• Analisararelaçãodasplantas
com o ambiente e demais
seresvivos.

•
Conhecer as classes dos
animais vertebrados (peixes,
anfíbios, répteis, aves e
mamíferos), comparando as
característicasqueossituamem
cada grupotaxonômico.
•
Propor estratégias de
preservação dos vertebrados do
Cerrado, considerando as
espécies mais afetadas pelas
interferências humanas no meio
ambiente.

simples, considerando os
exemplos
de
predação
elencados.
• Reconhecer o papel do Sol
comofonteprimáriadeenergia
paraaproduçãodealimentos.
• Conhecer
processos
de
produção
de
alimentos,
combustível e medicamentos
auxiliadospormicro-organismos.
•
Investigar as formasde
transmissão
de
doenças
infecciosas, propondoatitudes
emedidasadequadasparasua
prevenção

•
Terra eUniverso
• Identificar e nomear diferentes
escalas de tempo: osperíodos
diários(manhã,tardeenoite)e a
sucessão de dias, semanas,
meses eanos.
•
Descrever as atividades
diáriasnosperíodosdamanhã,
tardeenoiteequantificarem

•
TerraeUniverso
• DescreverasposiçõesdoSol
em diversos horários do dia,
identificando a posição do
nascente,daelevaçãomáxima
e dopoente.
•
Apontar e justificar
situaçõesvivenciaisnasquaiso
Soléafontedecaloreenergia

•
TerraeUniverso
• Identificar semelhanças e
diferenças nos modelos de
representação da Terra noque
diz respeito aos tipos desolos,
presença de água e florestas,
desníveis e irregularidadesdos
terrenosetc.
•
Observareregistrarcomo

•
Terra eUniverso
• Observar as posições do
nascenteedopoentedoSole
identificarospontoscardeais
Leste-OesteeNorte-Sul.
• Localizarasposiçõesrelativas
da escola, da cidade e do DF
utilizandocartasemapas.
•
Reconhecer as fasesda

saúdeeasdoençaselencadas
comosórgãosefunçõesdos
sistemas
circulatório,
digestórioerespiratório.
• Elaborarmodelospara
ilustrarainteraçãoentreos
sistemas
digestório,
circulatórioerespiratórioa
partir do processo de
alimentação.
• Separar alimentos pelas
suas
características
nutricionais.
• Compreender que há
diferentes
necessidades
nutricionaisentreos
•
indivíduos
determinadas por diversos
fatores como: idade, sexo,
hábitos de vida, restrições
alimentaresetc.
• Destacar a relação entre
distúrbios nutricionais e
hábitos de vida, como a
prática de exercícios físicos,a
alimentação, o uso de
medicamentosetc.
•
Refletir sobre os
próprios hábitos alimentares
edevida,considerandosua
importância paraa
manutenção da saúde.
• TerraeUniverso
•
Associarasmudanças
deestadofísicodaáguacom
o ciclohidrológico.
Conhecer a relação entre
cobertura vegetal e ociclo
hidrológico.
•

Construirpropostas

quaisocorremamaiorpartedas
atividades.

variamasposiçõesdonascentee
poente do Sol no decorrer do
ano.
• Observar e registrar os
principais eventos celestesà
noite.
• Observarerelatarosdiferentes
tiposdesoloexistentesnacidade
enoentornodaescola.
•
Propor
ações
para
conservação e preservação do
solo como: reflorestamento;
proteção de nascentes; rotação
deculturasagrícolas;adubaçãoe
plantiodireto

Luaesuaperiodicidadeatravés
de registros das formas
aparentes ao longo do mês e
compreenderoquesãoecomo
ocorrem.
• Caracterizar osmovimentos
de rotação e translação da
Terra.
• Associar os movimentos
cíclicos da Lua e da Terra a
períodosregularesdetempo.
• Utilizar mapas celestes e
aplicativos digitais para
conhecerascaracterísticasdas
principais constelaçõescomo
formato, brilho de alguns
componentes,posiçãoetc.
• Associar o movimentodiário
doSoledasdemaisestrelasno
céuaomovimentoderotação
daTerra.

coletivas para um consumo
mais consciente.

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO –
CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA

1º ANO

2º ANO

3º ANO

• Entender, propor e respeitar
regrasdeconvívionoslugares
devivência.
• Identificar as características
domeioambientepróximo
à escola e do seu lugar de
vivência, reconhecendo
diferenças e semelhanças e
como contribuir para
preservaressaspaisagens.
• Conhecer práticas de
utilizaçãoeconservaçãodos
espaços e meio ambiente,
por meio de atitudes
sustentáveis, visando ao
bem-estar detodos.
• Desenvolver noções de
localização
espacial
e
orientação.
• Localizar nos trajetos de
deslocamentos
diários,
informações comoendereço,
nomes de ruas, pontos de
referência.

• Entender,proporerespeitar
regras de convívio nos
lugares de vivência e na
regiãocircunvizinha.
Conhecer o uso sustentávelde
recursosnaturaiseareciclagem
de diferentes recursos no
âmbitofamiliar,naescolaena
sociedade
• Descreverdiferentes
modos de vida social,
reconhecendo
a
importânciadorespeitoàs
diferenças.
• Relacionar os meios de
transporte,decomunicação
e moradia às diferentes
culturas existentes noBrasil.
• Desenvolver
noções
espaciais de localização,
organização e distância a
partir do espaço daescola
em relação ao lugar de
vivência,
pontos
de
referência eoutros.
• Identificar a divisão do
trabalho realizada por
diferentes grupos sociais,
tendo em vista as
atividades produtivas da
regiãoadministrativa.

• Entender, propor erespeitar
regras de convívio noslugares
de vivência, na região
circunvizinhaenasuacidade.
• Identificar as atividades
produtivas, profissões e
ocupações que repercutemna
natureza.
• Relacionar a evolução dos
meios de transporte e de
comunicação,suasfunções,a
partir do avanço das
tecnologias.
• Utilizaralinguagemcartográfica
para se localizar, obter
informações e interpretar a
organizaçãogeográfica.
Explorar os diferentes tipos de
mapas,suasaplicações,legendase
escalas.

4º ANO
• Reconhecer o Distrito
Federal a partir de sua
história,seussímbolos,seu
sistema
administrativo,
percebendo a pluralidade
cultural, a biodiversidade, as
atividades econômicas e
suas relações com a
qualidade de vida e a
sustentabilidade.
• Identificar as atividades
econômicas do DF e suas
relações com a saúde, a
qualidade de vida, bem
como a sustentabilidade
ambiental.

5º ANO
• Relacionar as questões
econômicas, políticas,
ambientais
e
as
desigualdades sociais em
sua localidade e nas
regiõesbrasileiras.
• Reconhecer os diversos
tipos de
poluição,
discutindo atitudes para
a preservaçãoambiental
esoluçõesparasuperara
degradaçãoambiental.
• Identificar asdiversas
fontes de energia nos
processosprodutivos.
• Reconhecer o papel das
tecnologias,
da
informação,
da
comunicação
e
dos
transportes
na
configuraçãodepaisagens
urbanas e rurais e na
estruturação da vidaem
sociedade.
• Utilizar a linguagem
cartográfica para obter
informações e adequarna
vidacotidiana.

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
2º CICLO – CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA
1º ANO
• Eu,meulugarnomundo,meu
gruposocialemeutempo
• Construir a sua identidade
como sujeito individual e
coletivo.
• Conhecer as histórias da
família e da escola e
identificar opapel
desempenhado
por
diferentes sujeitos em
diferentesespaços.
• Identificar mudanças e
permanências nas formas de
organizaçãofamiliar.
• Descreveredistinguirosseus
papéis e responsabilidades
relacionados à família, à
escolaeàcomunidade.

2º ANO
Eu, meu lugar no
mundo, meu grupo social
e meu tempo
• Compreenderosentidoda
alteridade, dando ênfase
ao respeito às diferenças
socioeconômicas, étnicoraciais, de gênero, de
orientação sexual, de
idade, culturais, dentre
outras.
• Perceber e respeitar as
diversidades socioculturais,
políticas,étnico-raciaisede
gênero que compõem a
sociedadeatual
• Identificar diferentesformas
de trabalho existentes na
comunidade em que vive,
seus significados, suas
especificidades,
sua
importância e impactos no
ambientecausadosporelas
nacomunidadeemquevive.

3º ANO
Eu,meulugarnomundo,m
eu gruposocialemeutempo
• Identificar os registros de
memória na cidade(nomes
de
ruas,
da
região
administrativa, monumentos,
edifícios etc.), discutindoos
critérios que explicam a
escolhadessesnomes.
• Compreender as diferenças
entre o espaço público e o
privado, enfatizando as
instituições públicas e seus
aspectosadministrativos.
• Compreender as diferenças
entre o espaço público e o
privado e mapear os espaços
públicosnolugaremquevive
(ruas,praças,escolas,hospitais,
prédios do governo etc.) e
identificarsuasfunções.
• Identificar diferenças entre
formasdetrabalhorealizadas
na cidade e no campo,
considerandotambémouso
da
tecnologia
nesses
diferentes contextos e
comparar as relações de
trabalhodopresentecomas
deoutrostemposeespaços,
analisando mudanças e
permanências.
• Identificar mudanças que
ocorreram em profissões,
produtos e serviços emsua

4º ANO
• Migrações
como
uma
característica
humana:
trajetórias dos grupos
humanos e a formação do
DistritoFederal
• Reconhecerahistóriacomo
resultado da ação do ser
humano no tempo e no
espaço, com base na
identificação demudanças
e permanências ao longo
dotempo.
• Descrever
as
transformações ocorridas
nosmeiosdecomunicação
(cultura oral, imprensa,
rádio, televisão, cinema,
Internet
e
demais
tecnologias digitais de
informação ecomunicação)
ediscutirseussignificados
para os diferentes grupos
ou estratossociais.
• Analisar as motivações dos
processos migratóriosem
diferentes tempos e
espaços e avaliar opapel
desempenhado
pela
migração nas regiões de
destino.
• Analisar diferentesfluxos
populacionais e suas
contribuições para a
formação da sociedade
brasileira.

5º ANO
• Cidadania, diversidadee
patrimônionoBrasileno
mundo
• Reconhecer
a
necessidade de conviver
eticamente com ooutro,
conhecendo
e
respeitando seus direitos,
deveres, costumes e
modosdeviver,nabusca
da
eliminação
da
discriminação e do
preconceito.
• Associar a noção de
cidadania aos princípios
derespeitoàdiversidade,
à pluralidade e aos
direitoshumanos.
• Reconhecer e respeitar a
diversidade sociocultural,
étnico-racial e de gênero
quecompõemasociedade
atual.
Identificarosprocessosde
formaçãodasculturasedos
povos,relacionando-oscom
o
espaço
geográfico
ocupado
Identificar os
mecanismos
de
organização dopoder
político com vistas à
compreensão da ideia
de Estado e/oude
outrasformasde

comunidade, ao
tempo.

longo do

• Entender
aspectos
econômicos, sociais,
políticoseculturaisdo
Distrito Federal e
Entorno.
• Conhecerosgruposindígenas
noDFesuaslutaspelodireito
àterra
• Analisar a influênciada
procedência histórica e
culturaldasfamíliasquese
fixaram noDF.
• Identificar
os grupos
remanescentes
de
quilombos nas áreas
próximasaoDF.

ordenação social.
• Analisar o papel das

culturas e das religiões
na
composição
identitária dos povos
antigoserelacioná-losao
presente.
• Associar o conceito de
cidadania à conquistade
direitos dos povos e das
sociedades,
compreendendo-o como
conquistahistórica.
• Compreender
os
marcos históricos dos
direitos humanoscomo
conquistas e lutas
travadas
pelos
movimentossociais.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia
Escola Classe 19 de Ceilândia

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 2º CICLO – ENSINO RELIGIOSO

1º ANO

2º ANO

3º ANO

_________________________________________________________________________
Escola Classe 19 de Ceilândia
EQNM 07/09 – Área Especial S/Nº Ceilândia – DF/ Tel. 3901 – 3740

4º ANO

5º ANO

Alteridade
e
Simbolismo
• Identificar-se como partede
grupos sociais,desenvolvendo
valores necessários para o
convívio em sociedade,
acolhendo e respeitando as
semelhanças e diferenças
entre o eu, o outro e o nós,
bem como as semelhançase
diferenças físicas, culturais e
religiosasdecadaum.
Valorizar a diversidade
deformasdevida
• Identificar as diferentes
formaspelasquaisaspessoas
manifestam
sentimentos,
ideias, memórias, gostos e
crenças
em
diferentes
espaços.

•
Alteridade
e
Simbolismo
•
Identificar
na
convivência humana a
possibilidade do agir ético
em busca da percepção do
sagrado conforme acrença
de cadasujeito.
• Compreender a alteridade
comoprincípioorientadordo
relacionamentocomooutro.

Alteridade
e
Simbolismo
• Compreender o fenômeno
religioso como expressão do
sagrado
presente
na
diversidade cultural ereligiosa
dacomunidade.
•
Identificar, caracterizar
e respeitar os diferentes
espaços e territóriosreligiosos
de diferentes tradições e
movimentos religiosos como
locais de realização daspráticas
celebrativas.
•
Reconhecer,caracterizar
e respeitar as indumentárias
(roupas, acessórios, símbolos,
pinturas corporais) utilizadas
em diferentes manifestaçõese
tradiçõesreligiosas,bemcomo
elementos integrantes das
identidadesreligiosas.

Alteridade
e
Simbolismo
• Compreender osfenômenos
religiososcomomanifestação
dasdiferentesexperiênciase
expressões
humanas,
inclusive as expressões
artísticas
(pinturas,
arquitetura,
esculturas,
ícones, símbolos, imagens),
que se apresentam como
parte da identidade de
diferentes
culturas
e
tradições
religiosas
e
resultado da liberdade.
• Conhecer e respeitar as
ideias de divindades de
diferentes manifestações e
tradições religiosas, nos
contextos
familiar
e
comunitário, bem como seus
nomes,
significados
e
representações.
Compreender
a
diversidade
religiosa
existentenoDistritoFederal.

•
Alteridade
e
Simbolismo
• Perceber nos textos
religiosos, escritos e orais,
propostasdevalorizaçãoda
vida,
construção
da
cidadania e superação de
fundamentalismo
e
posturas
radicais
divergentes de uma ética
públicaplural.
• Entender a necessidade
de propiciar para si
momentos
reflexivos
atravésdameditaçãoeou
oração,comoprocessode
valorizaçãodavida.
• Valorizaravidaemfunção
da dignidade do ser
humano.
• Reconheceraimportância
eoselementosdatradição
oral
para
preservar
memórias
e
acontecimentosreligiosose
como
esses
estão
relacionados
com
ensinamentosdomodode
ser eviver.

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO
ANO: 2020
Dimensão

Metas

Estratégias

Avaliação das

Responsáveis

Cronograma

ações
Promover

reuniões

pedagógicas

a

fim

de

• Reunião

semana • Nas

da

pedagógica;

• Direção;

coordenações

• Coordenação;

direcionar o planejamento das

• Planejamento anual;

e conselho de • Professores.

habilidades e competências a

• Reuniões de coordenação

classe.

serem desenvolvidas com os
alunos no decorrer do ano
letivo, conforme portaria de

• Durante todo o ano
letivo;

coletiva;
• Reunião em grupos para
planejamento.

distribuição de carga horária
dos professores; e às novas
orientações de adaptação ao
Gestão
Pedagógica

distanciamento/isolamento
social
Desenvolver planejamento de
atividades que visem reduzir
o

índice

escolar,

de
bem

reprovação
como

as

• Planejar

e

executar

projeto interventivo;
• Desenvolver
de reforço;

visando a recomposição do

projetos

calendário letivo

reagrupamento;

apresentações

dos

e

o

ano

o

ano

letivo.

de

executar • Simulados de
de

português

e

e

Matemática

• Priorizar as datas mais • Nas
relevantes

• Durante

texto;

• Planejar

com

da • Coordenação;

psicogênese;

estratégias • Produção

distorções de idade e série;

Replanejar momento cívico

o • Testes

organizar

reuniões • Direção;

coletivas

e • Coordenação;

• Durante
letivo.

alunos nos turnos matutino e

atividades culturais; por

sempre que se • Professores;

vespertino;

adaptando

as

turmas

fizer

• Alunos;

novas

regras

de

necessário;

• Pais.

distanciamento social;
Desenvolver

projetos

que

busque resgatar a autoestima
do aluno, evitando a evasão

• Leitura de livros e textos;
• Dinâmicas

de

• Rodas de bate papo.

Alfabetizar todos as crianças

• Projeto

ano do ensino fundamental

de • Direção; SOE
• Coordenação;

classe;
• Em

sensibilização;

escolar;

no Máximo, até o final do 2º

• Conselho

sala

• Direção;

coordenações

• Coordenação;

• Projeto interventivo;

e conselho de • Professores;

• Atividades em sala de

classe;
• Em

ano

o

ano

o

ano

o

ano

letivo.

• Alunos.

reagrupamento. • Nas

aula;

o

de • Professores;

aula;

Reforço

• Durante

sala

• Durante
letivo.

• Alunos.
de

aula
Proporcionar
alunos
Gestão das
aprendizagens
e dos
resultados
educacionais

que

a

todos

os

apresentem

Necessidades Educacionais
Especiais
diferenciado

atendimento
durante

sua

permanência na escola e fora

• Orientar
monitores

e • Coordenações; • Direção;

professores
quanto

ao

cuidado com os ANEE’s;
• Definir estratégias para

• SOE;

• Durante
letivo.

• EEAA;
• AEE.

planejamento e execução
de adaptação curricular;

dela;
Propor

atividades

virtuais,

que aproximem a criança a

• Promover contato com os • Coordenações; • Direção;
diferentes

tipos

de

• Coordenação;

• Durante
letivo.

realidade:

contato

com

museus, exposições etc.

dos

nos

matutino

turnos

vespertino,
regras

alunos
e

respeitando

de

e

• Professores;

ambientes;

• Monitores.

através de vídeo-aulas

Realizar momento cívico com
apresentações

culturas

distanciamento

• Cada

turma, • Reunião

isoladamente,

apresenta

uma manifestação cultural
conforme

de • Professores

• Anual

planejamento
anual;

trabalho

realizado em sala.

social
Realizar

reuniões,

extraordinárias,

para

• De formas extraordinária, • Apresentação
realizar

reunião

para

informar e de sensibilizar os

informar os pais sobre o

pais ou responsáveis; da

desempenho escolar;

• Professores

• Conforme

de relatórios e

necessidade

gráficos;

melhor forma de acompanhar
as atividades escolares dos
filhos
Coletar dados através de

• Ao final de cada semestre • Tabulação

formulário de avaliação da

através de questionário

instituição a ser respondido

avaliativo

pelos pais ou responsáveis,

pais e ou responsáveis;

levando

em

aspectos

conta

os

sociais,

pedagógicos e organização
da

escola,

realizar

as

enviado

aos

resultados;

de • Direção.

•

intervenções

necessárias

baseadas nesses dados;
Realizar

e

adequação
alunos

cumprir

a

curricular

dos

portadores

de

necessidades especiais;

• Analisar e adequar os • Conselhos de • Sala
conteúdos

as

necessidades

de

classe.

recursos;
• Professores.
• Coordenação.

aprendizagem dos alunos
com

de • Bimestralmente.

necessidades

educacionais especiais;
O SOE tem
estruturar,

como

meta

acompanhar

e

• Através de projetos em • Nas coletivas e • SOE;
sala de aula e reuniões

por

viabilizar junto a professores,

com

questionário

alunos,

responsáveis, ou

funcionários

comunidade

os

e

projetos

implantados nesta instituição

os

com

pais

e

ou

ainda

atendimentos

individuais a alunos;

meio

de

• Durante

o

ano

do

ano

letivo.

avaliativo
entregues

a

professores.

de ensino com foco no aluno
e no seu desenvolvimento
pleno

para

saudável

o

da

exercício
cidadania,

respeitando os princípios que
norteiam

a

diversidade,
político

sociedade
e

o

a

projeto

pedagógico

da

escola;
Divulgar ao término do ano
letivo os índices de aceitação

• Realizar a tabulação dos • Na reunião ao • Direção.
resultados

coletadas

final

do

ano

• Ao

final

letivo.

Gestão
Participativa

e

rejeição

aos

aspectos

através de questionários;

letivo; murais e

abordados durante o ano, nas

nos murais da escola e ou

redes sociais

avaliações realizadas com a

redes sociais

comunidade escolar;
Divulgar semestralmente nos

• Gráficos;

murais da escola levando

• Tabelas;

estatísticas

• Questionário de avaliação;

dos

índices

• Ao término de • Direção;
cada semestre

• Ao final do semestre

• Coordenação.

alcançados nos formulários
da avaliação institucional;
• Observar
Criar grupo de apoio que
Gestão de
pessoas

identifique

e

resgate

os

alunos que tenham 03 faltas

o

diário

de • Coordenação;

classe;
• Ouvir

e
sinalização

• mensalmente

secretário • SOE;
• Professores.

escolar

de

• Secretaria;

.

professores;

seguidas ou 05 alternadas a
cada semana;
Cumprir prazos estabelecidos

Gestão
Financeira

• Realizar reuniões com a • Reuniões

pela Secretaria de Educação

comunidade escolar para

coletivas,

para aplicação e prestação de

definir

conselhos

contas

prioridades;

dos

recursos

metas

e

classe;

recebidos pela escola durante

reuniões

o ano;

conselho

• Direção;
• Conselho
de
e

• Extraordinariamente
de

classe;
conselho
escolar e APM

escolar e APM
Colher

sugestões

de

• Através de questionário • Reuniões

Gestão

mudanças a serem feitas no

avaliativo e sugestões da

Administrativa

funcionamento da escola para

comunidade;

coletivas

• Comunidade
e

escolar;

• semestralmente

garantir a melhora nos índices

questionários

de satisfação da comunidade

avaliativos;

escolar;
Fomentar a qualidade da

• Projeto interventivo;

• Prova Brasil;

• Professores;

educação básica em todas as

• Projeto reagrupamento;

• Provinha

• Coordenação;

etapas e modalidades, com

• Atendimento

melhorias do fluxo escolar e
da aprendizagem de modo a

individualizado/reforço

• Bimestral

Brasil;
• ANA.

• Simulados.

atingir médias do IDEB para o
DF, em todos os anos de
vigência do PP.

0bservação: O currículo será totalmente revisado e reorganizado, juntamente com os professores, respeitando e garantindo as h abilidades
e competências mínimas necessárias a cada modalidade de ensino; respeitando as novas regras de distanciamento e isolamento social. Os
dias letivos serão cumpridos conforme as leis, decretos e portarias com a finalidade primordial de garantia de direitos human os e sociais. As
prioridades serão elencadas nas coordenações coletivas, durante o ano letivo; bem logo sejam retomadas/liberadas as atividades escolares.

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) - 2020
CRE:
Ceilândia
Unidade Escolar: Escola Classe 19

Orientador(a) Educacional: Helen Roberta Carvalho Iélen dos Santos

E-mail: helenclaudio10@gmail.com

Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino

Telefone: 39013740

Matrícula: 2009684

Celular:995575575

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
A Escola Classe 19 é uma escola pública, localizada na EQNM 7/9– Área especial s/nº, Ceilândia Sul, pertencente a Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, mantida por verbas do Governo Federal. Foi inaugurada em agosto de 1978, para atender a demanda
da comunidade local recebendo cerca de 500 alunos. Atualmente a escola atende aproximadamente 421 alunos nos turnos matutino e
vespertino do 1º ao 5º ano e Educação Infantil, sendo composta principalmente por crianças da comunidade local. Os alunos são distribuídos
em 20 turmas.
Observa-se que o perfil da comunidade é composto em sua maioria por família de baixa-renda e muitos oriundos do Nordeste. Parte
considerável das famílias tem como fonte de renda o trabalho autônomo, e outras famílias, são atendidas por Programas Governamentais.
Quanto ao quadro funcional da instituição, a referida escola conta 20 professores regentes, 02 professoras readaptadas, 02
coordenadoras, 01 orientadora educacional, 01 diretora, 01 vice-diretora, 01 professora da sala de recursos, 01 chefe de secretaria, 01
supervisora pedagógica, 9 auxiliares de educação, sendo 2 auxiliares da limpeza, 01 merendeira, 04 vigias e 02 merendeiras de empresa
terceirizadas.
A Proposta Pedagógica da Escola Classe 19 de Ceilândia está baseada em princípios de igualdade e de condições e permanência na
escola, liberdade de aprender, ensinar pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, respeito à liberdade e apreço a tolerância, coexistente de instituição pública e privada de ensino, gratuidade de ensino público
em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional de educação escolar, gestão de democrática de ensino público, na forma desta Lei
e da legislação dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação
escolar, o trabalho e as práticas sociais.
Os projetos da escola inseridos na Proposta Pedagógica neste ano são: Projeto de leitura, Festa da Família, Projetos Interventivos,
Projeto Recreio e Projeto Cidadania.
O projeto desenvolvido pelo SOE neste ano na Escola Classe 19 esta de acordo com a Proposta Pedagógica, é designado Projeto
Cidadania, a finalidade deste projeto é à construção da cidadania, por meio de reflexões, que propiciem aos alunos autonomia para resolver
conflitos através de questionamentos e vivências em tempos que a violência social em aumentado de forma progressiva.
O projeto central do SOE prevê a construção da Cidadania, que se encontra inserido no projeto da escola, Projeto, eu o outro e mundo
– e tem como proposta colaborar junto a ação do grupo docente na vivencia da cidadania, fundamentado nos temas transversais previstos
no currículo em movimento e em consonância com a BNCC, bem como desenvolver ações que propiciem aos alunos habilidades para resolver
conflitos e se relacionar bem no meio em que vive. Este projeto será realizado através de encontros com as turmas, com os pais de alunos e
com os professores. Quando se fizer necessário os alunos que apresentarem maiores dificuldades na adaptação escolar serão

acompanhados, individual e ou coletivamente, com a finalidade de desenvolver o senso critico e estabelecer relações saudáveis no ambiente
escolar.

Objetivos da Orientação Educacional para 2020
✓ Participar ativamente das ações coletivas no contexto escolar, com vistas ao desenvolvimento dos alunos;
✓ Desenvolver junto a Escola o Projeto Eu, o outro e o mundo.
Objetivos referentes ao Projeto:
•
Incentivar o autoconhecimento;
•
Desenvolver plena consciência da sua história e cultura;
•
Instigar a disciplina;
•
Promover reflexões a cerca do convívio escolar e traçar mecanismos de boa convivência.
•
Identificar as origens da formação do povo brasileiro;
•
Incentivar o respeito mútuo para com o outro, entendendo as diferenças de grupo etnia, desigualdades social e cultural. Visando a
construção de um cidadão crítico e humanizado;
•
Promover vivência das relações saudáveis e colaborativas;
•
Estabelecer metas para continuidade do desenvolvimento pessoal.

Justificativa
A comunidade escolar é formada por estudantes de diferentes realidades sociais, a grande maioria encontra-se na linha da pobreza
física, cultural e emocional. Observa-se neste contexto questões de indisciplina referente à intolerância à diversidade. Através de reuniões

com os professores, encontros com os alunos e atendimento aos pais ficou destacado vários problemas oriundos da baixa autoestima,
discriminação racial e social, vulnerabilidade, indisciplina como um reflexo da comunidade e dificuldade de aprendizagem.
O presente projeto é fruto de reflexões ao longo do ano letivo de 2018, pela equipe gestora, coordenação pedagógica e equipe de
apoio, que pretende colaborar com o desenvolvimento da escola de forma integral, através de ações pontuais realizadas no coletivo da
escola com finalidade da construção da identidade. No ano de 2019, foi realizado o Projeto Identidade, com o intuito de atender as
necessidades dos alunos quanto ao preconceito e discriminação. Os resultados foram muito satisfatório e surtiram efeitos positivos nos
aspectos comportamentais. Portanto, o presente projeto a ser realizado pela orientação educacional neste ano de 2020 pretende aprofundar
em questões referentes ao desenvolvimento de relações saudáveis. As reflexões serão pautadas na necessidade dos alunos se conhecerem
cada vez mais, entenderem as motivações dos seus comportamentos.
A identidade é um processo contínuo e quanto mais autoconhecimento possuímos, melhor se dá este processo. Ter consciência de
nós, nosso papel, importância, origem, história é o que nos permite ser atuantes nos meios em que vivemos. Sem isso, nos sentimos pouco
importantes e deixamos de realizar todo nosso potencial, que acaba desperdiçado. Portanto, se faz necessário abordar este tema desde
cedo com as crianças e com responsabilidade.
A construção da identidade se dá pela liberdade, segundo Leonardo Boff “liberdade significa a ação que liberta a liberdade cativa. É
só pela libertação que os oprimidos resgaram a autoestima. Refazem a identidade negada. Reconquistam a pátria dominada. E podem
construir uma história autônoma, associada à história de outros povos livres”. (Pagina 23, livro A águia e a galinha, Leonardo Boff)

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

TEMÁTICAS

ESTRATÉGIAS

ENVOLVIDOS

PERÍODO

PARCEIROS

PEDAGÓGICAS

EIXO DE AÇÃO
DA ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA DA
O.E
DESENVOLVIDA

•
•
•
•
•

Prevenção ao
bullying
Promoção da
autoestima
Valorização da
vida
Mediação de
conflitos
Transição entre
os ciclos

Projeto Eu, o outro e o Famílias
mundo.
Professores
Estudantes
Questionários
Atendimentos
Apreciação
e
discussões de filmes.
Oficinas
Circuito
de
jogos
colaborativos.

Ano letivo

Equipe gestora
Professores
Coordenação
Pedagógica
Professores
Coordenação
Pedagógica

Professores
Ano letivo
Estudantes
da
Educação Infantil ao 5º
ano.
Professores
Duas vezes em cada Professores
Estudantes
da bimestre.
Coordenação
Educação Infantil ao 5º
Pedagógica
ano.

Ação
junto
famílias
professores

as
e

Ação junto
estudantes

aos

Ação junto aos
estudantes e em
rede

Data: 17/04/2020
______________________________________
Gestor/ matrícula
Assinatura com carimbo
___________________________________
Pedagogo Orientador - Educacional /matrícula
Assinatura com carimbo
OBSERVAÇÃO: incluir como anexos os projetos elaborados e desenvolvidos pela Orientação Educacional

Plano de Ação Anual 2020
Sala de Recursos
CRE: Ceilândia
Unidade Escolar: Escola Classe 19
Responsável: Elaine Rocha Otoni
E-mail:elainerochaotoni@gmail.comCelular:99965-2488
Turno (s) de atendimento: Matutino e Vespertino

Telefone: 3901-3740
Matrícula SEEDF: 208020-6

Justificativa
Em virtude ou solicitação da Regional de Ensino de Ceilândia, através de sua Coordenação de Ensino Especial, o atual Plano de Ação foi
elaborado pela sala de recursos da Escola Classe 19, escola pública, localizada na EQNM 7/9 – área especial s/n Ceilândia Sul, Brasília – DF.
Foi inaugurada em 1978, para atender a demanda da comunidade local com média de 450 alunos matriculados, funciona nos turnos matutino e
vespertino do 1° ao 5º ano e educação infantil, sendo composta principalmente por crianças da comunidade local, e os alunos estão distribuídos
em 20 turmas.
Observa–se que o perfil da comunidade é composto em sua maioria por famílias de baixa renda e muitas da região nordeste de país.
Parte considerável das famílias têm como fonte de renda o trabalho autônomo, e outras famílias são assistidas por programas sociais.
Quanto ao quadro funcional da instituição, a referida escola conta com 20 Professores Regentes, 02 Professoras Readaptadas, 02 Coordenadores,
01Orientadora Educacional, 01 Diretora, 01 Vice-Diretora, 01 Professora de Sala de Recursos, 01 Chefe de Secretaria, 01 Supervisora Pedagógica,
05 Agentes de Educação, 05 Auxiliares de Limpeza que são terceirizados, 02 Merendeiras também terceirizadas, 05 Vigias.
A proposta pedagógicada Escola Classe 19 de Ceilândia está baseada em princípios de igualdade de condições e permanência na escola,
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas,
respeito, liberdade e apreço a tolerância, valorização do profissional de educação, gestão democrática do ensino público, na forma da lei e da
legislação dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extra escolar, o trabalho e as práticas sociais.
O serviço especializado da sala de recursos caracteriza-se como um serviço técnico pedagógico de caráter multidisciplinar, prestado por
pedagogos e psicólogos de forma articulada e integrada com o orientador educacional, salas de recursos, supervisor pedagógico, coordenadores
pedagógicos, professores regentes e famílias.
A atuação dos profissionais acontece por meio de ações preventivas e interventivas dentro da instituição educacional, visando o
desenvolvimento dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e necessidades educacionais especiais.
A sala de recurso busca motivar e incentivar os alunos, professores, funcionários e comunidade a atuarem de forma intensa na implementação
de uma rede de serviços que possibilitem aos alunos com deficiência sua plena inclusão na rede de ensino, promovendo-os os para o exercício
da cidadania, criando instrumentos de apoio, acessibilidade, comunicação de informação, locomoção que facilitem seu acesso ao conhecimento.

Objetivo Geral
Planejar, implantar e implementar o serviço em sala de recursos, atendendo os alunos com necessidades educacionais especiais, como também
suas famílias, professores e demais funcionários, incorporando-os os ao processo educativo global, na perspectiva da educação inclusiva e da
educação para diversidade, com ações integradas as demais instancias pedagógicas da instituição educacional.

Ações metas e objetivos em salas de recursos
Meta 1
Garantir o acesso
universal ao
estudante com
necessidades
especiais ao ensino
e a escola,
assegurando a
permanência e a
aprendizagem
destes estudantes
em uma
perspectiva mais
ampla, dando
respostas
educativas à
diversidade,
redimensionando
as práticas
pedagógicas e
metodológicas,
bem como buscar
novas formas de
atendimento.

Objetivos
Contribuir de forma
efetiva para o
desenvolvimento
integral do aluno
ANEE, ampliando
suas possibilidades
de interagir no
meio escolar e
social, como ser
autônomo, crítico, e
participativo de
acordo com suas
condições
individuais.

Ações
Promover
encontros
periódicos com a
comunidade
escolar para
informar sobre a
legislação e das
normas vigentes
referentes a
inclusão dos
alunos ANEE’S.

Responsáveis
Sala de recursos e
comunidade
escolar.

Cronograma
Ano letivo de 2020

Avaliação
A avaliação será continua
e diferenciada,
atendendo a
especificidade de cada
aluno.

Meta 2
Reorganizar, por
meio de amplo
debate com os
profissionais da
educação, o

Objetivo
Contribuir para o
desenvolvimento
integral do aluno
com necessidades
educacionais

Ações
-Participar em
conjunto com o
SEAA e SOE das
avaliações e
projetos

Responsáveis
Sala de recursos,
SOE e SEAA.

Cronograma
Todo ano letivo de
2020

Avaliação
Contínua e diferenciada,
atendendo a
especificidades de cada
aluno.

trabalho
pedagógico,
buscando melhorar
a qualidade da
educação especial.

especiais,
ampliando suas
possibilidades de
interagir no meio
escolar, social,
como ser
autônomo e
participativo.

pedagógicos com
alunos e
comunidade
escolar
encaminhados a
estes serviços.

Meta 3
Fomentar ações
pedagógicas que
auxiliem o
educador em sua
procura por
conhecimento e
informações acerca
de crianças com
dificuldades de
comunicação e de
aprendizagem,
inerentes à
diversos tipos de
deficiência ,
transtornos
invasivos do
desenvolvimento/
condutas típicas,
como também os
aspectos clínicos,
sociais,
psicomotores,
cognitivos e

Objetivo
Instrumentalizar os
professores para a
organização
eficiente do
trabalho escolar,
tornando a
aprendizagem mais
significativa,
respeitando a
estrutura, o
funcionamento e a
resposta educativa
de cada individuo,
de modo que se
tenha lugar para
todas as diferenças
individuais,
inclusive aquelas
associadas a
alguma deficiência.

Ações
Responsáveis
-Apoiar, orientar,
Sala de recursos,
e informar os
SOE e SEAA.
professores sobre
oacesso a formas
diferenciadas de
comunicação e
estímulos
cognitivos,
físicos,
emocionais,
psicomotores e
sociais,
respeitando e
valorizando a
evolução de cada
aluno de acordo
com suas
especificidades.

Cronograma
Todo ano letivo de
2020

Avaliação
Contínua e diferenciada,
atendendo a
especificidades de cada
caso.

emocionais dos
referidos
comprometimentos;
promovendo a
plena inclusão do
ANEE.

Meta 4
Promover a
articulação
pedagógica em
rede, envolvendo o
atendimento no
ensino regular na
modalidade da
educação especial
na perspectiva da
educação
inclusiva.

Objetivo
Sensibilizar a
comunidade
escolar para a
educação inclusiva,
favorecendo a sua
implementação no
contexto educativo.

Ações
- Apoiar o
desenvolvimento
do aluno com
atendimento em
sala de recursos,
desenvolvendo
ações que
facilitem a
construção do
conhecimento e
sua efetiva
participação
social,
identificando,
elaborando e
organizando
recursos
pedagógicos e de
acessibilidade
que eliminem
barreiras para os
alunos,
considerando
suas

Responsáveis
AEE, SOE, SEAA.

Cronograma
Todo o ano letivo
de 2020.

Avaliação
Continua e diferenciada
de acordo com as
especificidades dos
alunos.

necessidades
especificas.
-Buscar parcerias
com outras áreas,
para
desenvolvimento
de projeto com
vistas a promoção
da saúde,
assistência social,
trabalho e justiça.
-Produção e
adequação de
materiais
didáticos que
possam auxiliar o
aluno e o
professor no seu
cotidiano.
-Identificar e
trabalhar as
dificuldades
enfrentadas no
sistema de ensino
com práticas
discriminatórias e
criar alternativas
para superá–las.
-Atuar junto à
comunidade
escolar no sentido
de fortalecer a
autonomia dos
alunos facilitando-

lhes o acesso a
todas as
atividades
desenvolvidas
noambiente
escolar e quando
possível na
sociedade.
-Promover
oficinas no
sentido de
orientar e
preparar a
comunidade
escolar para uma
cultura de
sucesso em
relação à
inclusão.
-Atuar de forma
articulada e
colaborativa com
o SOE, SEAA, e
todos os
profissionais da
Instituição de
Ensino no
desenvolvimento
dos projetos:
Valores, Família,
Folclore, Respeito
ao Outro,
Identidade,
Leitura, e

Transição,
fortalecendo a
autonomia e os
laços entre os
estudantes
preparando-os
para o pleno
exercício da
cidadania em
consonância com
o Projeto Político
e Pedagógico da
escola.

________________________________________________________
Responsável
Matrícula/ Assinatura com carimbo
__________________________________________________________
Gestor/ Matrícula
Assinatura com carimbo

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia
Escola Classe 19 de Ceilândia

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Com base no Currículo da Educação Básica da SEEDF 2014, cada escola deve
apresentar a forma como promove a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, a relação
da teoria com a prática, a contextualização, o trabalho com os temas transversais: Educação
para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos; Educação para
a Sustentabilidade. Desenvolvimento de programas e projetos específicos (Centros de
Iniciação Desportiva, Educação com Movimento, Programa Saúde na Escola, entre outros).

Dias Letivos Temáticos previstos no calendário anual
Datas
02 a 07/02

Eventos
Semana Pedagógica: Reformulação do Projeto Pedagógico/
revisado em Abril 2020

09 a 13/03

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da
Educação

Inclusiva

aos

Alunos

com

necessidades

Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 5.243/2013)
16 a 20/03

Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas
UE/SEEDF(Lei Distrital nº 5.714/2016)

04 a 08/05

Semana de Educação para a Vida (Lei Federal nº
11.998/2009)

03/06

Dia Nacional da Educação Ambiental (Lei Federal nº
12.633/2012)

17/08

Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013.

25/08

Dia Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital da Educação
Infantil)

21/09

Dia Nacional de Pessoas com Deficiência (Lei Federal nº
11.133/2005)

14 a 18/09

Semana de prevenção ao uso de drogas do DF (Lei Distrital
nº 1.433/1997)

23 a 29/10

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (Decreto nº
8.4631/1980)

11/11

Dia da Luta contra a Medicalização da Educação da
Sociedade (Lei Distrital nº 5.933/2017)

_________________________________________________________________________
Escola Classe 19 de Ceilândia
EQNM 07/09 – Área Especial S/Nº Ceilândia – DF/ Tel. 3901 – 3740

20/11

Dia Nacional da Consciência Negra (Lei Federal nº
10.639/2003)

23 a 27/11

Semana Maria da Penha (Lei Distrital nº 6.325/2019)

04/12

Dia do Orientador Educacional ( Lei Federal nº 5.564/1968)

PROJETOS ESPECÍFICOS
PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

“Um, dois, três, agora é a sua vez…
Plenarinha
IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA
Titulo do Projeto: Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar
Etapas: Educação Infantil: 1º e 2º períodos e
1º ano- Ensino Fundamental

Total de crianças envolvidas:

Áreas de conhecimento: língua portuguesa, história, geografia e ciências da natureza
Equipe responsável: Equipe Gestora, Coordenação e professores da Educação Infantil e 1º ano
JUSTIFICATIVA

A infância é o período das experimentações e por meio da brincadeira os laços entre as
crianças se estreitam. Brincar é uma forma de expressar os sentimentos, construir
conhecimentos. Na brincadeira, a criança tem a oportunidade de vivenciar situações que
a ajuda a formar sua personalidade, reconhecer-se pertencente a um determinado grupo
e até mesmo descobrir sua vocação. A fantasia na Educação Infantil é necessáriae a
escola, nessa etapa da vida da criança, proporciona descobertas que serão levadas ao
longo da vida. O projeto foi organizado pensando na diversidade cultural presente e no
olhar da criança sobre a escola da qual faz parte.
PROBLEMATIZAÇÃO

•

É possível aprender brincando?

•

Os espaços da escola e arredores permitem que as crianças desenvolvam os
aspectos afetivos, psicomotores e cognitivos?

•

As atividades propostas na escola são planejadas respeitando a diversidade
cultural?
OBJETIVOS

GERAL

Reconhecer os espaços físicos da escola, os arredores e a função
de cada um deles.
•
•
•

ESPECÍFICOS

•
•
•
•

Descrever os espaços utilizados na escola e sua utilidade.
Descrever a escola desejada.
Utilizar os espaços fora da sala de aula para enriquecimento
das atividades.
Despertar a criticidade a partir da oralidade.
Identificar possíveis espaços ao redor da escola que possam
ser utilizados para atividades escolares.
Desenvolver formas de cuidar dos espaços coletivos dentro e
fora da escola.
Reativar espaços como parques, hortas e jardins.
ESTRATEGIAS

Estratégias:
1234567-

Identificar a escola dentro dos muros.
Reconhecer os arredores da escola por meio de excursão.
Organizar visitas aos espaços coletivos para observação.
Ilustrar o espaço.
Fotografar o antes e o depois.
Ocupação dos espaços internos com brincadeiras didatizadas e livres.
Reativação do parquinho, da quadra e da horta (projeto Horta em ação-Adotei
uma plantinha).
8- Oficinas organizadas pelos professores e coordenadoras: psicomotricidade,
contação de história, pintura dos muros, recitação de poesias, teatro, cinema na
escola, musicalização, desenho e pintura em suportes variados.
9- O projeto envolverá todas a áreas do conhecimento: Arte, Ciência da Natureza,
Linguagem, Matemática, Ciências Sociais, Educação Física.
10- O projeto terá culminância na Feira Cultural.
Avaliação:
• O aluno será avaliado de maneira contínua, por meio da observação e
participação nas oficinas
Tempo previsto: 2º SEMESTRE

IDENTIFICAÇÃO

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: Festa dos Problemas
Etapas: 4º e 5º anos

Total de estudantes atendidos: 112

Áreas de conhecimento: Matemática e Português
Equipe responsável: professoras e coordenação
JUSTIFICATIVA
Através de teste de sondagem, percebeu-se a dificuldade da maioria dos alunos do 4º
e 5º anos de interpretar problemas e consequentemente de desenvolver o raciocínio
lógico matemático.
PROBLEMATIZAÇÃO

Realizando a festa dos problemas os alunos serão capazes de solucionar com
autonomia as quatro operações?

OBJETIVOS
GERAL

ESPECÍFICOS

Desenvolver o raciocínio lógico matemático,
interpretação de situações – problemas e jogos.
•
•
•
•

através

da

Realizar atividades de raciocínio lógico;
Realizar situações problemas contextualizados;
Discutir estratégias de execução de problemas;
Desenvolver a autonomia na resolução de problemas.
ESTRATEGIAS

Estratégias: O aluno receberá todos os dias uma atividade com uma situação
problema e um jogo para resolver, num determinado tempo estipulado pela professora.
Recolhidas as atividades, as mesmas serão corrigidas e devolvidas aos alunos. Em
seguida é feita a correção coletiva. Nesse momento, são tiradas as dívidas e discutese as estratégias;
A premiação é dada quando 50% da turma acertar os dois problemas; após nove
premiações, acontece uma festinha para os alunos.
2º SEMESTRE

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: VIVENDO A DIVERSIDADE
Etapas

Total de estudantes atendidos: 19

Áreas de conhecimento: língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências
Equipe responsável: professora Sala de Recursos
JUSTIFICATIVA
Motivar e incentivar os alunos, professores, funcionários e comunidade a atuarem de
forma intensa na implementação de uma rede de serviços que possibilitem aos alunos
com deficiência sua plena inclusão na rede regular de ensino, promovendo-os para o
exercício da cidadania, criando instrumentos de apoio, acessibilidade comunicação de
informação locomoção que facilitem seu acesso ao conhecimento.
PROBLEMATIZAÇÃO
Como atender as necessidades dos alunos com necessidades especiais?
OBJETIVOS
GERAL

ESPECÍFICOS

Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de
acessibilidade que eliminem barreiras considerando suas
necessidades específicas.
• Apoiar, orientar e informar os professores sobre o acesso a formas
diferenciadas de atendimento ao aluno ANEE, valorizando o lúdico,
as formas diferenciadas de comunicação, a estímulos cognitivos,
físicos, emocionais, psicomotores e sociais respeitando e
valorizando sua evolução.
• Apoiar o desenvolvimento do aluno com atendimento na sala de
recursos, desenvolvendo ações que facilitem a construção do
conhecimento e sua efetiva participação social.
ESTRATEGIAS

• Promover debates e questionamentos para esclarecer do atendimento diferenciado
aos alunos ANEE, com os pais, professores e demais funcionários da escola;
• Valorizar através de dinâmicas e pequenos grupos, o ser humano independente de
raça, sexo, religião, crença, deficiência, língua, opinião política, origem nacional ou
filiação;
• Promover atendimento semanal aos alunos em sala adequada com recursos
necessários para crescimento pedagógico;
• Manter contato próximo com os familiares para aproximar a família;
• Trabalhar as dificuldades enfrentadas no meio acadêmico criando alternativas para
superá-las;
• Participar de reuniões individuais e em grupo com os professores para orientá-los no
trabalho com os alunos;
• Manter contato permanente com o Serviço Especializado de Apoio e Aprendizagem
para orientação e encaminhamento de alunos com suspeita de deficiência ou atraso
na aprendizagem escolar.

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: Revivendo valores no recreio
Etapas: Alunos da Educação Infantil e Ensino Alunos atendidos: 394
Fundamental Séries Iniciais. Participantes das
brincadeiras
direcionadas:
Alunos
da
Educação Infantil, Ensino Fundamental Séries
Iniciais.
Organizadores
das
brincadeiras/monitores do recreio – (alunos do
3º ao 5º ano).
Áreas de conhecimento: língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências
Equipe responsável: professores e coordenação

JUSTIFICATIVA
Inicialmente considera-se o recreio como o tempo concedido às crianças para
brincarem, nos intervalos das aulas ou do estudo (dicionário Michaelis), assim como um espaço
de divertimento. Esse é o momento no qual a criança pode relaxar descansar a mente
das tarefas de sala, se socializar, conviver e se desenvolver com os demais, dentro de
sua faixa etária. É um tempo/espaço importante, onde são desencadeados processos
educativos que contribuirão para a sua formação integral.
O recreio habitual das escolas é um espaço onde ocorrem diversas situações
de violência entre as crianças, predominando agressões físicas, verbais e simbólicas.
Por essa razão, acredita-se que seria interessante propor uma intervenção pedagógica
para este período, a fim de prevenir e minimizar as relações agressivas entre os
estudantes. Além de o recreio ser um ambiente propício para atividades lúdicas é
considerado também como um espaço de educação para os valores, visando o seu
reflexo na convivência escolar.
O Projeto Revivendo Valores no Recreio da Escola Classe 19 é uma ação que
visa contribuir de maneira efetiva no desenvolvimento integral do aluno. Portanto, o
referido projeto será desenvolvido através de atividades lúdicas dirigidas, onde
possibilitará a construção de regras, respeito mútuo e resgate de valores, bem como,
para uma convivência escolar positiva entre os alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental Séries Inicias
PROBLEMATIZAÇÃO
Verifica-se que no contexto da Escola Classe 19, a maior ocorrência de
agressividade entre alunos acontece no período do recreio, pois nota-se que o mesmo
não é bem aproveitado pelos alunos, limitando-se a correrias, “brincadeiras
inadequadas” e atitudes agressivas entre as crianças.
É comum durante o recreio acontecer “brincadeiras” violentas tais como:
empurrões, pontapés, xingamentos, correrias, agressões físicas e às vezes,
depredação do ambiente escolar. Ocasionando com isso, crianças machucadas,
reclamação de pais, aplicação de sansões e prejuízo acadêmico nas aulas após o
recreio, devido à agitação dos alunos.
Como evitar atos violentos que atrapalham a convivência no recreio?
Espera-se com este trabalho prevenir e minimizar as atitudes agressivas dos
alunos, buscando o fortalecimento das atitudes escolares positivas.
OBJETIVOS
GERAL

Promover durante o período de recreio um ambiente fortalecedor
das relações sociais, minimizando os comportamentos agressivos,
proporcionando aos alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental Séries Iniciais, momentos de interação lúdica onde a

expressão espontânea e organizadora da capacidade relacional se
estruture de maneira equilibrada, autônoma e positiva.

ESPECÍFICOS

• Melhorar o nível de aproveitamento do recreio propiciando aos
alunos um ambiente tranquilo e agradável;
• Resgatar o recreio como espaço relevante para o
desenvolvimento biopsicossocial do educando;
• Integrar os alunos das diversas turmas e idades em momentos
harmoniosos de lazer;
• Estimular o potencial lúdico das crianças através do
desenvolvimento de atividades;
• Propiciar ao aluno uma visão mais clara das relações
interpessoais e intrapessoal através do respeito às regras e
limites, do saber conviver com as diferenças;
• Desenvolver atitudes de educação e respeito dos alunos
monitores em relação aos demais colegas e vice-versa;
• Desenvolver o senso de responsabilidade dos alunos monitores e
demais alunos;
• Resgatar a origem de brinquedos, brincadeiras e jogos;
• Possibilitar o desenvolvimento de valores como: cooperação,
solidariedade, respeito, diálogo, colaboração, etc;
• Estimular a conscientização quanto à conservação do espaço e de
cada material para que todos tenham a mesma oportunidade de
desenvolvimento;
• Minimizar a incidência de crianças machucadas durante o recreio;
• Evitar agressões físicas, verbais e a agitação dos alunos;
• Diminuir o número de advertências e/ou suspensão
METODOLOGIA

A pesquisa realizada para a elaboração deste projeto foi do tipo descritiva, que
teve por objetivo analisar os comportamentos de agressividade manifestados no recreio
da Escola Classe 19 de Ceilândia, a fim de propor intervenções para minimizar o
quadro.
Visto que é principalmente no recreio que ocorrem as diversas situações
agressivas entre as crianças, pois nesse momento há uma necessidade de atividades
lúdicas dirigidas. Para isso, realizaram-se observações no período do recreio,
verificando a necessidade de propor uma intervenção pedagógica e, assim sendo,
poderia amenizar as relações agressivas entre os alunos.
A aplicação do Projeto Revivendo Valores no Recreio será realizada com vistas
as seguintes etapas:
Envolvimento da comunidade escolar através da apresentação do projeto. Em
seguida acontecerá a sensibilização/treinamento dos alunos que ocorrerá em todas as
salas de aula do 4º ao 5º ano, para que os monitores conheçam suas atribuições, o
Regimento do Recreio e as Normas Gerais que serão divulgadas para todos os alunos
durante a Hora Cívica.
Em cada turma serão escolhidos Monitores,
A identificação dos Monitores durante o recreio, será mediante o uso de colete
Os Monitores escolhidos serão avaliados diariamente pela professora no
contexto da sala de aula e, no Recreio pela orientadora educacional, a professora da
sala de recursos e direção. Os alunos que mais se destacarem nas atividades
propostas em sala e na atuação como Monitor, serão agraciados no final do mês com
um “brinde” e os demais, com uma “lembrancinha” como forma de agradecimento.
Quanto às atividades, brinquedos e os jogos que serão utilizados no período do
Recreio estarão disponíveis com o profissional responsável pelo recreio, os Monitores

no momento do Recreio farão a distribuição dos brinquedos e jogos e, no primeiro sinal
indicando o término do Recreio os recolherão.
As atividades e jogos oferecidos serão: jogos de dama, dominó, amarelinha,
corda, elástico, toca, totó, ping-pong, bolichão, dardos, basquete, jogos de encaixe,
argola e brinquedos.
Número de pessoas a serem atendidas em cada etapa do projeto
Apresentação do projeto durante a Coordenação Pedagógica, sendo 20 destes
professores na Escola Classe 19.
Execução do projeto: todos os alunos estarão envolvidos no Projeto Revivendo
Valores no Recreio
Durações previstas para cada edição do projeto
O Projeto será desenvolvido durante o ano letivo de 2020
Recursos materiais
As atividades e jogos oferecidos serão: jogos de dama, dominó, amarelinha,
corda,totó, ping-pong, basquete, jogos de encaixe, argola e brinquedos.
Recursos humanos
•
Orientadora Educacional; Alunos; Direção; Professores; Alunos,
Auxiliares de Educação; Professora da Sala de Recursos, Supervisão e Coordenação
Pedagógica.
Resultados esperados, estratégia de ação e comunicação.
Como evitar atos violentos que atrapalham a convivência no recreio?
Espera-se com a realização do Projeto Revivendo Valores no Recreio, a
minimização de “brincadeiras” violentas durante o mesmo como: empurrões, pontapés,
xingamentos, correrias, agressões físicas, crianças machucadas, depredação do
ambiente escolar, assim como o número de advertências e/ou suspensão que
acontecem em função desses comportamentos.
Portanto, objetiva-se, o fortalecimento de atitudes escolares adequadas, do bom
senso para ganhar e/ou perder numa competição, a formação de lideranças positivas,
o respeito pelos seus pares, ou seja, a convivência harmoniosa num espaço coletivo.
Avaliação
A avaliação será realizada sempre que se fizer necessário com todos os
profissionais e alunos, através de observação, participação, depoimento e de
levantamento dos aspectos positivos e negativos. Isso possibilitará os ajustes e
mudanças necessárias ao longo do ano letivo, bem como, a análise do livro de
ocorrências para verificar os registros de acontecimentos relacionados à agressividade
durante o recreio.

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: Viveiro de palavras na Educação Infantil
Etapas: alunos da Educação Infantil

Total de estudantes atendidos: 75

Áreas de conhecimento: Português
Equipe responsável: professoras e coordenação
JUSTIFICATIVA
A prática de contar e recontar histórias sempre esteve presente na diversidade cultural
das crianças. A importância de ouvir histórias permeia o imaginário das crianças e
possibilita a construção de sua identidade, da capacidade de ouvir o outro, de expressar
seus sentimentos e suas expectativas.
PROBLEMATIZAÇÃO
É possível despertar o gosto pela escuta de história em sala de Educação Infantil?
OBJETIVOS
GERAL

ESPECÍFICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolver a linguagem oral e escrita das crianças utilizando livros
literários.
• Desenvolver o hábito de ouvir histórias e a oralidade
• Possibilitar a integração de pais com os filhos por meio do projeto
de leitura que se torne uma prática familiar.
• Envolver a família no projeto de Leitura.
• Conhecer os diversos gêneros literários
• Ter acesso aos diversos portadores de texto.
• Participar de narrativas e acontecimentos oralmente com início,
meio e fim.
• Transformar a leitura num ato prazeroso
ESTRATEGIAS

O projeto “Viveiro de Palavras” será desenvolvido assim:
Educação Infantil/1º Período
Leitura em sala: deleite
Exploração oral:capa, título, autor, personagens, tempo e espaço.
Ilustração/grafismo.
Ao final da semana, as crianças levarão um livro para ser compartilhado em
família, podendo descrever em sala para os demais como foi esse momento.
Educação Infantil: 2º período
Organização de um caderno coletivo para ser trabalhado com a família.
Leitura em sala: deleite
Exploração oral:capa, título, autor, personagens, tempo e espaço.
Os alunos deverão levar o livro a escolha e o diário de bordo de contendo a
ficha literária para ser preenchido com auxílio da família.
Escolher a quarta-feira para enviar a pasta literária.
As crianças deverão compartilhar as produções em sala de aula.
Recursos:
Humanos:Alunos, professores e familiares.
Materiais: Diário de bordo, livros, lápis de cor, lápis e borracha.
Cronograma:
O projeto terá início no 3º Bimestre e será semanal.
Avaliação:
Será feita por meio da apreciação da família e professora.

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: Viveiro de palavras no 2º Ciclo
Etapas: BIA, 4º e 5º anos

Total de estudantes atendidos: 226

Áreas de conhecimento: Português
Equipe responsável: professoras e coordenação

JUSTIFICATIVA
As tecnologias: celulares, computadores e jogos eletrônicos, vêm afastando cada vez mais
as crianças dos livros literários. Outro fator que tem contribuído para o desinteresse é o acesso
limitado da família aos livros. Esses fatorem contribuem de forma significativa às dificuldades que
são vivenciadas na escola: dificuldade em compreender as informações intrínsecas no texto,
vocabulário reduzido e informal, erros ortográficos e produções com poucas informações. Assim
faz-se necessário desenvolver hábitos de ler no espaço escolar desde o início da alfabetização.
O projeto será desenvolvido no 2º Ciclo durante o segundo semestre de 2020

PROBLEMATIZAÇÃO
Como despertar o gosto pela leitura por meio de livros literários ?

OBJETIVOS
GERAL

ESPECÍFICOS

Desenvolver a linguagem oral e escrita das crianças utilizando livros
literários.
• Desenvolver o hábito de ler por prazer.
• Promover o acesso aos livros literários.
• Envolver a família no projeto de Leitura.
• Ampliar o vocabulário através da leitura
• Conhecer os diversos gêneros literários
• Ter acesso aos diversos portadores de texto.
• Antecipar a leitura com apoio na capa e ilustrações.
• Confirmar as antecipações e produzir textos a partir dos marcadores
trabalhados.

ESTRATEGIAS
O projeto “Viveiro de Palavras” será desenvolvido assim:
•

Reorganização das caixas literárias e preparação do Cantinho da Leitura: um espaço
agradável para leitura e pesquisas, para que os alunos se sintam atraídos
• Oportunizar acesso à leitura, pesquisa e entretenimento.
• Permitir que o aluno participe ativamente deste universo da leitura, ouvindo histórias,
contando, recontando, discutindo, montando cenários, emitindo opinião sobre a obra lida,
dando sugestões, para que se tornem adultos leitores.
• Os alunos escolhem os livros e leem em sala, num determinado momento da aula.
• Toda quarta-feira, levam o livro para ler em família e o caderno literário.
• Na sexta-feira um deles é escolhido para compartilhar a história com a turma
• O professor organiza a forma para expor as produções dos alunos.
• Alunos do 4º e 5º anos escolhem livros para levarem para casa, depois compartilham
com a turma suas conclusões.
• Recursos:
• Humanos: Alunos, professores e familiares.
• Materiais:lápis de cor, lápis e borracha.
• Cronograma:
2º SEMESTRE
Avaliação:Será feita por meio da apreciação da família e professora.

IDENTIFICAÇÃO

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 19 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: Eu, o Outro e o Mundo...
Numa perspectiva da formação integral do cidadão
Etapas: Educação Infantil e
Ensino Fundamental

Total de crianças envolvidas: 394

Áreas de conhecimento: Orientação Educacional- ser/fazer/conhecer/conviver
Equipe responsável:SOE
JUSTIFICATIVA
Atualmente a Educação prevê a participação ativa dos estudantes tornando-os
autônomos e comprometidos socialmente e capazes de colaborar com o próximo na
transformação da sociedade mais justa e igualitária.
Para tanto, faz-se necessário o promover estratégias junto aos estudantes que
viabilizam o desenvolvimento cognitivo e das habilidades no convívio social, o despertar
da consciência e senso crítico da realidade em que está inserido, com vista às
transformações necessárias.
O presente Projeto tem como princípio o os eixos travessais do currículo da
Secretaria de Educação do Distrito Federal e a Base Nacional Comum Curricular.
Quanto aos eixos transversais, são eles: Educação Integral, Educação para a
Sustentabilidade, Cidadania e Educação em e para Direitos Humanos e Educação para
a Diversidade. Quanto a BNCC, as competências que serão enfatizadas são:
• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se 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.
• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta .
O presente projeto fundamenta-se na necessidade de o estudante redescobrir-se no seu
contexto e alargar sua consciência. Inicialmente serão apresentadas as informações
quanto a sua convivência no âmbito escolar, sendo disponibilizado o regimento escolar
para análise e discussão do mesmo. Considerando seus os princípios e a finalidade.
Desde os tempos mais remotos, o homem estabelece regras para viver em
grupo, dentro da escola, onde também se aprende os conceitos de cidadania e respeito,
não pode ser diferente. Os direitos e deveres devem estar descritos de forma clara e
acessível aos que convivem neste ambiente. Essas regras fazem parte da
documentação oficial da escola.
O Regimento Escolar é um documento fundamentado na Proposta Pedagógica da
escola e constitui-se um conjunto de normas que definem a organização escolar nos
aspectos administrativos, pedagógicos e disciplinares. A elaboração do regimento
escolar é pautada nos direitos e deveres dos indivíduos que convivem nesse ambiente.

A elaboração deste regimento deve emergir da reflexão que a escola tem do seu
contexto, porém deve ser pautado na legislação vigente, considerando as necessidades
atuais da instituição de ensino e na construção da educação de qualidade e vivencia da
cidadania.
Um desafio ao elaborar o regimento escolar implica em desmistificar seu caráter
meramente punitivo e torna-lo mais produtivo e facilitador da construção da consciência
coletiva de cidadania e respeito mútuo.
A construção do regimento interno se torna mais produtiva quando acontece de no
âmbito coletivo, pois viabiliza o engajamento dos indivíduos que a compõe tornando-os
cientes, participativos e responsáveis no processo educativo.
Tratar apenas das normas previstas no regimento sem o conhecimento de como se dá
as relações no ambiente escolar fragmenta a vivencia das relações saudáveis. O
desenvolvimento das habilidades sociais constitui requisitos importantes para a
formação de crianças e adolescentes.
As habilidades sociais são adquiridas por meio do processo de aprendizagem. Elas são
desenvolvidas desde a primeira infância de acordo com Del Prette e Barreto, 1999.
Dessa maneira torna-se importante que as crianças e adolescente aprendam a observar
alguns aspectos que auxiliam no reconhecimento de maneiras mais adequadas de se
comportar e de resolver situações de conflitos.
O presente projeto pretende clarear o entendimento e oportunizar vivencias acerca das
habilidades sociais essenciais no ambiente escolar, dentre elas destacam-se: empatia,
assertividade, comunicação, civilidade, expressar solidariedade e resolver conflitos.
Habilidades sociais são comportamentos que colaboram com a convivência das pessoas
em coletividade. A escola tem papel fundamental para o desenvolvimento desse
repertório de habilidades na formação das crianças e adolescentes.
Todos os estudantes são dotados de potencialidades e habilidades sociais que precisam
ser trabalhadas durante sua formação, em casa e na escola. Estímulos diários podem
ajudar a transformar essas habilidades em competências, preparando-os para uma vida
plena como cidadãos, capazes de fazer escolhas adequadas ao seu perfil e prontos para
enfrentar o mercado de trabalho.
Outro aspecto a ser desenvolvido neste projeto será discutir o que é ser cidadão, como
exercer a cidadania a partir do ECA e também do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
por se tratar de uma escola de Inclusiva.
Portanto o presente projeto fundamenta-se na necessidade da vivencia da cidadania,
partindo da leitura que o estudante tem das suas relações, do seu conhecimento da
legislação vigente que assegura seus direitos e deveres, proporcionando-o refletir e
repensar nossa sociedade de modo a buscar saídas para os problemas que serão
encontrados
PROBLEMATIZAÇÃO
A atuação da Orientação Educacional da SEE atualmente “deixou de focar em
estudantes especiais ou ditos “aluno problema” e passou a estar comprometida com
todo o corpo discente”. (OP 2019 SEEDF pág. 14)
Baseando-se neste princípio a práxis pedagógica do Serviço de Orientação Educacional
da Escola Classe 19 de Ceilândia visa estar “cada vez mais comprometida com a
formação integral do estudante com foco na cidadania, diversidade, convivência escolar,
educação para o mundo e trabalho e aprendizagens”. (OP 2019 SEEDF pág. 14 e 15)
Portanto, a Orientação Educacional da Escola Classe 19, propõe-se em desenvolver o
Projeto Eu, o Outro e o Mundo sem de vistas a individualidade do estudante e com o

foco na pluralidade do indivíduo. As ações que serão desenvolvidas terão a intenção da
formação da cidadania partindo do conhecimento das relações interpessoais que
surgem no ambiente escolar, da tomada de consciência das leis que asseguram a
qualidade das relações saudáveis dentro da escola e das leis que garantem a proteção
da criança e adolescente.
O presente Projeto pretende desenvolver ações que viabilizem o cumprimento do artigo
Art. 128, inciso XXIV, que atribui ao pedagogo orientador educacional o desenvolvimento
de práticas pedagógicas visando o enfrentamento do Bullying e de toda forma de
violência e discriminação.
OBJETIVOS

GERAL

Aprofundar e ampliar os conhecimentos e vivencias da cidadania dos
estudantes, à partir da realidade escolar, da convivência estabelecida
neste contexto bem como os fatores que impedem o avanço das
relações saudáveis. Contribuindo assim na formação do senso crítico
e na garantia do cumprimento dos direitos e deveres previstos em lei
e na construção da cultura de paz.

•
•
•
•
ESPECÍFICOS

•
•

•
•
•

Informar e discutir a importância do regimento interno junto aos
estudantes
Proporcionar conhecimento acerca das habilidades sociais e como
vivencia-las no cotidiano escolar.
Realizar ações de prevenção ao bullying
Identificar os fatores de vulnerabilidade entre os estudantes
no que se refere a garantia dos seus direitos.
Realizar ações de prevenção ao abuso e exploração sexual.
Proporcionar o conhecimento e reflexões do Estatuto da
Criança e do Adolescente e do Estatuto da Pessoa com
Deficiência.
Realizar ações de prevenção ao uso de drogas.
Realizar ações de prevenção ao suicídio.
Colaborar no processo de transição dos estudantes.

ESTRATEGIAS

A metodologia a ser utilizada será através de oficinas de vivencia que permite
aos participantes interagir e experimentar através de dinâmicas e atividades
lúdicas o que o tema propõe. As oficinas de vivencia serão desenvolvidas com o
método de diálogo problematizador, método este pertinente à Orientação
Educacional conforme (OP,2019 SEEDF pág. 19)
As oficinas de vivencia serão devidamente programadas pelo professor regente
junto a Orientação Educacional, esta disponibilizará as datas e os professores
interessados farão o agendamento.
Cronograma

Período
1º Bimestre

Metas
Conhecer o regimento
interno.
Proporcionar ações de
prevenção ao bullying

Estratégias
Sensibilização e promoção
do
conhecimento
das
normativas do regimento
interno junto aos alunos
Conhecimento e aplicação
das habilidades sociais.
Conhecer as leis de Conhecimento acerca da
proteção de crianças e exploração e abuso sexual.
adolescente.
Promoção do autocuidado.
Proporcionar ações de Conhecimento das leis de
prevenção ao abuso e proteção da criança e do
exploração sexual
adolescente.
Participação da campanha
Faça Bonito
Contribuir com a promoção, Divulgação dos estatutos:
garantia e defesa dos da
Criança
e
do
direitos da criança e do Adolescente e da pessoa
adolescente e o Estatuto da com deficiência.
Pessoa com Deficiência
Palestra aos alunos sobre
Realizar
ações
de autocuidado como meio de
prevenção ao uso de prevenção ao uso de
drogas.
drogas.
Realizar
ações
de Sensibilização
da
prevenção ao suicídio.
importância
da
vida
Humana como forma de
prevenção ao suicídio.
Realizar ações preventivas Participação em atividades
contra discriminação étnica. da escola de reflexão de
Promover a vivencia da luta contra qualquer forma
transição.
de discriminação.
Desenvolvimento
de
atividades que contemple o
período de transição.

2º Bimestre

3º Bimestre

4ªº Bimestre

Recursos

•
•
•

Livros de pesquisa e paradidáticos
Data show
Vídeos

Avaliação: Será realizada ao final de cada bimestre junto aos participantes e
adaptadas conforme situação atual de isolamento social prevista pela OMS.
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