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“Educação não transforma o mundo.
Educação muda as pessoas.
Pessoas transformam o mundo.”
Paulo Freire
3

SEEDF/CREC/EC 27

SUMÁRIO

1 - Apresentação ...................................................................................................................05
2 - Histórico.............................................................................................................................05
3 - Diagnóstico da realidade...................................................................................................08
4 - Função Social ................ ..................................................................................................10
5 - Princípios Orientadores ....................................................................................................15
6 - Missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens ..................................19
7 - Fundamentos teóricos-metodológicos...............................................................................21
8 - Organização do trabalho pedagógico ...............................................................................23
9 - Estratégias de avaliação...................................................................................................30
10 - Organização curricular....................................................................................................38
11 - Plano de ação para implementação da PP ....................................................................41
12 - Acompanhamento e avaliação da PP.............................................................................49
13 - Projetos específicos ................................ ......................................................................50
14 - Referências bibliográficas...............................................................................................57

4

SEEDF/CREC/EC 27

1 - APRESENTAÇÃO
A Proposta Pedagógica tem sido revista e avaliada levando-se em
consideração as discussões coletivas com os segmentos da comunidade escolar a
respeito dos documentos oficiais: o PPP – Carlos Mota, o Currículo em Movimento
da Secretaria de Estado de Educação – DF; as Diretrizes de Avaliação da Educação
do DF, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, as Diretrizes de Avaliação do Bloco
Inicial de Alfabetização, a Base Nacional Comum Curricular,

bem como, a

discussão, debate e análise da realidade da comunidade escolar, por meio de
avaliações institucionais, onde contamos com o apoio dos estudantes, auxiliares da
educação, professores, coordenadores pedagógicos, equipe diretiva e equipe de
apoio as aprendizagens.
Nossa proposta pedagógica foi construída com o envolvimento de todos os
segmentos da escola, bem como com a participação da comunidade numa
perspectiva reflexiva, com a discussão de temas pertinentes a esta instituição e a
flexibilidade dos mesmos, conforme as necessidades no decorrer do ano letivo. Por
essa razão, este não é um documento acabado e sim, sujeito as constantes
mudanças, pois algumas práticas precisam ser revistas e alteradas conforme suas
necessidades.
2 – HISTÓRICO
PERFIL INSTITUCIONAL
A Escola Classe 27 de Ceilândia, localizada na EQNN 07/09, Área Especial,
Ceilândia Norte/DF, oferece a comunidade escolar as modalidades de ensino:
Educação Infantil (04 e 05 anos) e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) nos turnos
matutino e vespertino.
A

atual

equipe

gestora

foi

eleita

democraticamente,

baseada

nos

pressupostos da lei de Gestão Democrática Nº 4.751/12, para cumprirem o mandato
biênio 2020/2021. Foram eleitos a professora da carreira magistério, Cristina Maria
da Silva como diretora e o também professor da carreira magistério, Paulo Henrique
Reis Silva como vice-diretor. Compõem também a equipe gestora o chefe de
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secretaria, Marco de Lima Fagundes e a supervisora pedagógica, Juliana Luiza
Ribeiro.

BREVE HISTÓRICO
Os antigos contam que anteriormente a 1978, havia na área em que está
localizada a escola, um cemitério clandestino da época da ditadura militar. Logo
depois, os moradores com poucas opções de lazer, transformaram a área em um
campo de futebol que futuramente viria se tornar o espaço da escola.
Em agosto de 1978, foi inaugurada a Escola Colorida, chamada Escola
Classe 27 de Ceilândia, localizada na EQNN 07/09 – Área Especial. Uma construção
realizada pela GML Construções LTDA e entregue a comunidade pelo então
governador do Distrito Federal, o senhor Elmo Serejo Farias.
Desde então, a estrutura física da escola nunca passou por uma grande
reforma. Foram realizadas algumas manutenções e reparos, pela coordenação
regional de ensino (CRE – Ceilândia) a qual está vinculada. Apesar das intervenções
realizadas pela equipe gestora quando a infraestrutura, ainda há muita coisa a ser
melhorada, principalmente em relação ao espaço destinado ao lazer como quadra
de esportes, espaços de convivência, área verde entre outros.
Uma grande conquista estrutural se deu em 2009/2010 com a parceria
firmada entre a escola e a embaixada do Japão. A escola foi comtemplada com a
construção de um anexo com duas salas amplas que passaram a ser utilizadas
como uma biblioteca de utilização de todos os estudantes da escola e conjugada
com uma brinquedoteca para utilização dos estudantes da Educação Infantil, que
com o passar do tempo receberam melhorias a partir de recursos próprios
levantados pela escola.
Em sua estrutura física, a escola atua com 11 salas de aula, totalizando 22
turmas nos dois turnos. Na planta são apenas 10 salas de aula com tamanho
padrão, mas devido a grande procura para turmas de Educação Infantil na estratégia
de matrículas 2017/2018 foram abertas mais duas turmas. Com isso, a sala de vídeo
e a sala de reforço foram transformadas em salas de aula em caráter provisório para
o ano letivo de 2018/2019.
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Além das salas de aula, a escola dispõe de:
01 sala de direção,
01 sala dos professores;
01 sala da secretaria;
01 sala de recursos – AEE;
01 sala de Orientação Educacional
01 sala para pedagoga – SEEA;
01 sala da supervisão pedagógica;
01 sala AEE;
01 sala dos servidores;
01 cantina;
01 biblioteca;
01 sala de vídeo;
01 parquinho coberto;
01 pátio coberto com palco;
01 pátio coberto;
01 banheiro masculino adulto;
01 banheiro feminino adulto;
02 banheiros femininos infantis;
02 banheiros masculinos infantis;
01 banheiro com 5 boxes infanto-juvenil masculino;
01 banheiro com 5 boxes infanto-juvenil feminino;
01 banheiros adaptado aos estudantes com necessidade especiais;
01 estacionamento para funcionários.

No ano de 2013 ofertou a educação integral a partir do Programa Mais
Educação e atendeu a 100 estudantes no turno contrário das aulas com atividades
extracurriculares e sua execução era apoiada pelos educadores sociais voluntários
(ESV) e coordenado pelo responsável da educação integral, sendo supervisionado
pela equipe diretiva. O programa teve andamento durante os anos de 2013/ 2015,
ano em que foi encerrado.
Atualmente, a escola atende 463 estudantes com faixas etárias de 04 a 14
anos, dos quais 17 são ANEEs (estudantes com Necessidades Educacionais
Especiais).
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Os estudantes foram distribuídos em vinte e duas turmas, sendo: 02 turmas
AEE (Atendimento Educacional Especializado), 09 turmas reduzidas no quantitativo
de estudantes a fim de melhor atender os que possuem necessidades educacionais
especiais e 11 turmas regulares, sendo assim distribuídas:

MATUTINO
TURMA
AEE
1º Período A
2º Período A
2º Período B
1° ano A
2º ano A
3° ano A
3º ano B
4º ano A
4º ano B
5º ano A

SALA
06
05
03
04
01
02
08
12
09
10
11

PROFESSOR(A)
RAYANE
Mª ODETE
VANDA
MARLENE
VILMA
RANILCE
MARIAH
RENATA
KARINE
NEIDE
CLAUDINO

TIPO
Classe Especial
Classe Comum
Classe Reduzida
Classe Comum
Classe Reduzida
Classe Reduzida
Classe Reduzida
Classe Comum
Classe Reduzida
Classe Comum
Classe Reduzida

VESPERTINO
TURMA
AEE
2º Período C
2º Período D
1° ano B
2º ano B
3° ano C
3º ano D
4º ano B
4º ano D
5º ano B
5º ano C

SALA

06
05
03
04
01
02
08
12
09
10
11

PROFESSOR(A)
FABIANA
SELMA
CELIA
SÂMIA
PAULIANA
VIVIANE
SUZANA
ELDIRAM
LORENA
REGISMARA
VÂNIA

TIPO
Classe Especial
Classe Comum
Classe Comum
Classe Comum
Classe Comum
Classe Reduzida
Classe Comum
Classe Reduzida
Classe Comum
Classe Reduzida
Classe Comum

O entorno da escola é composto por comércios, igrejas e escolas. As ruas
são pavimentadas e há saneamento básico. A clientela que compõe a escola, em
geral, é de baixo poder aquisitivo, os pais têm baixo grau de instrução, e muitos
estudantes não tem acompanhamento e orientação dos pais em casa.
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CENSO ESCOLAR

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da
educação básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. É
coordenado pelo Inep e realizado em regime de colaboração entre as secretarias
estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas
públicas e privadas do país.
Regulamentado por instrumentos normativos, que instituem a obrigatoriedade,
os prazos, os responsáveis e suas responsabilidades, bem como os procedimentos
para realização de todo o processo de coleta de dados. Toda a legislação relativa ao
Censo Escolar está disponível para consulta no menu Documentos e Legislação
Finalidade.
É uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais possam
compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos
municípios e do Distrito Federal, bem como das escolas e, com isso, acompanhar a
efetividade das políticas públicas.
MATRICULADOS 2020 – QUANTITATIVO

MATUTINO

213

VESPERTINO

250

TOTAL

463

ÍNDICE DE APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO

2016
1° Ano
2° Ano
3° Ano
4° Ano
5° Ano

AP
55
63
83
43
0

RET ABA TOTAL
0
0
55
0
0
63
5
3
91
7
0
50
0
0
0

2017
AP
91
48
65
91
46

RET ABA TOTAL
1
0
92
1
0
49
10
0
75
3
0
94
1
0
47

2018
AP
84
80
38
63
82

RET ABA TOTAL
1
0
85
1
0
81
13
0
65
04
0
67
3
0
85

2019
AP
50
44
75
88
55

RET
0
1
16
1
5

ABA TOTAL
0
50
0
45
0
91
0
89
0
60
7
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3 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
A Escola Classe 27 está localizada em um setor da Ceilândia Norte
considerado periférico e de vulnerabilidade social. A comunidade local, na sua
maioria, é composta por famílias com pouca escolaridade, baixa renda e que
demonstram dificuldades financeiras e são assistidas por programas sociais.
Sol Nascente
Setor O 1%

Outros
2%

RESIDÊNCIA

2%

Cei Norte
95%

Residem, em sua maioria, em casas alugadas sendo 95% domiciliadas
próximo à escola na Ceilândia Norte, 2% residentes no Setor O, 1% residem no Sol
Nascente e 2% residem em outras localidades entre elas, Águas Lindas – GO.

Pai/Mãe + Padrastro ou
madrasta
4%

COM QUEM MORAM

Só Pai/Mãe
36%
Pai e Mãe
58%

8

SEEDF/CREC/EC 27

As famílias são compostas, em média, por 5 membros geralmente naturais do
DF ou vindos do nordeste do país. Destes, 58% vivem na presença do pai e da mãe,
36% vivem apenas com o pai ou a mãe, 4% convivem com o pai ou a mãe
juntamente com o padrasto ou madrasta e 2% convivem na presença dos avós e/ou
tios.
ENSINO
SUPERIOR
16%

NENHUMA
2%
ENSINO
FUNDAMENTAL
33%

ESCOLARIDADE
ENSINO MÉDIO
49%

Quanto a escolaridade dos responsáveis pelos estudantes, observamos que
33% possui o Ensino Fundamental completo, 49% possui o Ensino Médio completo,
16% possui o Ensino Superior completo e 2% são analfabetos e/ou não tiveram
acesso a escola na idade regular.
Nenhuma
7%
T. de Jeová
1%
Espírita
1%

Outras
8%

RELIGIÃO

Católica
40%

Evangélica
43%
9
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Em relação a presença, ou não, das crenças das famílias dos estudantes,
observamos que 43% são cristãos-protestantes (evangélicos), 40% são católicos,
1% são Espiritas, 1% são Testemunhas de Jeová, 8% declararam pertencer a outros
religiões como Candomblé e Umbanda e 7% das famílias não possuem ou não
declaram seguir a alguma crença.

Além desses aspectos, outra particularidade da nossa clientela é a grande
rotatividade de estudantes, tendo em vista os altos índices de transferências e de
novas matrículas, principalmente de estudantes oriundos de outros estados.

A comunidade escolar é participativa nas reuniões e eventos propostos,
porém ainda temos algumas famílias que participam pouco da vida escolar de
seus(suas) filhos(as). O espaço geográfico que a escola ocupa é cercado por um
alto índice de circulação de pessoas e automóveis, pois se encontra em área
residencial e com edificações comerciais e religiosas.

A Escola Classe 27 de Ceilândia desenvolve atividades significativas,
facilitando a relação entre escola e comunidade oportunizando manifestações
culturais, regionais, étnicas e religiosas visando estimular um espaço democrático e
participativo, assim, participar das questões sociais e do cotidiano escolar
demonstrando que se pode atuar decisivamente no processo de construção da
cidadania.

4 – FUNÇÃO SOCIAL

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de
um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da ida com ela:
para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para
fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a
educação. (BRANDÃO, 1985, p.11).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) aponta em seu artigo 1º: A
educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
10
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convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

A função social da escola é o desenvolvimento das potencialidades físicas,
cognitivas e afetivas do indivíduo, capacitando-o a tornar um cidadão, participativo
na sociedade em que vivem. A função básica da escola é garantir a aprendizagem
de conhecimento, habilidades e valores necessários à socialização do indivíduo
sendo necessário que a escola propicie o domínio dos conteúdos culturais básicos
da leitura, da escrita, da ciência das artes e das letras, sem estas aprendizagens
dificilmente o estudante poderá exercer seus direitos de cidadania.

Ante a realidade social, ética e ambiental com a qual o ser humano precisa
necessariamente lidar no curso da vida, urge pensar no estudante cidadão, que
desenvolva a capacidade de atuar no mundo com respeito, ética, consciente dos
direitos e deveres que possui. A escola tem por função garantir a todos e todas
condições de viver plenamente a cidadania, cumprindo seus deveres e usufruindo
seus direitos conscientizando-se de sua responsabilidade e propiciando o sucesso
com base nos quatro pilares da educação proposto pela UNESCO (2007):
 Aprender a conhecer: priorizando o domínio dos próprios instrumentos
do

conhecimento

considerado

como

meio,

enquanto

forma

de

compreender a complexidade do mundo, condição necessária para viver
dignamente, para desenvolver possibilidades pessoais e profissionais,
para se comunicar considerado com fim, porque seu fundamento é o
prazer de compreender, de conhecer, de descobrir.
 Aprender a fazer: desenvolvimento de habilidades e estímulo ao
surgimento de novas aptidões, criando condições necessárias para o
enfrentamento de novas situações que são vivenciadas cotidianamente.
 Aprender a conviver: desenvolvimento do conhecimento do outro e da
percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de
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projetos comuns, da gestão inteligente dos conflitos, enfim aprender a
viver junto.
 Aprender a ser: aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para
elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus
próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo, frente às
diferentes circunstâncias da vida. Portanto, a escola deve olhar o sujeito
cognoscente, e percebê-lo como: componente social importante, já que
cidadão e sujeito histórico, por ocasião de que produz história numa
relação dialética de ao mesmo tempo construir e ser construído.

Freire (1997) afirma que somos capazes de aprender historicamente
superando a história; e como sujeito subjetivo que se constrói na relação com o
outro, já que segundo Vigotski as funções psicológicas superiores não são inatas,
mas construídas na relação com o outro social competente que faz a mediação,
entendendo que o sujeito se produz na relação com o outro e também o transforma.
No documento Diretrizes Pedagógicas da SEEDF (2008) temos de “Educar
para as competências é, portanto, proporcionar ao estudante condições e recursos
capazes de intervir em situações-problema”.

Perrenoud (apud. Rios p. 77), nos

coloca diante da necessidade de proporcionar o desenvolvimento de competências
que seria “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de
situação, capacidade que se apoia em conhecimentos, mas não se reduz a eles”.

A escola é um meio social importante para capacitar o sujeito dando-lhe
condições de atuar em sociedade agindo nela e a transformando historicamente,
para tanto precisa ter clareza de não trabalhar para a exclusão, em nenhuma de
suas vertentes, mas para a inclusão social.

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
12
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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).
De acordo com o Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10:
“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.”

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).

Coerente com os fundamentos da psicologia histórico-cultural e históricocrítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se constrói em
interação com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e
todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer educação por meio da
imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não
neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem
a existência humana.

Nesse meio entre transmitir e trocar conhecimentos e atender as
especificidades do sistema educacional, dentre eles os conteúdos curriculares,
existe um espaço de autonomia que a escola deve resistir e atenuar os efeitos das
desigualdades socioeconômicas. É indispensável socializar o saber sistematizado,
historicamente acumulado, como patrimônio universal da humanidade, fazendo com
que esse saber seja criticamente apropriado pelos estudantes, que já trazem
consigo o saber popular, o saber da comunidade em que vivem e atuam. A
13
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interligação e a apropriação desses saberes pelos estudantes representam,
certamente, um elemento decisivo para o processo de democratização da própria
sociedade.

A escola, como um ambiente educacional formal e sistematizado, propõe a
oportunizar uma educação humanizada, trabalhando valores de liberdade,
solidariedade, dignidade, respeito e justiça objetivando a formação de um sujeito
crítico e responsável, dono de sua história, assim promovendo a reflexão sobre seu
papel na sociedade, levando-o a ampliar sua compreensão de mundo e sua
participação na mesma.

Neste trabalho integrado busca-se uma escola democrática, aberta e
participativa, integrada com a comunidade que tenha uma educação libertadora
voltada para a realidade do estudante, preparando-o para uma vida cidadã e para o
trabalho, podendo assim desenvolver as potencialidades físicas, mentais, sociais,
morais do estudante de forma construtiva. Transforma-se em uma escola voltada
para a construção do conhecimento em grupo, uma escola com educadores
comprometidos com o seu trabalho, qualificados e responsáveis na busca de uma
sociedade melhor.

A Escola Classe 27 de Ceilândia tem como função social a formação do
cidadão em sua integridade em um espaço democrático, que valoriza e respeita a
diversidade e promove o diálogo com o propósito de formar cidadãos participativos,
conhecedores de seus direitos e deveres e que estes possam superar as
contradições da sociedade, as suas desigualdades e, assim, atuarem no meio em
que vivem.

Para tal, procura adequar a proposta pedagógica as demandas e
particularidades da comunidade, buscando a qualidade pretendida, bem como a
aplicação da legislação educacional vigente em parceria com todos os segmentos
da comunidade escolar. Essa ação procura atender os princípios da Gestão
compartilhada e visa o fortalecimento dos vínculos entre a escola e a comunidade,
14
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com o objetivo de garantir o acesso ao saber de forma eficaz e proporcionar a
aquisição das competências básicas, além de contribuir para as aprendizagens
significativas.

Nessa perspectiva, essa PP visa a promoção e a melhoria do processo de
ensino/aprendizagem, bem como o aprimoramento de todos os seus segmentos,
levando-se em consideração o compromisso com aquisição do conhecimento e a
necessidade de ampliação das atitudes e formas de conduta, requisitos
indispensáveis à construção de uma escola viva e integrada com a sociedade.

Esse planejamento é um processo dinâmico e contínuo e também deve
contribuir para o aperfeiçoamento e a melhoria institucional. Seus resultados
também devem incluir a prestação de contas à sociedade no que se refere à
formação cognitiva, ética e política dos seus estudantes; à produção e socialização
de conhecimentos e a promoção do avanço no processo de ensino e aprendizagem.
Objetiva ainda, o planejamento da gestão a curto e longo prazo, para que seja
estabelecido um diálogo/debate democrático dos ideais e propostas com a
comunidade escolar e esta seja atendida em seus anseios.

5 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES
A Escola Classe 27 de Ceilândia em consonância com a Lei de Diretrizes de
Base (LDB), Plano Nacional de Educação (PNE) e a Proposta Pedagógica da SEDF,
adota como pressuposto epistemológico e didático pedagógico a Aprendizagem
Significativa, num contexto sócio interacionista da Pedagogia da cooperação,
tornando-se uma instituição na qual o sujeito “busca sua formação de forma
intensiva e sistêmica, por meio de saberes, trocas e relações de mediação”.
Sendo

assim,

a

escola

adota

princípios

epistemológicos,

didáticos

pedagógicos, éticos e estéticos que orientam a prática pedagógica e administrativa
de todos os agentes envolvidos do processo educacional desta instituição.
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• EPISTEMOLÓGICOS
A base do modo de abordar, analisar, explicar e prever a realidade trata
justamente do “aprender a conhecer” desenvolvendo os conteúdos conceituais. O
conhecimento é uma construção coletiva, forjada sócio interativamente nas práticas
educativas, no trabalho, na família e em todas as demais formas de convivência.

A aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações com seus pares, além
das cognições e habilidades intelectuais, o “aprender a conviver”, desenvolvendo os
conteúdos (o currículo em ação). Este é o momento em que pares convivem entre si
e trocam ideias e símbolos. As linguagens são formas de constituição dos
conhecimentos e das identidades, portanto o elemento-chave para constituir
significados, conceitos, relações, condutas e valores que a escola tem o papel de
transmitir.
A criança é um ser que tem “sentimentos, vontades, interesses, curiosidades,
prazer, motivos próprios, que contribuem para a necessidade de descobrir o novo. É
possuidor também da capacidade de raciocinar, criar, transformar: ele é o sujeito
que deseja conhecer e reconhecer. É constituído e constitui sua cultura. Nesse
processo, interage com sujeitos e objetos, os quais compõem sua rede interativa”.

O educador deve ter clareza de que para responder às necessidades da
criança, é preciso interagir com ela, saber sobre o que a criança pensa, sente o que
ela sabe sobre si e sobre o mundo em que vive, como se desenvolve, como
aprende, uma vez que ele é facilitador no processo de construção do conhecimento
da criança.

Os princípios epistemológicos visam na sua totalidade à aprendizagem
construída a partir de competências e de habilidades que servirão de suporte para
as novas aprendizagens dando um novo paradigma sobre a educação ao longo da
vida. Esses princípios, articulados a múltiplos saberes, são primordiais na
construção do conhecimento, sendo eles:
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• Unicidade entre teoria e pratica: na elaboração dos projetos e ações pedagógicas,
deve-se primar pela articulação das diversas áreas do conhecimento, garantindo a
unicidade da teoria-prática e sua efetividade em sala de aula, de modo a promover
ações reflexivas e analíticas da realidade em que estão inseridos os atuantes do
processo educacional.
• Interdisciplinaridade e contextualização: objetiva favorecer a abordagem de temas
comuns em diferentes disciplinas, dando sentindo social e político a esses conceitos,
proporcionando relacionar as dimensões entre o ensinar, o prender, o pesquisar e o
avaliar.
• Flexibilização: a elaboração das ações é criada com vistas a garantir flexibilidade
para atualização e diversificação de estratégias nas diversas formas de produção do
conhecimento, a fim de atender as demandas de uma sociedade em constante
evolução.

Nesse sentido, com vistas a desempenhar suas funções de orientação e
cuidado no acolhimento de nossas crianças, num contexto teórico-prático
interdisciplinar, contextualizado e flexível, a Escola Classe 27 de Ceilândia entende
e defende a Educação Integral como fator primordial ao processo de ensinoaprendizagem.

Nessa perspectiva, a Educação Integral visa à formação do ser humano em
sua integralidade, objetivando sua emancipação e ampliação dos espaços, tempos e
oportunidades educacionais por meio de um processo formativo que se constrói a
partir da integração entre escola e comunidade, dentro de princípios norteadores de
Integralidade,

Intersetorialidade,

Transversalidade,

Gestão

Democrática

–

representado no diálogo escola e comunidade, Territorialidade e Trabalho em Rede,
garantindo ao educando vivências e experiências democráticas. Tais princípios são
peças fundamentais observados pela Escola em seu planejamento, organização e
execução das estratégias e ações pedagógicas diárias.
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• DIDÁTICO PEDAGÓGICO
O trabalho Didático-Pedagógico será norteado também pela valorização e
respeito à diversidade. A valorização da diversidade, a atitude de aceitação do outro
em suas diferenças e particularidades estarão presentes em todos os projetos
desenvolvidos pela escola, mas também nos atos e atitudes dos adultos com os
quais as crianças convivem na instituição, bem como na convivência entre seus
pares e nas práticas escolares que permitem ao estudante aprender e ter
reconhecidos e valorizados os conhecimentos que é capaz de produzir segundo
suas possibilidades.
• ÉTICOS
Consideramos a política da igualdade como princípio ético, que deve ser
praticada na garantia da igualdade de oportunidades e da diversidade de
tratamentos, bem como no reconhecimento dos direitos humanos, o exercício dos
direitos e deveres da cidadania e ainda o combate a todas as formas de preconceito
e discriminação. O saber conviver agregado à pluralidade cultural é edificado através
do respeito aos seus pares e à comunidade, mesmo num país onde há tamanha
diversidade de identidades. A Ética da identidade também é trabalhada, pois
possibilita o desenvolvimento do processo de reconhecimento pessoal, a construção
da autoestima, operacionalizando uma autonomia responsável, solidária e
verdadeira.
• ESTÉTICOS
Estética da sensibilidade que contribui para constituir identidades capazes de
suportar a inquietação, de conviver com o incerto e com o diferente. Em cada
conteúdo ministrado em sala de aula, há a preocupação de agregar valores tais,
para que o educando tenha conhecimento do passado, domínio do presente e visão
do futuro. Em suma, a estética da sensibilidade é aprender a fazer; o conteúdo
procedimental.
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6 – MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS

A escola inserida em um contexto local e universal concebe a educação como
um processo permanente de aprendizagem na vida de cada indivíduo, a qual
interage na construção de conhecimentos e saberes compatíveis com valores
comprometidos com desenvolvimento humano, social e ambiental.
Nota-se que a desestruturação familiar, a desestabilização emocional, a
permanente ameaça dos vícios, a falta de perspectivas, e outros males do século,
têm provocado significativa mudança de valores de nossa sociedade.
Como um ambiente educacional formal e sistematizado, a Escola Classe 27
de Ceilândia propõe a oportunizar uma educação humanizadora, trabalhando
valores de liberdade, solidariedade, dignidade, respeito e justiça objetivando a
formação de um sujeito crítico e responsável, dono de sua história, assim
promovendo a reflexão sobre seu papel na sociedade, levando-o a ampliar sua
compreensão de mundo e sua participação na mesma.
Neste trabalho integrado busca-se uma escola democrática, aberta e
participativa, integrada com a comunidade que tenha uma educação libertadora
voltada para a realidade do estudante, preparando-o para uma vida cidadã e para o
trabalho, podendo assim desenvolver as potencialidades físicas, mentais, sociais,
morais do estudante de forma construtiva. Transforma-se em uma escola voltada
para a construção do conhecimento em grupo, uma escola com educadores
comprometidos com o seu trabalho, qualificados e responsáveis na busca de uma
sociedade melhor
A missão da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) é
“proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação
integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica,
cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e
da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os estudantes”.
(PPP Carlos Mota, p. 25).
Em consonância com tal missão, a Escola Classe 27 de Ceilândia visa ofertar
uma educação pública de qualidade, de acordo com os princípios da Gestão
Democrática em articulação com a proposta de formação integral dos estudantes,
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num processo de inclusão educacional que garanta o acesso e a universalização do
ensino, bem como a permanência do estudante na escola.

OBJETIVO GERAL
Promover uma educação de qualidade, provendo situações de aprendizagem
significativas, visando formar um cidadão consciente dos seus direitos e deveres,
capaz de conviver com seus iguais, sendo capaz de interagir em diferentes
situações promovidas pela sociedade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Oportunizar situações significativas e concretas de aprendizagem, favorecendo um
clima de troca de experiências e saberes respeitando o acúmulo de informações
trazidas do seu meio;
 Desenvolver de forma gradual e equilibrada, suas aprendizagens nas áreas
cognitivas, sociais, afetivas e psicomotoras.
 Propiciar dentro do convívio escolar, uma convivência harmoniosa e pacífica entre
todos os que compõem a comunidade escolar para que se sintam corresponsáveis
pelo processo de ensino-aprendizagem e pela preservação do ambiente escolar e
de todos os recursos materiais, pois os mesmos são bens de interesse público;
 Desenvolver atividades onde a participação da comunidade escolar seja constante,
e a mesma se sinta integrante e parte decisiva nas Diretrizes dos Projetos e ações
que serão implementados dentro do ambiente escolar;
 Incentivar e oportunizar a leitura e a produção de texto, implementando a sala de
leitura como espaço pedagógico na valorização da leitura infanto-juvenil, bem como
a descoberta, criação e compreensão do mundo;
 Buscar minimizar a retenção, procurando rever os procedimentos metodológicos
com relação aos estudantes e ao ritmo de aprendizagem diferenciada por causas
diversas, buscando elevar sua autoestima;
 Promover na escola uma sistemática de encontros, reuniões, debates, em que
professores, coordenadores, direção e auxiliares em Educação possam analisar
conjuntamente o papel de avaliação como instrumento de melhoria no processo de
ensino e no fazer pedagógico;
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 Fortalecer o Conselho Escolar e Conselho Fiscal como instrumento de participação
e transformação da escola.
 Desenvolver nos estudantes comportamentos ético e de cidadania, valores e
atitudes em relações humanas, valorizando o local em que vivem e a pluralidade do
patrimônio sociocultural brasileiro.
7 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
A Escola Classe 27 de Ceilândia desenvolve um trabalho ativo voltado para o
compromisso de elevar a aprendizagem do educando, para a conscientização de
sua visão de mundo, para a transformação da realidade e para definir o perfil do ser
humano que estamos ajudando a formar.
A Escola fundamenta suas práticas pedagógicas no conhecimento empírico,
colocando em exercício métodos novos adaptados aos tradicionais procurando
adequar as necessidades e limitações ao meio social, partindo de experiências num
processo ativo de construção do indivíduo e norteado no que diz alguns pensadores
como: Jean Piaget, Paulo Freire, Vygotsky e outros.
Partindo do pressuposto de que o educando é um ser pensante, crítico e
formador de opiniões, capaz de exercer sua cidadania conhecendo e cumprindo
seus direitos e deveres como um ser construtivo do processo social.

As

metodologias adotadas nas aulas vão sendo renovadas pouco a pouco, pois o
quadro e o pincel não são exclusivamente os únicos recursos. Observa-se práticas
inovadores a partir de estudos contemporâneos e a utilização de novos recursos
tecnológico.
Diante dessas ideias e dessa realidade, desenvolvemos funções que levam o
estudante e os outros integrantes do processo ensino-aprendizagem a se integrarem
num contexto de uma educação que valorize e respeite a diversidade humana
apresentando temáticas e atividades que possibilite a reflexão sobre o respeito ao
próximo e compreensão de limitações e valorização das qualidades.
Considerando a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Lei nº
9.394/1996, esta Instituição Educacional tem como princípios norteador o Artigo 3º:
I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
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II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III- pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV- respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V- coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI- gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII- valorização do profissional da educação escolar;
VIII- gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;
IX- garantia de padrão de qualidade;
X- valorização da experiência extraescolar;
XI- vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Ao considerar a organização curricular da SEEDF, que reestrutura o Ensino
Fundamental para nove anos de duração e obriga a matrícula, nessa etapa da
educação básica a partir dos seis anos de idade, nossa escola busca estrutura para
receber o estudante, de modo a garantir a participação do mesmo no seu próprio
processo formativo, bem como garantir a participação de todos no processo
avaliativo.
O conhecimento é uma atividade humana que busca explicar as relações
entre o homem e a natureza. Dessa forma, o conhecimento é produzido nas
relações sociais mediadas pelo trabalho. Conforme Veiga (1995, p.27): “O
conhecimento escolar é dinâmico e não uma mera simplificação do conhecimento
científico, que se adequaria à faixa etária e aos interesses dos estudantes”. Dessa
forma, o conhecimento escolar é resultado de fatos, conceitos e generalizações,
sendo, portanto, o objeto de trabalho do professor.
A Secretaria de Educação do Distrito Federal lançou em 2014 o Currículo em
Movimento com o objetivo de apoiar os sistemas de ensino na implementação da
política de educação integral. A perspectiva da educação integral propõe a
construção de projetos pedagógicos que atendam a necessidade de organização
das escolas e de desenvolvimento de práticas pedagógicas que respeitem os três
eixos norteadores: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para
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os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Assim o currículo procura
atender aos objetivos da Rede de Ensino do Distrito Federal, de fomento e produção
de conhecimentos, desenvolvimento e disseminação de metodologias educacionais
integradas.
Este currículo foi baseado na Psicologia Histórico-cultural e na Pedagogia
Histórico- Crítica e constitui um referencial importante para a formação dos nossos
estudantes no que se refere às novas práticas de uma educação na perspectiva da
educação integral, criando meios para que as crianças se humanizem, apropriandose da cultura, onde os conhecimentos se dialogam entre si, estimulando a pesquisa,
a inovação e a utilização de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis
e humanizadas.
Os estudos têm mostrado que as pessoas proclamam uma urgência em
experimentar vivências educacionais e de sobreviver socialmente. É uma espécie de
necessidade, não apenas de encontrar um modelo de vida escolar diferente, mas de
buscar a partir do contraste histórico entre desigualdades e as propostas de
inclusão, uma identidade mais definida, isto é, uma nova forma de organização para
o que já existe. Sendo assim, as concepções teóricas que fundamentam esse
projeto destinam-se a orientar professores que estão na busca de uma sociedade
mais justa e consequentemente mais participativa.
O interesse da Escola Classe 27 é intensificar as ações de atividades
integrais que estão ocorrendo no interior da escola. Queremos assim, estimular cada
vez mais, a participação da comunidade escolar, pois defendemos uma proposta
educacional baseada na concepção de um ser humano integral, cujo conhecimento
se constrói nas relações históricas e sociais.

8 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
De acordo com a portaria nº 284, de 31 de dezembro de 2014, que trata sobre
os critérios para Distribuição de carga Horária, os procedimentos para a escolha de
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turmas e para o desenvolvimento das atividades de Coordenação Pedagógica entre
outros, deverá constar no Projeto Pedagógico da unidade escolar.
Seguindo as orientações da portaria a Escola Classe 27 de Ceilândia
organiza seus tempos e ações de coordenação da seguinte forma:

* Às segundas-feiras e às sextas-feiras destinadas à coordenação pedagógica
individual, podendo ser realizada fora do ambiente da unidade escolar.
Ação

Planejamento
individual do
professor.

Cronogram
a

Planejament
o individual
do
professor.

Objetivos Específicos
Possibilitar que o
professor organize
seus estudos
independente e
busque recursos
fora do ambiente
escolar para
aprimorar o
Planejamento.

Parcerias
envolvidas
nas ações

Público

Avaliação

Professores e
coordenadores

Professores e
coordenadores

Semanal

Às quartas-feiras destinadas à coordenação coletiva na unidade escolar.
Parcerias
envolvidas nas
ações

Público

Avaliação

Acolher e orientar os
professores

Gestores

Professores

Ao término de
cada e nas
ações ao longo
do ano.

Acolher e orientar os
profissionais recémchegados à escola

Gestores, sala de
recursos

Professores
recém-chegados à
escola

Ao término de
cada trabalho.

Professores;
estudantes;
Equipes de apoio;
Coordenadores

No término das
atividades do
Fórum.

Professores;
estudantes;
Equipes de apoio;
Coordenadores;

No término das
atividades do
estudo.

Ação

Cronograma

Objetivos
Específicos

Organização
Pedagógica da
Unidade
Escolar

Início de
cada
bimestre

Apresentação
dos
profissionais
da equipe de
apoio

Início do 1º
Bimestre

Fórum de
avaliação da
Educação
Infantil, 1º e 2º
Bloco
Estudo sobre
Diretrizes,
BNCC e
Currículo

Semestral

Semestral

Analisar
coletivamente os
resultados obtidos e
planejar estratégias
de intervenções
pedagógicas
Analisar
coletivamente os
resultados obtidos e
planejar estratégias
de intervenções.

Gestores
professores

Gestores
articuladores do
CRAI
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Estudo sobre
Psicogênese
da escrita
Estudo sobre
Adequação
Curricular

Execução de
conselhos de
classe

Realização de
coletivas com
temáticas e
questões
levantadas
junto ao grupo
Promoção
de palestras
com
especialistas
ou
profissionais
da escola;
Oficinas;
laboratórios;
Troca de
experiências
entre
professores

Elaboração de
projetos

Realização de
avaliação
institucional

Início do 1º
Bimestre

2º Bimestre

Bimestral

Ao longo do
ano de
acordo com
as
necessidades

Ao longo do
ano de
acordo com
as
necessidades

Bimestral

A definir

Orientar os
profissionais recém
chegados a escola
Orientar os
profissionais
recém chegados
a escola
Analisar
coletivamente os
resultados obtidos
e planejar
estratégias de
intervenções
pedagógicas.
Planejar, promover a
formação continuada
e a troca de
experiências

Promover a
formação continuada
e a troca de
experiências

Facilitar a
abordagem e o
desenvolvimento
de atividades
relacionadas aos
eixos transversais.
Avaliar os trabalhos
e projetos realizados
durante o semestre

Gestores e
professores

Profissional da
sala de recursos

Professores
recém chegados
a escola
Professores
recém chegados
a escola

Gestores
Professores e
equipe de apoio

Professores
Equipes de apoio
Coordenadores

Coordenadores;
Professores;
Articuladores do
CRA
Equipes de apoio
Especialistas
convidados

Coordenadores;
Professores;
Articuladores do
CRA
Equipes de apoio
Especialistas
convidados

Professores
Coordenadores
Gestores Equipes
de apoio

Professores
Coordenadores
Gestores Equipes
de apoio

Ao término de
cada trabalho
Ao término de
cada trabalho

Durante a
realização do
Conselho

A depender da
temática

Ao término de
cada trabalho

A depender da
temática

Ao término de
cada trabalho

Estudantes

Ao longo do
desenvolvimento
do projeto.

Professores
Coordenadores
Gestores
Equipes de
apoio Estudantes

Ao término da
avaliação
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* Às terças-feiras e às quintas-feiras destinadas à coordenação pedagógica aos
pares na unidade escolar e formação continuada
Ação

Espaço físico
separado por
blocos com
coordenador
próprio
Direcionamento
das ações:
Terça:
coordenação
por blocos
(planejamento
da semana);
Quinta:
Coordenação aos
pares para
reagrupamentos.

Projeto
Interventivo

Avaliação escrita

Relatório de
acompanhamento
individual do
estudante
Avaliação no
Ensino Especial:
Relatório
de
Acompanhamento
individual

Cronograma

Objetivos
Específicos

Parcerias
envolvidas
nas ações

Público

Avaliação

Professores e
coordenadores

Diariamente
nas
coordenações.

Ao longo do
ano letivo

Organizar e otimizar o
espaço/tempo das
coordenações

Gestores,
serviços de
apoio,
coordenadores
e professores.

Ao longo do
ano letivo

Organizar e otimizar o
espaço/tempo das
coordenações

Gestores,
serviços de
apoio,
coordenadores
e professores.

Professores e
Coordenadores

Diariamente
nas
coordenações.

Gestores,
serviços de
apoio,
coordenadores
e professores.

Estudantes

A cada quatro
encontros

Gestores,
coordenadores
e professores.

Estudantes

Ao término da
aplicação dos
testes

Professores.

Estudantes e
pais

Na reunião de
pais e mestres

Professores.

Estudantes e
pais

Na reunião de
pais e mestres

Semanal

Bimestral

Bimestral

Toda quintafeira

Elaboração e oferta
de Projeto
Interventivo.
Melhorar o
processo de
ensinoaprendizagem
mediante o uso de
informações
levantadas por
meio da ação
avaliativa. E ajustar
a prática
pedagógica às
necessidades
discentes durante
o processo.
Registrar o
desempenho do
discente durante o
bimestre letivo
Registrar o
desempenho do
discente durante o
semestre letivo
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Seminários,
pesquisas,
trabalhos de
pequenos grupos
e avaliação por
pares ou grupos.
Dia específico
para duplicação
de atividades

A critério do
professor

Semanalmente

Seminários,
pesquisas,
trabalhos de
pequenos grupos
e avaliação por
pares ou grupos.

A critério do
professor

Contribuir para
aplicação das
aprendizagens
e constituindo
um
facilitador da inclusão
escolar
Entrega das
atividades a serem
reproduzidas para a
semana seguinte
Contribuir para
aplicação das
aprendizagens
e constituindo
um
facilitador da inclusão
escolar

Gestores,
professores.

Estudantes e
comunidade
escolar

Durante a
realização e
apresentação
dos trabalhos.

Gestores,
professores

Professores

Coletivão

Gestores,
professores.

Estudantes e
comunidade
escolar

Durante a
realização e
apresentação
dos trabalhos.

ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Ação

Cronograma

Objetivos
Específicos
Divulgar cursos

Valorização e
Formação
continuada

Ao longo do
ano letivo

ofertados pela

Parcerias
envolvidas nas
ações

Público

Avaliação

Servidores em
geral

Em cada
semestre

Parcerias
envolvidas nas
ações

Público

Avaliação

Gestores
Professores

Professores

No decorrer do
bimestre

Gestores
Professores, CRE

EAPE,
Promover
momentos
sociais,
Coordenações
coletivas.

COLETIVÃO
Ação

Cronograma

Objetivos
Específicos
Permitir o

Coletivão

Bimestral

planejamento
coletivo entre
professores que
atuam no
mesmo ano.
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RECREIO

Ação

Cronograma

Recreio Legal
Diariamente

Objetivos
Específicos
Promover
oportunidade para
que os estudantes
participarem de
atividades
recreativas
diversificadas.

Parcerias
envolvidas nas
ações
Gestores
Professores
Carreira
Assistência

Público

Avaliação

Estudantes

No decorrer do
ano.

Público

Avaliação

Estudantes do
Bloco Inicial de
Alfabetização e
do Segundo
Ciclo

Na aplicação dos
testes da
Psicogênese e
Avaliações
diagnósticas.

Público

Avaliação

Estudantes do
Bloco Inicial de
Alfabetização e
do Segundo
Ciclo

Na aplicação dos
testes da
Psicogênese e
Avaliações
diagnósticas.

REAGRUPAMENTO

Ação

Reagrupamento
Inter classe

Cronograma

Segunda a
sextas-feira
das 7:30 às
11:00 e
13:00 às
16:30.

Objetivos
Específicos
Permitir o
atendimento às
necessidades de
aprendizagens de
grupos específicos
de estudantes por
um período
determinado.

Parcerias
envolvidas nas
ações

Gestores
Professores

PROJETO INTERVENTIVO

Ação

Projeto
Interventivo

Cronograma
Um encontro
semanal feito
pelo
professor do
turno contrário
no horário de
coordenação

Objetivos
Específicos
Atender de
imediato os
estudantes que
evidenciam
dificuldade de
aprendizagem.

Parcerias
envolvidas nas
ações
Gestores,
coordenação
pedagógica e
professores
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AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA
Ação

Teste da
psicogênese

Análise de
Textos
Narrativos
com apoio de
chave de
correção

Conselho de
Classe

Cronograma

No início do ano
e no final de
cada bimestre

Semestralmente

Bimestral

Dever de
casa

Segunda a
sexta

Recuperação
continuada

Ao longo do ano
letivo

Objetivos
Específicos
Compreender as
hipóteses das
crianças sobre o
sistema de escrita
e auxiliar no
planejamento das
intervenções.
Avaliar os itens:
Progressão
Temática:
Elementos da
Narrativa;
Coesão:
Segmentação:
Ortografia:
Pontuação

Apresentar e
analisar os
resultados ou
desempenhos dos
estudantes, servir
para que a escola
se avalie.

Contribuir para
aplicação das
aprendizagens e
constituindo um
facilitador da
inclusão escolar

Prover meios
para
recuperação
dos estudantes
de menos
rendimento

Parcerias
envolvidas nas
ações

Público

Avaliação

Estudantes não
alfabetizados
do Bloco Inicial

Após análise
dos testes

Estudantes
Alfabetizados

Após análise
dos textos

Comunidade
escolar.

Durante o
conselho.

Professores.

Estudantes

Semanalmente

Coordenadores e
professores.

Estudantes
com menos
rendimentos

Ao longo do ano
escolar.

Gestores
Professores do
Bloco Inicial de
Alfabetização

Gestores
Professores do 1º
e 2ºBloco

Todos os
docentes de
cada turma e
representantes
da equipe
gestora na
condição de
conselheiros
natos.
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9 – ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
De acordo com as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, a
Escola Classe 27 de Ceilândia apresenta uma proposta de trabalho em Ciclos de
Aprendizagem, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem
dos estudantes, considerando a lógica do processo, a utilização de pedagogias
diferenciadas sustentadas no trabalho coletivo, na avaliação diagnostica, formativa e
processual, que garantam as aprendizagens e a progressão de todos os estudantes
matriculados.
Para obter o sucesso almejado, seguimos os seguintes princípios que
fundamentarão o fazer didático e pedagógico: Reagrupamento, Projeto interventivo,
Avaliação Formativa, diagnostica e processual, formação continuada, agrupamento
e o processo aprendizagem organizado a partir das áreas do conhecimento.
Com este propósito pretendemos atingir os nossos objetivos seguindo
diferentes metodologias avaliativas como:
 Promover a cada início do ano letivo diagnostico do nível de conhecimento e da
aprendizagem dos estudantes;
 Promover a cada mês o teste da psicogênese e outros diagnósticos formativos,
para realizarmos o reagrupamento de acordo com a aprendizagem e saberes de
cada um;
 Elaborar mecanismos com orientador Educacional capazes de oferecer ao
professor melhor conhecimento do perfil do estudante, principalmente dos
estudantes novatos na escola, dos ANEES para, possíveis adequações curriculares.
 Adotar projetos interventivos, buscando garantir a aprendizagens de todos.
 Possibilitar o uso de material concreto, jogos e atividades lúdicas para
aprendizagem do conteúdo.
 Aplicar diferentes instrumentos de avaliação, pesquisas, relatórios, questionários,
testes interdisciplinares, provas contextualizadas, entrevistas, jogos, dramatizações,
rodas de conversas, seminários, comunicação, etc., com o intuito de proporcionar ao
professor novos caminhos para o ensino e a aprendizagem, revendo o próprio fazer
didático.
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PROVA BRASIL
A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Anísio Teixeira (INEPMEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo Sistema
Educacional

Brasileiro

a

partir

de

testes

padronizados

e

questionários

socioeconômicos.
A partir das informações do SAEB e da Prova Brasil, o MEC e as secretarias
estaduais

e

municipais

de

educação

podem

definir

ações

voltadas

ao

aprimoramento da qualidade da educação do país e a redução das desigualdades
existentes, promovendo, por exemplo, a correção de extorsões e debilidades
identificadas e direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas
identificadas como prioritárias.
As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ao lado das taxas de
aprovação nessas esferas. Além disso, os dados também estão disponíveis a toda
sociedade e que a partir dos resultados, podem acompanhar as políticas
implementadas por diferentes esferas do governo. No caso da Prova Brasil, ainda
pode ser observado o desempenho específico das escolas públicas do país.
RESULTADO IDEB 2017
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RESULTADO PROVA BRASIL 2017 – LÍNGUA PORTUGUESA

RESULTADO PROVA BRASIL 2017 – MATEMÁTICA

PROVINHA BRASIL

A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das
crianças matriculadas no segundo ano de escolarização das escolas públicas
brasileiras. Essa avaliação acontece em duas etapas, uma no início e a outra ao
término do ano letivo. A aplicação em períodos distintos possibilita aos professores e
gestores educacionais a realização de um diagnóstico mais preciso que permite
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conhecer o que foi agregado na aprendizagem das crianças, em termos de
habilidades de leitura dentro do período avaliado.
Esta avaliação é realizada no início do Ensino Fundamental a fim de fazer um
diagnóstico da alfabetização, identificando eventuais problemas e dificuldades que
as crianças enfrentam com a leitura e a escrita. O objetivo é sanar tais dificuldades e
ampliar as chances de um bom desenvolvimento da aprendizagem ao longo do
Ensino Fundamental. Diferente da Prova Brasil, no dia da aplicação desta avaliação
a rotina da escola segue normalmente.

AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO
A avaliação está direcionada para as unidades escolares e estudantes
matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental, fase final do Ciclo de Alfabetização,
e insere-se no contexto de atenção voltada à alfabetização.
A Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA produzirá indicadores que
contribuam para o processo de alfabetização nas escolas públicas brasileiras. Para
tanto, assume-se uma avaliação para além da aplicação do teste de desempenho ao
estudante, propondo-se, também, uma análise das condições de escolaridade que
esse estudante teve, ou não, para desenvolver esses saberes.
Assim, a estrutura dessa avaliação envolve o uso de instrumentos variados,
cujos objetivos são: aferir o nível de alfabetização e letramento em Língua
Portuguesa e alfabetização em Matemática das crianças regularmente matriculadas
no 3º ano do ensino fundamental e as condições de oferta das instituições às quais
estão vinculadas.
RESULTADO ANA 2016 – PROFICIÊNCIA LEITURA
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SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO

EDUCACIONAL DO

DISTRITO

FEDERAL – SIPAEDF
Tem o objetivo de assegurar o processo de avaliação do desempenho dos
estudantes, de gestão e do contexto escolar com vistas a direcionar políticas
públicas educacionais e viabilizar intervenções pedagógicas que promovam a
equidade e a qualidade no processo de ensino-aprendizagem.
-

Prova Diagnóstica: É embasada pela concepção formativa de avaliação e

seus resultados foram apresentados por meio do estudo do comportamento de
marcação dos estudantes, possibilitando a interpretação pedagógica e geração de
ações de intervenção e realinhamento de processo pedagógicos e de gestão
educacional. Participantes: estudantes do 2º ano e 4º anos dos Anos Iniciais. Os
demais anos serão inseridos conforme calendário da SEDF.

CONSELHO DE CLASSE
O Conselho de Classe é um órgão colegiado, presente na organização
escolar, em que os educadores juntam-se bimestralmente com a coordenação
pedagógica, a equipe gestora e a equipe de apoio à aprendizagem, com o propósito
de se ter um olhar mais atencioso ao desenvolvimento individual dos estudantes,
bem como verificar se os objetivos, processos, conteúdos e relações estão
coerentes com o referencial de trabalho pedagógico da Escola Classe 27 de
Ceilândia; analisando de forma ética aspectos pertinentes aos avanços alcançados
no processo de ensino e aprendizagem e estratégias pedagógicas adotadas, entre
elas, projetos interventivos e reagrupamentos.
A organização do Conselho de Classe se dá através do preenchimento da
ficha de Conselho, na qual são registradas informações como: o total de estudantes
frequentes e infrequentes, estudantes com necessidades de aprendizagem mais
acentuadas, providências tomadas, encaminhamentos necessários, potencialidades
e fragilidades encontradas ao longo do bimestre.
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A partir dessa ficha, analisa-se o desenvolvimento da turma de modo geral,
porém observa-se também com muita precisão rendimento individual de cada
estudante, verificando seus progressos pessoais e indicando pontos que ainda serão
necessários superar. Esse olhar é ainda mais intenso quando se trata dos
estudantes atípicos, pois, nesses casos, o trabalho de encontrar estratégias que
alcancem as necessidades desses estudantes é realizado afinco a fim de oferecer
um trabalho de excelência.
Os registros dos Conselhos de Classes são assinados pelos membros que
participaram dando ciência das informações contidas nele e ficam à disposição para
eventuais consultas, suporte para o professor do ano seguinte que deseja conhecer
os estudantes que estão sob seus cuidados, respaldo acerca das providências
tomadas ao longo do bimestre ou ano letivo, acompanhamento do desenvolvimento
da turma, ou simplesmente para apreciação dos interessados.

AVALIAÇÃO ESCRITA
Dentre as formas de registro, faz parte das estratégias pedagógicas a
avaliação escrita, que, nesta instituição de ensino, não possui caráter de quantificar
o saber ou atribuir um valor ao conhecimento aprendido. Porém, possui o objetivo de
acompanhar o aprendizado, observando o desenvolvimento individual para que se
possa atuar de forma específica nas necessidades de cada estudante.
Diante disso, essa avaliação é construída a partir de descritores que, como o
próprio nome sugere, descrevem os conhecimentos e habilidades que os educandos
necessitam para concluir a série/ano com êxito e autonomia em seu aprendizado.
Assim, a avaliação escrita perde o foco quantitativo das notas e, seguindo os
princípios da LDB 9394/96, passa a dar prevalência aos aspectos qualitativos, pois
ela é considerada apenas mais um instrumento de registro individual do estudante.
Essa avaliação é elaborada pelos professores que compartilham a mesma
série/ano. Sua elaboração pode ocorrer de duas maneiras:
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• Coletivamente: onde os descritores são distribuídos entre os professores para que
sejam elaboradas as questões, e em seguida as reúnam em um documento único
formando a avaliação escrita.
• Um professor responsável por bimestre: cada bimestre letivo um professor fica
responsável pela elaboração da avaliação escrita, porém é necessário que os
demais colegas de série/ano tenham conhecimento acerca dos conhecimentos,
habilidades e conteúdos que estarão sendo verificados.
É importante destacar que todo o processo de construção da avaliação escrita
é acompanhado pelo coordenador pedagógico, desde a distribuição dos descritores,
quando necessário, à revisão final desse documento, a fim de garantir que o
trabalho seja realizado dentro dos princípios e práticas pedagógicas que norteiam as
atividades diárias.

PSICOGÊNESE DA ESCRITA E/OU ANÁLISE DE TEXTOS NARRATIVOS
A Escola Classe 27 de Ceilândia utiliza dois instrumentos de avalição e
acompanhamento pedagógico, sendo um para estudantes não alfabetizados e outro
para estudantes já alfabetizados. O primeiro trata-se da Psicogênese da Língua
Escrita baseada na teoria desenvolvida por Ana Teberosky e Emília Ferreiro. O
Segundo, baseia-se na análise de textos narrativos, nos quais são avaliados
progressão temática, elementos da narrativa, coesão, segmentação, pontuação e
ortografia.
Ambos os testes são realizados pela vice-diretora no início do ano letivo e no
fim de cada bimestre. Os resultados são analisados pela equipe e disponibilizados
aos professores que utilizarão como recurso para o desenvolvimento dos
reagrupamentos interclasse e intraclasse; reforço ou projetos interventivos.
Cada professor poderá realizar o teste com seus estudantes podendo utilizálos como mais um recurso de intervenção em classe.
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO ESTUDANTE
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O relatório descritivo individual do estudante é um documento cuja finalidade
é mostrar o desempenho do discente durante o bimestre letivo. O professor ao
elaborar o registro deve considerar as conquistas que o estudante demonstrou e os
aspectos que ainda necessita ser trabalhados para que ele alcance os objetivos
propostos, pontuando as intervenções realizadas que o ajudaram a superar suas
necessidades e de que forma este respondeu às ações, destacando sempre os
eixos do currículo da educação básica que precisam ser contemplados.
Quando se tratar de ANEEs – estudantes com deficiência e Transtorno Global
do Desenvolvimento (TGD) – inclusos, o relatório deve constar referência a laudo
médico, uso de medicação, providências de relatórios médicos e outras solicitações.
ENSINO ESPECIAL
Na modalidade do Ensino Especial, a avaliação assume um caráter individual
e personalizado no que diz respeito aos estudantes com Transtorno Global de
Desenvolvimento – TGD, atendidos nesta instituição. Atendidos em classes
especiais com no máximo dois estudantes, a avaliação é feita através de Relatório
de Acompanhamento Individual, realizado no final de cada semestre e pelo
diagnóstico, realizado no início do ano.
PPI – Plano Pedagógico Individual – É uma ficha de Relatório de
Acompanhamento Individual do ANEE - estudantes com deficiência e Transtorno
Global do Desenvolvimento (TGD), com o objetivo de personalizar o atendimento do
estudante com Transtorno Global do Desenvolvimento – TGD – de modo que o
mesmo seja atendido na sua individualidade, quer seja em aspectos funcionais, quer
seja em desenvolvimentos de habilidades e competências acadêmicas O PPI tem
validade semestral, podendo ser alterado diante da observação do professor e do
Conselho de Classe.
Esta

modalidade

de

acompanhamento/avaliação

não

contempla

os

estudantes com Transtorno Global do Desenvolvimento – TGD nem outros ANEEs –
Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais inclusos em classes comuns,
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pois os mesmos são avaliados de acordo às modalidades de avaliação do nível/série
que frequentam.
Os instrumentos de avaliação de aprendizagem devem ser largamente
utilizados ao longo do período letivo. Esses instrumentos devem permitir ao
professor colher informações sobre a capacidade de aprendizado dos estudantes,
medida, em especial, pela competência dos mesmos para resolver problemas e
instrumentalizar o conhecimento para a tomada de decisões. Cabe ao professor,
definir os instrumentos que serão utilizados para melhor acompanhar o processo de
aprendizado de seus estudantes.
Não existem instrumentos específicos de avaliação capazes de detectar a
totalidade do desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes. É diante da
limitação que cada instrumento de avaliação comporta que se faz necessário pensar
em instrumentos diversos e mais adequados com suas finalidades, para que dêem
conta juntos, da complexibilidade do processo de aprender.

10 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A escola se organiza de forma interdisciplinar e contextualizada, fazendo
articulação entre os eixos estruturantes (cidadania, diversidade, sustentabilidade e
aprendizagem) e nos eixos integradores (alfabetização, letramento e ludicidade),
sem desconsiderar as especificidades de cada um, indo ao encontro do que é
significativo para o estudante.
O primeiro projeto Político Pedagógico (2012) elaborado pela Secretaria de
Educação do DF (SEEDF), aponta como concepção de currículo uma Educação
Integral, ou seja, contratada no sujeito social, cultural, histórico, cognitivo e subjetivo,
sem perder de vista a perspectiva das relações humanas.
Um trabalho com esse direcionamento, permite um compromisso articulado
de todos os envolvidos, além de gerar cumplicidade e envolvimento na conquista
dos objetivos. Desta forma a escola criará situações que oportunizem uma
organização do trabalho pedagógico que favoreça o aprender em grupos a partir das
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aprendizagens individuais respeitando as diversidades culturais e sociais do
estudante.
Na nova edição do Currículo em Movimento optou-se por manter as
concepções teóricas e os princípios pedagógicos da 1ª edição do Currículo em
Movimento: formação para Educação Integral; Avaliação Formativa; Pedagogia
Histórico-Crítica

e

Psicologia

Histórico-Cultural;

Currículo

Integrado;

Eixos

Integradores (para os Anos Iniciais: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade; e, para
os Anos Finais: Ludicidade e Letramentos) e Eixos Transversais (Educação para a
Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação
para a Sustentabilidade). Também primou-se pela manutenção da estrutura de
objetivo de aprendizagem e conteúdo por entender que esses são elementos que
corroboram os pressupostos teóricos assumidos enquanto fundamentos de currículo
da SEEDF.
Este currículo foi baseado na Psicologia Histórico-cultural e na Pedagogia
Histórico- Crítica e constitui um referencial importante para a formação dos nossos
estudantes no que se refere às novas práticas de uma educação na perspectiva da
educação integral, criando meios para que as crianças se humanizem, apropriandose da cultura, onde os conhecimentos se dialogam entre si, estimulando a pesquisa,
a inovação e a utilização de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis
e humanizadas.
O trabalho com as linguagens no Ensino Fundamental pressupõe a
articulação entre Língua Portuguesa, Arte (Dança, Teatro, Música e Artes Visuais),
Educação Física e Língua Estrangeira. Essa articulação permite a continuidade das
experiências vividas na Educação Infantil, expressas em manifestações artísticas,
corporais

e

linguísticas,

transitando-as

progressivamente

para

o

Ensino

Fundamental sem que os objetivos de aprendizagem e conteúdos de cada um dos
componentes curriculares se ocultem, mas que se apresentem como parte de um
todo com sentido e coerência em relação à vida dos estudantes.
A Matemática, como conhecimento, surge das necessidades do ser humano
de cada época, que constrói conceitos e procedimentos para obter novos
significados e novas respostas em contextos históricos, culturais, geográficos,
políticos e econômicos determinados.
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O ensino das Ciências da Natureza tem passado por mudanças desde sua
inclusão como componente curricular na Educação Básica. Tais transformações
dizem respeito às tendências norteadoras da área de ensino, das políticas
educacionais vigentes, bem como dos avanços dos conhecimentos científicos e
tecnológicos.
No campo das Ciências Humanas, a Geografia interpreta o espaço natural
e/ou humanizado, de acordo com transformações sociais, inspirada na realidade
atual para entender o mundo por meio de diversas apropriações de lugares, suas
interações e suas contradições. Tais transformações espaciais, ao longo do tempo
histórico, geram novo espaço e novas relações espaciais. O espaço é uma
dimensão do cidadão. Quanto o campo da História a intenção e mostrar que é de
suma importância na construção de uma Educação Integral, pois ela subsidia a
compreensão da sociedade dentro de uma pluralidade de tempos, o reconhecimento
do Eu e do Outro, a formação da cidadania, a interpretação e a análise crítica,
dentre outros.
O Ensino Religioso, no contexto educacional público, de acordo com a
Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB de 1996 e a Lei Orgânica do Distrito Federal de 1993, deve ser coerente com
as características e finalidades desse espaço, que não é proselitista, mas
pedagógico, laico e pluralista. Assim, esse componente curricular precisa construir
sua identidade a partir desses parâmetros, valorizando a riqueza cultural e religiosa
de comunidades regionais, nacionais e internacionais e incentivando o respeito a
essa diversidade.

40

SEEDF/CREC/EC 27

11 – PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP

• Conscientizar a comunidade escolar da importância da discussão e
OBJETIVOS

da construção coletiva da PP com a definição de princípios que regem
a organização do trabalho escolar;
• Construir e reconstruir todos os dias ações pedagógicas, onde todos
(as) são em seus direitos e em suas opções político pedagógicas,
• Trazer para as discussões pedagógicas, de forma interdisciplinar,
temas como a diversidade de gênero, etária, cultural, étnica e a
perspectiva inclusiva de todos os estudantes e profissionais da
educação para enfrentar o preconceito através do conhecimento.

• Oportunizar estudo e discussão da PP por segmentos e em
assembleia com toda a comunidade escolar;
• Criar projetos de integrados outras escolas, ampliando as atividades
artísticas, esportivas e culturais;
AÇÕES

• Promover reuniões periódicas entre professores, coordenadores e
equipe pedagógica, para discutir a avaliação como processo dentro da
especificidade de cada disciplina, tendo como ponto de partida a
Proposta Pedagógica e o Regimento Escolar.
• Realizar Conselhos de Classe participativos bimestralmente;
• Divulgar a PP através dos Conselhos Escolares para a Comunidade.

• Melhorar a qualidade do ensino;
• Superar as metas estipuladas pelo IDEB;
• Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano
METAS

do ensino fundamental.
• Intensificar o processo de participação entre a escola e a
comunidade;
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• Desenvolver a participação democrática favorecendo exercício da
cidadania criticamente;
• Assegurar que os estudantes permaneçam na escola, reduzindo
assim a evasão e a repetência em 20%;
• Organizar e normatizar a instituição escolar, estabelecendo direitos e
deveres de cada seguimento e definindo suas finalidades e atribuições;
Identificar os estudantes com baixo rendimento e viabilizar estudos de
reforço e recuperação.

• Taxas de evasão e reprovação;
INDICADORES

• Metas do IDEB;
• Avaliações em Larga Escala e de Rede (SAEB - Prova Brasil,
Provinha Brasil, ANA, Avaliação Diagnóstica entre outras),

• Equipe gestora,
RESPONSÁVEIS • Coordenação pedagógica,
• Professores.

PRAZOS

• Ano letivo de 2020/2021

• Recursos humanos (Equipe gestora, Coordenação pedagógica,
Professores, estudantes e comunidade)
RECURSOS

• Arquivo literário (Legislação e diversos bibliografias);
• Materiais multimídias;
• Estrutura física da unidade de Ensino e interfases parceiras.
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GESTÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

METAS

• Viabilizar uma ação pedagógica que proporcione ao corpo discente
um desenvolvimento amplo em relação ao conhecimento de si e do
mundo, visando à inserção social e a busca do exercício da cidadania.
• Desenvolver saberes relacionados à ação cidadã.
• Fortalecer práticas cotidianas, individuais e sociais, que gerem ações
em níveis cognitivo, social, cultural e político.
• Incentivar a construção de uma aprendizagem por meio de
competências e habilidades que servirão de suporte para novas
aprendizagens

AÇÕES

AVALIAÇÃO

• Aplicação de testes diagnósticos.
• Elaboração de estratégias e ações pedagógicas de intervenção, com
base nos testes aplicados.
• Realização de reagrupamentos interclasse, intraclasse e projetos
interventivos.
• Aulas de reforço em horário contrário.
• Desenvolvimento de projetos, com temas diversos, que atendam às
necessidades específicas dos educandos.
• Uso de materiais diversos, que auxiliam no desenvolvimento da
aprendizagem significativa, como jogos, oficinas, teatro, passeios etc.

• Será aplicada avaliação formativa, baseada na observação e
acompanhamento das atividades individuais e coletivas.

RESPONSÁVEIS • Equipe gestora, professores, a estudantes e demais membros da
comunidade escolar.
CRONOGRAMA

• Decorrer do ano letivo.
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS

OBJETIVOS

• Promover a qualidade de ensino visando elevar o nível de
aprendizagem.

METAS

• Melhorar as Taxas Rendimento Escolar e aumentar os índices nas
avaliações externas;
• Viabilizar a Educação Integral de oito horas e meia com os 4º e 5°
anos.

AÇÕES

AVALIAÇÃO

• Criar espaço de comunicação entre a comunidade escolar e a escola;
• Realizar visitas às casas dos estudantes faltosos e desistentes
buscando a compreender os contextos familiares e as causas da
evasão, incentivar o retorno e comunicar as autoridades competentes
os casos de negligência;
• Estabelecer contato efetivo e pedagógico com estudantes faltosos;
• Diagnosticar as dificuldades de aprendizagem e social e encaminhar
para as para equipes competentes;
• Estimular a leitura e pesquisa através de projetos pedagógicos,
gincanas, concursos e campanhas literárias;
• Ampliar o acervo de recursos pedagógicos, jogos e multimídias,
disponibilizando aos docentes e discentes;
• Ampliar os espaços lúdicos que promovam o resgate das
brincadeiras infantis;
• Apoiar e estimular o trabalho e as atividades desenvolvidas pela Sala
de Recurso e 40 Apoio a Aprendizagem;
•Promover oficinas pedagógicas e recreativas para o atendimento aos
estudantes.
• Reunião semestral para analisar reflexivas dos resultados do
regimento escolar;
• Usar questionários avaliativos para a comunidade;
• Avaliar a participação da comunidade escolar e o rendimento dos
estudantes no processo ensino aprendizagem.

RESPONSÁVEIS • Equipe gestora, professores e comunidade escolar.
CRONOGRAMA

• Todo o ano letivo.
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GESTÃO PARTICIPATIVA

OBJETIVOS

METAS

• Democratizar o ambiente escolar junto à comunidade;

• Incentivar uma maior interação da comunidade nas decisões do
cotidiano escolar, por meio dos canais de participação, como o
conselho escolar e demais ações que envolvam a comunidade.

• Abrir a escola para a prática de atividades esportivas e culturais;
AÇÕES

• Promover encontros temáticos entre comunidade escolar e
profissionais da escola;
• Realizar reuniões periódicas com os pais para analisar o
desempenho do estudante;
• Realizar reuniões de diagnostico avaliativo, bimestralmente ou
quando for necessário, nos aspectos financeiros, administrativos e
pedagógicos da unidade de ensino.

AVALIAÇÃO

• Observar a participação da comunidade nas atividades pedagógicas,
culturais, recreativas e nas reuniões dos conselhos deliberativos da
unidade de ensino.

RESPONSÁVEIS • Equipe gestora, professores, comunidade escolar e conselhos
deliberativos.
CRONOGRAMA

• Todo ano letivo.
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GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVOS

METAS

• Garantir e promover ações que ofertem uma educação de qualidade,
dando suporte pedagógico, infraestrutura, recursos humanos
adequados para as melhorias das condições de trabalho.

• Valorizar o profissional da educação como agente de transformação
social.
• Oferecer e estimular as condições para participarem de cursos,
seminários, encontros, palestras entre outros na qualificação e

AÇÕES

aperfeiçoamento;
• Realizar reuniões semestrais com intuito de avaliar a PP e o trabalho
pedagógico/ administrativo/ financeiro;
• Promover atividades culturais e extracurriculares que possam
melhorar a autoestima do todos os segmentos da escola.

AVALIAÇÃO

• Observar a participação dos atores da Educação.

RESPONSÁVEIS • Equipe gestora, professores e comunidade escolar.

CRONOGRAMA

• Todo ano letivo
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GESTÃO FINANCEIRA

OBJETIVOS

• Valorizar e dar autonomia gerencial para realização do projeto
político- pedagógico, administrativo com os recursos financeiros da
instituição educacional, com o apoio da comunidade escolar e suas
entidades colegiadas.

METAS

• Otimizar o gerenciamento do uso dos recursos financeiros
repassados à unidade de ensino, através do PDAF, PDDE e recursos
próprios da gestão.

AÇÕES

• Realizar reuniões de planejamento estratégico financeiro
quadrimestralmente.
• Fazer levantamentos e planejamentos, de forma consultiva com as
entidades colegiadas, das necessidades de escola;
• Gerenciar e avaliar os gastos, com prestações de conta junto a
SEEDF, entidades colegiadas e a comunidade escolar.

AVALIAÇÃO

• Analise, diagnóstico, debates e discussões com toda comunidade
escolar.

RESPONSÁVEIS • Equipe gestora, professores e comunidade escolar.

CRONOGRAMA

• Todo ano letivo
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GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS

METAS

• Garantir e promover ações que buscam a ofertar uma Educação
publica de qualidade, dando suporte pedagógico, de infraestrutura,
recursos humanos e melhorias das condições de trabalho.

• Fortalecer e criar novas parcerias com instituições públicas e privado
as visando atender as demanda da comunidade escolar;
• Otimizar do
administrativos.

AÇÕES

AVALIAÇÃO

uso

de

recursos

materiais,

pedagógicos

e

• Promover reuniões semestrais com os parceiros da escola e
comunidade escolar, discutindo as necessidades da instituição e de
que forma podem contribuir para a operacionalização.
• Estimular e apoiar a organização da comunidade escolar para que
atuem em ações conjuntas, solidárias, cooperativas e comunitárias;
• Manter atualizado e organizado o serviço de escrituração escolar
(registros, atas, documentação dos estudantes, diários de classe,
dentre outros).
• Cumprir com as obrigações do administrativo da rede de ensino e sua
interface.

• Por meio de participação da comunidade escolar.

RESPONSÁVEIS • Equipe gestora, professores e comunidade escolar.

CRONOGRAMA

• Todo ano letivo.
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12 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP
A avaliação desta Proposta Pedagógica será realizada por meio de reuniões
trimestrais no decorrer do ano letivo de acordo com as necessidades e os interesses
da comunidade escolar. Também serão utilizados os registros apresentados pelos
professores, às sondagens e os diagnósticos dos avanços dos estudantes, reflexões
sobre a prática de ensino com participação da comunidade escolar, sempre visando à
qualidade de ensino. Segundo (Leite, 2005, p.11) é a consciência crítica que
possibilita ao homem constituir-se como sujeito da história - sua e da humanidade
ativo e transformador. O objetivo dessa ação é transformar, qualitativamente, a
realidade que a escola pública vivenciada nos dias atuais.
A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita
ao corpo docente definir critérios para replanejar as novas ações. Esta, por sua vez,
irá impulsionar novas reflexões permanentes do educador sobre a realidade e
acompanhamento passo a passo da construção do conhecimento.
Partindo deste pressuposto, a avaliação do projeto deverá ser contínua,
qualitativa e realizada com a participação de todos os envolvidos no Projeto Político
Pedagógico. Centrando-se na intenção de interpretar o andamento do projeto,
redefinindo metas e processo, a partir dessa interpretação.
Dessa forma, a avaliação da Proposta Pedagógica desta unidade de ensino
acontecerá ao longo de todo o ano letivo, nos dias reservados a Avaliação
pedagógica, com datas estabelecias no Calendário Escolar das escolas públicas do
Distrito Federal, em que é prevista a participação de toda a comunidade escolar.
O espaço reservado a coordenação pedagógica também assume um
importante papel nesse processo avaliativo, tornando-se um espaço aberto ao
pensamento e reflexão das teorias e práticas adotadas, aqui, como norteadoras do
processo educacional, por parte do corpo docente como um todo, que avalia e
intervém, da melhor maneira possível, na estruturação, elaboração e cumprimento
das propostas estabelecidas na PP.
O Conselho Escolar, Conselho de Classe, Unidade Executora/Caixa Escolar
também são instrumentos utilizados no processo avaliativo do Projeto Político
Pedagógico, uma vez que possibilitam a participação efetiva da comunidade escolar,
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visando à melhoria do processo educacional, interferindo de forma significativa nas
ações realizadas ao longo do ano letivo. Esses “órgãos” se reúnem bimestralmente
(no caso do Conselho de Classe), ou sempre que haja necessidade de sua
intervenção no âmbito escolar, sendo suas ações interventivo-avaliativas registradas
em atas e documentos próprios.
Vale ressaltar que toda etapa de acompanhamento e avaliação da Proposta
Pedagógica se dará em momentos de participação de toda a comunidade escolar ou
segmentos específicos, de acordo com a necessidade e especificidade educativa,
visando à construção coletiva de nossa identidade enquanto instituição educacional
que prima pela qualidade do ensino e construção gradativa do conhecimento por
parte de nossos educandos, os tornando cidadãos críticos e atuantes na sociedade.
A avaliação é, assim, a peça-chave para qualquer proposta escolar inovadora.
13 – PROJETOS ESPECÍFICOS
PROJETO CONTADORES DE HISTÓRIAS

A história representa um vasto campo dentro de uma escola, desenvolve a
linguagem, auxilia na criação de bons textos, cria possibilidades pedagógicas criativas
e estimulantes para concentração do estudante
Toda história, por mais simples que pareça, transmite algo a mais no
desenvolvimento da criança, de uma forma criativa e reflexiva, proporcionando na
oralidade riqueza extraordinária que permite organizar o nosso discurso, nossa
cabeça. Além disso, contar bem uma história pode entrar na comunicação oral, ser
convincente, saber argumentar contar não só pela magia pelo domínio do contador.
A arte de contar histórias é uma prática milenar que teve seu início desde os
primórdios da humanidade por meio da tradição oral. Essa arte do contar e recontar
história amplia o universo literário, desperta o interesse pela leitura e estimula a
imaginação através da construção de imagens interiores. Narrar uma história será
sempre um exercício de renovação da vida, um encontro com a possibilidade, com o
imaginário e o desafio de, em todo tempo e em todas as circunstâncias, construir um
final da maneira de cada leitor/ouvinte, atuando no desenvolvimento comunicativo
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devido

à sua provocação de oralidade que leva a criança a dialogar com seus

colegas ouvintes e a (re)contar a história para seus amigos que não estavam
presentes naquele momento, conduzindo à auto crítica reflexiva, improvisação e
melhora na forma de recontar e até criar seus textos.
Nessa perspectiva, o projeto Contadores de Histórias fará mensalmente uma
apresentação teatral e/ou musical dentro da temática do mês apresentado por uma ou
mais turmas no pátio da escola para as demais turmas nos dois turnos. Após as
apresentações, os estudantes farão atividades direcionadas em sala de aula.

FEIRA CULTURAL

A feira cultural é um evento onde realiza-se a exposição de tudo o que foi
desenvolvido com os estudantes a partir de uma temática específica. Transformando
os papeis e imagens em arte e aprendizado e oferecendo à família e à comunidade a
oportunidade de visualizar todo o crescimento de cada estudante seja ele no
conhecimento, nas habilidades, na construção social como indivíduo. Todo o material
pedagógico tem os estudantes como protagonistas de sua construção, pois eles
participam ativamente do processo, vivenciando cada detalhe para a construção do
conhecimento. O objetivo deste projeto é estimular os estudantes a valorizar o
conhecimento científico e interdisciplinar, despertando o interesse pelo aprendizado e
proporcionar um momento de vivência entre as famílias e a escola.

FESTA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

A Festa da Família promove a vivência tão valiosa para as crianças no seu
local de estudos.

Mais do que responder a uma expectativa social de

complementação da formação dos estudantes, é estreitar a relação entre família e
escola. Por esse motivo, além de variados espaços de encontro, reservamos uma
data especial para celebrar o Dia da Família com ações pedagógicas do cotidiano
escolar, apresentações culturais e realização de oficinas. Visando sempre o bemestar e a aprendizagem dos estudantes, o projeto Dia da Família tem como objetivo
promover a integração entre a comunidade escolar: pais, professores, coordenação,
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direção e funcionários. Incluir a família no processo de ensino-aprendizagem,
estimulando o crescimento do estudante fortalecendo a relação da criança com a sua
família e a escola, tornando-a a principal parceira e colaboradora.

FESTA JUNINA

A festa junina oferece uma janela de oportunidade fantástica para os
professores captarem o interesse de seus estudantes e fazerem várias atividades e
trabalhos para desenvolver habilidades e apresentar novos conhecimentos. Além de
apresentar uma das comemorações populares mais típicas de nossa cultura e ajudar
no desenvolvimento da identidade brasileira em cada um deles. O objetivo do projeto
é enriquecer o conhecimento da turma quanto aos costumes das festas juninas. Isso
se dará através de atividades lúdicas e prazerosas, contribuindo para a socialização
dos estudantes.

MALETA VIAJANTE

A Educação Infantil é importante e essencial na vida das pessoas, pois a partir
dela acontece a interação com o ambiente escolar. Nessa fase o lúdico é presença
constante no cotidiano da sala de aula. As brincadeiras, os jogos, o faz de conta e a
fantasia estão presentes no imaginário infantil e ajudam a compreender conceito. É
nesse contexto da imaginação que entra as histórias infantis para despertar e
desenvolver o gosto pela leitura. O projeto tem como objetivo desenvolver o gosto
pela boa leitura e estimular a criatividade dos estudantes. Além da participação e
Integração dos pais na vida escolar dos filhos, que participam do projeto fazendo a
leitura desses livros em casa, proporcionando assim um momento prazeroso. Uma
vez por semana, um estudante leva a malinha com um livrinho, uma folhinha (Ficha
de Leitura), uma atividade artística relacionada ao livro, um quebra-cabeça, um jogo
da memória, um instrumento musical entre outros itens sensoriais.
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MOMENTO CIDADÃO

O papel da escola é socializar o conhecimento, assim deve atuar na formação
moral dos estudantes, na perspectiva de refletir sobre cidadania e o papel do cidadão
crítico- reflexivo no contexto social. Para tal, este projeto objetiva resgatar a
valorização e o respeito pelos símbolos nacionais e os valores humanos,
possibilitando

uma

formação

democrática,

resgatando

atitudes

positivas

e

encaminhando-os para a construção de um mundo melhor e mais justo.
Semanalmente, acontece a Hora Cívica onde os estudantes cantam o Hino Nacional
e onde acontece o hasteamento da bandeira nacional. Durante todo o ano letivo,
realizam atividades voltadas aos valores cívicos, éticos e morais.

MOSTRA DE CIÊNCIAS

A escola deve ser um espaço que permita o pensar, o aprender e o agir. Dessa
forma, desenvolvendo a criticidade, a consciência e a responsabilidade. Nesse
sentido, o projeto objetiva explorar diferentes explicações sobre um tema,
comparando-o dentro de uma concepção científica, tecnológica e atual. Considerando
que uma das finalidades da escola é contribuir para a formação integral do estudante.
A exposição de trabalhos é uma maneira diferente de contextualizar e expor ideias,
driblando a rotina e exercitando a criatividade. Nesse projeto os estudantes atuam
diretamente

sobre

o

objeto

da

aprendizagem,

através

da

observação,

experimentação, comparação e estabelecimento de relações entre teoria e prática.

MOVIMENTAÇÃO

No plano da consciência corporal a criança começa a reconhecer a imagem do
seu próprio corpo através principalmente de interações sociais e brincadeiras, o que
lhe proporciona a construção de sua identidade. Desta forma, este projeto objetiva a
ampliação das possibilidades de expressão do próprio movimento pelas crianças,
assim, conhecendo e reconhecendo suas potencialidades e limites corporais
controlando e aperfeiçoando gradativamente o próprio movimento. Semanalmente, as
53

SEEDF/CREC/EC 27

turmas de Educação Infantil têm um momento para a realização de atividades
psicomotoras específicas voltadas para os diferentes elementos da psicomotricidade
como a coordenação motora e o esquema corporal através de circuitos, jogos e
brincadeiras.

OLÍMPIADAS DE MATEMÁTICA

O processo de ensino e aprendizagem precisa ser interessante e significativo,
com a participação ativa dos estudantes, tendo como princípio básico colocar mais
vida na escola, procurando desenvolver um ensino de qualidade, de forma lúdica,
valorizando o trabalho em equipe para que a aprendizagem seja mais útil ao
estudante, ampliando suas experiências e fazendo com que o processo de ensino
seja dotado de significados. Desta forma, esse projeto busca fazer da matemática
uma disciplina de investigação, propondo atividade na qual a pesquisa, a curiosidade
e o desafio estão presentes. Trabalhando a problematização, promovendo situações
nas quais os estudantes propõem, explora e investiga problemas matemáticos, os
quais provêm tanto de situações reais como situações lúdicas através de uma
gincana entras as turmas.

PLENARINHA

A Plenarinha de Educação Infantil é um projeto pedagógico da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, desenvolvido desde 2013, por meio
Subsecretaria de Educação Básica/Diretoria de Educação Infantil, em todas as
unidades escolares públicas e instituições educacionais parceiras que ofertam
Educação Infantil no Distrito Federal. Tem como objetivo 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.
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RECREIO LEGAL

A interação nas brincadeiras promove risos, prazeres, mas também exige que
os estudantes aprendam a entrar em consenso sobre as regras, tomem decisões de
modo democrático. Mais do que isso, participar de brincadeiras em grupo requer a
capacidade de lidar com diferenças, com frustrações, de cooperar e de tolerar. Em
outras palavras, o espaço do recreio constitui-se num rico espaço educativo. Assim, o
projeto tem como objetivo proporcionar aos estudantes um momento alternativo para
desenvolver atividades de cunho recreativo, oferecendo um ambiente propício ao
desenvolvimento integral do educando com ações coletivas, lúdicas e pedagógicas,
visando promover um recreio mais harmonioso e produtivo. Com a colaboração de
estudantes monitores e professores, o recreio oportuniza, todos os dias, jogos e
brincadeiras direcionadas que visam a socialização e atividades direcionadas.

SACOLA LITERÁRIA

A leitura é um instrumento imprescindível para qualquer momento da vida.
Através

da

mesma

somos

capazes

de

ir

além, desenvolvendo

senso

crítico, ter argumentações fundamentadas, viajar no mundo da imaginação,
aprendendo a ouvir, se expressar. O objetivo deste projeto é proporcionar mm
momento de leitura ainda mais prazeroso e envolvendo a parceria fundamental da
família. Além de estimular o hábito da leitura e da escrita através do registro. Uma vez
por semana, cada estudante leva para casa a sacola literária com um livro de gêneros
textuais diversos e uma ficha de leitura a respeito da leitura realizada. No final, esse
material o caderno de registros do projeto.

SOLETRANDO

As letras estão por toda parte, em livros, placas, outdoors, embalagens e
devemos estar atentos para ler, interpretar e escrever ortograficamente correto, pois
nossa língua portuguesa é regida pela gramática, com suas regras que nos confunde
pela semelhança de letras e quantidades de acentos. É papel da escola
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apresentar essas regras sendo necessárias atividades que estimulem o uso correto
das palavras, através do estímulo à leitura. Desta forma, este projeto tem como
objetivo ampliar o vocabulário, despertando o interesse pela escrita de uma maneira
divertida, instigando o processo de escrita e suas pluralidades ortográficas.

VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS

As saídas pedagógicas, diferentemente de passeios e excursões, fazem parte
do conteúdo curricular e não podem deixar ninguém de fora. Em muitas redes, a
cobrança de qualquer valor é proibida, pois contraria os princípios de igualdade de
oportunidades e de gratuidade expressos pela Constituição e pela Lei de Diretrizes de
Bases da Educação (LDB). O projeto tem como objetivo propiciar aos estudantes
conhecimento educacional através de visitas a pontos turísticos, bem como motivá-los
com passeio e confraternização que envolvam temas e processos históricos
explorados nas disciplinas da série em que se encontram como também espaços
públicos, museus, exposições e apresentações artísticas.
TRANSIÇÃO – MUDANÇAS FAZEM PARTE DA VIDA

A entrada para o 6º ano representa o desejo de crescer e conquistar a nova
identidade social. Depois de conviver com apenas um professor em sala de aula
durante anos, a troca para vários deles parece algo bem difícil. Os estudantes do 6º
ano percebem que é possível ficar na escola sem um adulto responsável por eles
todo o momento e começam a se preparar e se acostumar com professores que não
terão todo o tempo disponível para eles. Essas mudanças se refletem nas práticas
compondo novas exigências e novos desafios. Desta forma, este projeto objetiva
promover atividades de adaptação dos estudantes que irão para o 6º ano e garantir
avanços na aprendizagem, na postura de estudante, nas relações interpessoais e no
desenvolvimento pessoal.
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