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CARTA DE APRESENTAÇÃO
Desde o ano de 2012, a comunidade escolar da EC 303 faz levantamento de
suas especificidades com o intuito de melhor propiciar e garantir o direito a uma
educação de qualidade aos estudantes de nossa comunidade, bem como favorecer
ambiente de trabalho acolhedor e de potencialização das relações de aprendizagem
com todos os envolvidos no processo de aprender e ensinar.
Para que nosso objetivo tivesse êxito, no decorrer do ano de 2012 a 2019,
realizamos reuniões, palestras, seminários, estudos, discussões, pesquisas, conselho
de classe, avaliações institucionais, catalogamos dados de questionários, na tentativa
de chegarmos o mais próximo da realidade socioeducativa de nossos alunos, e
diversos outros eventos que nos supriram de elementos e informações importantes
para ampliar a compreensão das características e necessidades para ofertarmos uma
educação pública contextualizada e de qualidade. Em 2020, utilizamos a ferramenta
do Canvas como forma de remodelar, planejar e intervir nas necessidades
pedagógicas, otimizando o processo de construção da Proposta Pedagógica da
Escola Classe 303 de São Sebastião.
Todas essas ações têm favorecido a visualização dos estudantes numa
perspectiva de ser integral, além da sala de aula, e nos trouxe várias reflexões: A EC
303 tem evoluído na aprendizagem? Favorecemos a interdisciplinaridade? Temos um
ambiente acolhedor e de diálogo para todos? Garantimos o direito de aprendizagem
dos alunos? O texto, como ponto de chegada e de partida do PPP em anos anteriores,
tem favorecido todos os componentes curriculares? O multiletramento é percebido em
nosso fazer pedagógico? A PP é um documento real e possível de ser aplicado, ou
mais um documento burocrático?
Diante desses questionamentos e na perspectiva de compreensão do homem
como ser multidimensional, e no tocante ao papel que a escola tem de responder a
uma multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto em que vive;
acreditamos que o tema DO TEXTO AO CONTEXTO NA BUSCA DO
CONHECIMENTO favorece, sim, a educação integral e traça, no perfil pedagógico,
administrativo e financeiro da instituição, uma educação permeada por objetivos que
favoreçam e construam relações na direção do aperfeiçoamento humano. Vemos

esse tema como constituinte do processo de aprender a ser, aprender a aprender,
aprender a fazer e aprender a conviver.
Outra possibilidade que vemos nesta PP é o favorecimento da criticidade, o
desenvolvimento de um indivíduo letrado e capaz de assumir as rédeas da própria
vida, de tomar decisões mais assertivas de acordo com seus valores éticos e morais.
Utilizando a ferramenta do Canvas, verificamos um leque de benefícios ao
consolidarmos a PP, quais sejam: escola prazerosa; ambiente acolhedor de pesquisa
e curiosidade; alfabetização significativa e de qualidade, alunos autônomos e capazes
de ler, interpretar e estudar sozinhos; melhora nos resultados do IDEB e de
aprendizagem; favorecimento ao trabalho interdisciplinar; cidadãos críticos e
globalizados; acesso à literatura de qualidade e ampliação da capacidade de leitura
autônoma, digna de um leitor crítico; crescimento emocional, social, sua
autoafirmação como ser no processo de desenvolvimento da sociedade;
reconhecimento da comunidade 303 de um novo lugar no mundo, lugar de fala.

MISSÃO

Criar condições de promoção da aprendizagem, com foco no desenvolvimento
da leitura, da escrita e do raciocínio lógico-matemático, assim como na formação de
atitudes e valores éticos, buscando o fortalecimento do vínculo escola-criança-família,
na construção plena do cidadão para a sociedade.

HISTÓRICO DA COMUNIDADE ESCOLAR

O projeto inicial para esta área era de uma quadra de skate, porém a comunidade
recorreu com um abaixo-assinado solicitando a construção de uma escola.
Em fevereiro de 2004, foi destinada uma área de 8.483.368 m2 para a construção
de uma escola; iniciou-se a obra para atender às crianças moradoras deste bairro.
Em 21 de março de 2006, foi inaugurada a Escola Classe 303 de São Sebastião.
Nessa época, havia um elevado índice de violência na comunidade local, o que
chegou a afetar o funcionamento da escola com evasão, vandalismo e tiroteio na porta
da instituição. Atualmente, esse índice diminuiu após o desenvolvimento do bairro com
mais infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico.
Até 2012, o corpo docente da escola era composto em sua maioria por
professores contratados temporariamente, o que gerava uma rotatividade de
professores, comprometendo, assim, a continuidade de projetos ao longo dos anos.
A partir de 2013, com a mudança na visão do governo: nomeação de professores
efetivos com direcionamento para zona de carências de professores e a construção
do novo bairro de projeto habitacional Jardins Mangueiral, trouxe maior número de
servidores públicos para a cidade de São Sebastião, entre eles, professores, o que
contribuiu para o aumento de professores efetivos na escola e sua permanência em
anos subsequentes em cerca de 80% de totalidade. Com isso, os projetos passaram
a ter continuidade e aplicabilidade.
Já em relação às características físicas, temos:


1 secretaria;



1 sala de supervisor;



2 pátios, sendo um coberto e outro não;



1 sala de direção;



1 sala ampla para os professores;



1 cozinha;



1 sala de Apoio Aprendizagem;



1 sala de recursos;



1 sala de leitura



10 banheiros infantis, sendo que dois atendem turmas especiais e

possuem chuveiro e dois banheiros para os funcionários;


2 salas de depósito pedagógico (as duas de tamanho pequeno);



1 sala de informática com 20 computadores;



2 banheiros de professores(as);



15 salas de aulas;



1 guarita;



1 estacionamento de carros;



1 parquinho;



1 circuito de psicomotricidade;



1 horta.

A Escola atende à comunidade e também a crianças oriundas de áreas rurais de
proximidades, outros bairros e condomínios próximos, como Jardins Mangueiral.

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Atualmente, há cerca de 875 discentes, distribuídos em 30 turmas, nos turnos
matutino e vespertino; possui 30 professores; uma diretora; um vice-diretor; uma
supervisora, três coordenadores; duas orientadoras pedagógicas; uma professora na
sala de recursos, equipes que atuam nas áreas de limpeza, merenda escolar e
vigilância.
Focaremos agora em algumas características observadas pelo grupo de
professores, relatadas com uso da ferramenta do Canvas, relativas ás necessidades,
problemas e práticas dos protagonistas da escola: professores, alunos, gestores e
demais funcionários, e responsáveis que interferem na dinâmica de aprendizagem e
execução de vários projetos e ações pedagógicas.
1-

Comunidade

batalhadora,

com

responsáveis

em

sua

maioria

trabalhadores assalariados, sendo em sua base religiosa o cristianismo e declarante
evangélicos

em

sua

maioria.

Percebemos uma crise de valores em suas atitudes para com o próximo e
consigo mesmo. Vemos isso se espelhar em brincadeiras violentas, episódios de
violência verbal e, algumas vezes, violência física na sala de aula e, principalmente,
durante o recreio.
2-

Alunos que apresentam dificuldades de comportamento, muitas vezes,

como demonstrativo de carência da presença dos pais ou responsáveis. Um meio
familiar estruturado que sirva de base física e emocional para as crianças têm também
favorecido desinteresse pelos estudos e baixa autoestima, bem como favorece a
demonstração de sentimentos negativos em explosões de violência. Questionamonos até se essa violência se trata também de reflexo de violência no ambiente familiar
ou da comunidade.
3-

Não

há:

hábitos de

estudos

em

casa,

rotina

de

estudo

e

acompanhamento da família, muito embora tenhamos percebidos aumento na
demanda de frequência na reunião de pais no dois últimos anos.
4-

Os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem e recebem

encaminhamento para atendimento e intervenção com médicos e psicólogos; a
família, muitas vezes, não trazem retorno dos encaminhamentos ou os pais não
sabem como buscar ajuda.
5-

Avanços tecnológicos, que favorecem vida pararela em detrimento do

convívio familiar.
6-

Os estudantes de hoje estão imersos em um oceano de informações. Não

sabem filtrar informações úteis e inúteis e até prejudiciais. Essas crianças precisam
aprender a buscar o conhecimento positivo, ao mesmo tempo em que precisam filtrar
todo restante.
7-

Excesso de aluno em sala de aula.

8-

Imaturidade e dependência do professor para a execução das tarefas.

9-

Falta de mecanismos que despertem no aluno o interesse pela

aprendizagem e motivação durante sua vida escolar.
10-

Alunos apresentam dificuldades de transpor ideias dos textos para a vida.

Não se posicionam e não conseguem utilizar de alegorias.
11-

Necessidade de uma escola interativa, que prenda atenção do educando.

12-

Baixa autoestima dos alunos, com defasagem idade série ou dificuldade

de aprendizagem.
13-

Participação ativa do Conselho Escolar.

14-

Dificuldade de acesso à internet para aulas com uso de recursos

tecnológicos.
15-

Dificuldade de exploração e conhecimento dos recursos midiáticos e das

características próprias do uso das novas tecnologias.
16-

Indicadores do IDEB.

O Inep distribui o aprendizado dos alunos em níveis, utilizando a Escala Saeb.
Segue exemplo da distribuição de níveis para Língua Portuguesa no 5º ano.


Até o nível 1- Abaixo de 150



Nível 2 - De 150 a 174



Nível 3 - De 175 a 199



Nível 4 - De 200 a 224



Nível 5 - De 225 a 249



Nível 6 - De 250 a 274



Nível 7 - De 275 a 299



Nível 8 - De 300 a 324



Nível 9 - De 325 a 350

Além de a escola ter apresentado crescimento no IDEB, estamos no nível
4 de proficiência, sendo: 211,26 de proficiência em português e 218,21, em
matemática.

O índice de reprovação escolar nos 3º e 5º anos ainda são altos, mesmo com
todas as intervenções pedagógicas, projetos interventivos executados pelos
professores readaptadas, e os atendimentos individuais especializados. Ainda temos
casos de reprovação no 1º ano por faltas, mesmo fazendo encaminhamentos para o
conselho tutelar. A reprovação, seja por falta, seja no 3º e/ou no 5º ano, favorecem o
aumento do número de defasagem idade/série.

PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS
A

construção

da

Proposta

Pedagógica

levanta

a

bandeira

#GESTÃOPARASOMAR. Vivemos em um país onde a democracia, ou melhor, o
estado democrático de direito é um pilar social. Sendo a escola a instituição, em
conjunto com a família, responsável pela educação que engloba os processos de
ensinar e aprender, não poderia deixar de levantar a bandeira do diálogo, construções
coletivas e fomentar a participação de TODOS na construção de uma escola pública
de qualidade. O exercício da democracia como construção diária do nosso fazer
pedagógico.
Infelizmente, a participação de todos os membros da nossa comunidade ainda é
um sonho, mas é necessário SOMAR ideias e estratégias que tragam a comunidade
escolar da 303 para perto, a fim de que construa, conheça e vivencie princípios
democráticos, desenvolva a autonomia e a real diversidade cultural aconteça.
Nossa próxima bandeira é o TEXTO, como ponto de partida e de chegada em
todo nosso planejamento, o qual permeia a práxis pedagógica. Como um todo
significativo, difundido por diversos códigos, um discurso produzido por um sujeito,
delimitado pelo tempo e espaço, carregado de valores ideológicos, o texto favorece o
letramento em todas as suas dimensões. A metodologia de leitura se torna uma
ferramenta ímpar para favorecer o aluno a pensar, tornando o texto objeto de discurso
de construção de conceitos e diálogo com todas as áreas do conhecimento.
O contexto que tratamos como bandeira se refere ao leque de abordagens
metodológicas e técnicas que nossos professores podem utilizar, sendo eles
mediadores e pesquisadores constantes na busca de um trabalho interdisciplinar e
porque não multidisciplinar.
O contexto do conhecimento também favorece o princípio de que o processo de
aprendizagem de cada pessoa é singular e que a educação e o direito de
aprendizagem, de todos, devem ser garantidos. Priorizando o desenvolvimento da
reflexão e do pensamento lógico, oportunizando aos estudantes a construção da
autonomia como ser humano.
Por fim, a bandeira que levantamos nesta proposta é o símbolo conhecido como
#hashtag. Para fazermos menção ao mundo da tecnologia, o uso dos aplicativos, de
novas tecnologias e da informatização, que bate às portas das escolas públicas, com

a qual temos de dividir e disputar atenção dos alunos. O letramento midiático precisa
acontecer na escola. Até o momento, muitos de nossos alunos usam a internet como
meio de entretenimento e são bombardeados de informações com as quais não têm
maturidade para diferenciar o que é útil e inútil para suas vidas. Essa é, senão a nossa
maior, umas das nossas maiores dificuldade, principalmente diante da pandemia do
COVID-19, por meio da qual o isolamento social foi a melhor forma de lidar com o
problema global de saúde.
Objetivo geral da instituição
Possibilitar que nossos alunos, ao final do 5º ano, tenham desenvolvido o
pensamento crítico e consciente do seu papel de transformador da realidade social,
tendo como base o desenvolvimento da leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático,
assim como os diversos temas transversais propostos no currículo em movimento de
educação básica.
Desenvolver os processos de alfabetização e letramento, assegurando aos
alunos a apropriação dos sistemas alfabético-ortográfico, possibilitando o uso da
língua nas várias práticas sociais de leitura e escrita.
Contemplar a compreensão do ambiente natural e social, os processos históricogeográficos da diversidade étnico-cultural do sistema político, da economia, da
tecnologia, das artes e das culturas, dos direitos humanos e de princípios que se
fundamentam a sociedade brasileira, latino-americana e mundial.

Objetivos específicos


Trabalhar diferentes tipologias textuais, usando metodologia de leitura,

para que o aluno desenvolva habilidades de leitura e escrita em suas diferentes
funções sociais;


Vivenciar diversos letramentos em toda sua amplitude, formando bons

leitores e escritores;


Desenvolver e resolver situações problemas, criando e elaborando

técnicas de resolução válidas no encontro das soluções;


Desenvolver o raciocínio lógico e estimular a curiosidade;



Interligar o estudo da matemática com o cotidiano;



Facilitar a interdisciplinaridade, estimulando o desenvolvimento das

diversas áreas do conhecimento;


Promover a democratização dos saberes a partir da perspectiva da

inclusão, considerando os eixos transversais: educação para a diversidade, cidadania
e educação em e para os direitos humanos, educação para sustentabilidade;


Implementar prática de boas maneiras e exercício de gentileza entre

todos os alunos e funcionários, para a cultura da paz;


Conhecer, construir, divulgar e vivenciar valores no cotidiano escolar;



Vivenciar práticas e oficinas de contação de história e mediação de leitura,

a fim de formar leitores hábeis com prazer pela leitura.


Contextualizar os conteúdos curriculares com as questões voltadas às

ciências naturais e sociais, levando em consideração as necessidades reais dos
estudantes;


Obter a capacidade de realizar inferências em um texto e contexto

trabalhado;


Compreender comandos de questões escritas, sem auxílio do professor,

tendo, assim, condições de executar as atividades escritas com autonomia;


Incentivar os alunos a buscarem ativamente conhecimentos de seu

interesse, utilizando-se dos recursos tecnológicos e das informações disponíveis na
escola e na sociedade moderna;


Desenvolver projetos com vistas à produção e à interpretação de texto;



Desenvolver projetos incentivando o hábito de estudo em casa.

Fundamentação teórica
A ideia do Proposta Pedagógica faz parte da essência da escola, que é
consciente de sua condição de incompletude apenas nos conteúdos historicamente
produzidos para que haja aprendizagem e letramento. A PP coloca a escola como
instituição viva a serviço da comunidade e para a transformação desta. Abre um leque
de oportunidades de trabalho que leve todos os seres envolvidos no processo ensinoaprendizagem a serem ativos e conscientes de seus objetivos, valores, atitudes,
direitos e deveres.
Está em constante comprometimento com ações explicitadas intencionalmente
em projetos e ou currículo educacional com características de flexibilidade e abertura
ao imprevisível. Reflete a tentativa de soluções a problemáticas educacionais de uma
instituição de ensino, continuamente revisto, refletido e reelaborado durante sua
realização.
Amplia o olhar da educação escolar como instituição própria para o ensino,
quando se pensa no desenvolvimento do educando de forma global, levantando a
bandeira dos princípios de “respeito à liberdade e apreço à tolerância” e “vinculação
entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”, daí o link com o eixo
Sustentabilidade Humana, presente no Currículo em Movimento.
A visão holística desse eixo envolve mudança na percepção em nível de
conscientização de cada um dos envolvidos na educação escolar. Todos têm direito
e responsabilidade de participar da criação de novos recursos e de se apropriar dos
recursos já existentes. Oliveira 2008 nos esclarece que “para alguns pesquisadores,
existem duas formas de autonomia: a decretada e a construída”.
Autonomia decretada – consiste na transferência de competências, por meio de
decretos, da administração central e regional para as unidades escolares.
Autonomia construída – refere-se à construção coletiva e democrática de
projetos, na escola, que atendam aos anseios da comunidade a que pertence
(OLIVEIRA, 2008).
Ainda a respeito da autonomia da escola, levantamos a bandeira de que a
comunidade escolar tenha independência e liberdade para, de maneira coletiva,
executar a proposta pedagógica modelada de acordo com as especificidades da

comunidade em que a escola está inserida. E encontramos respaldo em Neves, que
diz:
[...] assim como a liberdade não deixa de ser liberdade pelas relações interpessoais e sociais
que a limitam, a autonomia da escola não deixa de ser autonomia por considerar a existência e a
importância das diretrizes básicas de um sistema nacional de educação. Dessa mesma forma, assim
como a democracia sustenta-se em princípios de justiça e de igualdade que incorporam a pluralidade
e a participação, a autonomia da escola justifica-se no respeito à diversidade e à riqueza das culturas
brasileiras, na superação das marcantes desigualdades locais e regionais e na abertura à participação.
(NEVES, 1995, p. 99)

Todos são atores com papéis bem definidos, exercendo sua cidadania, e
encontramos embasamento na LDB, que diz:
Art. 2º Educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais
de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A referência à cidadania leva em conta a construção do conhecimento. Este, que
atualmente segue a dinâmica do mundo globalizado e o mundo requer uma pessoa
ativa, não basta apenas ensinar o velho ba be bi bo bu... ou contar até 100... mas,
sim, o multiletramento, que exercerá influência na formação do ser ativo. De modo
que não se pode pensar no conhecimento como algo pronto e acabado, mas como
um processo que envolve:


Aprender;



Aprender a ser;



Aprender a fazer;



Aprender a conviver.

Além disso, na LDB, no
Art. 22. “A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores”.

Quando se trabalha com conhecimento dinâmico, viabiliza-se o pensar em novas
formas de ensinar e aprender, abrindo o caminho para a Diversidade. Aquele tem uma
ligação muito íntima com a escola, porque nela temos que estabelecer relações,
construir e desconstruir conceitos, são seres diferentes em um ambiente em busca do

aprendizado. Há convivência com ideais variáveis em torno de um assunto; há
características ou elementos diferentes entre si, em determinada situação e
construção do pensamento.
A língua materna, aqui, não é só um sistema de estruturas e regras, mas é
também um campo de disputa, uma arena onde se encontra em jogo não só do que
se fala, escreve e lê, mas também como se fala, escreve e lê, para quem ou o que se
fala, escreve e faz leitura. “A língua é um sistema que se estrutura no uso e para o
uso, escrito e falado, sempre contextualizado.” (PRO-LETRAMENTO-2008).
Trabalhar com texto é adentrar nesse jogo que vem cheio de influências das
experiências pessoais dos alunos antes mesmo de sua chegada à escola, alfabetizar
letrando é provocar e despertar nas crianças o desejo e o prazer de ler e escrever,
inserindo-as, de forma lúdica, no mundo da leitura e escrita. Trabalhar alfabetização
com vistas ao letramento necessita de um nível de consciência de que a
aprendizagem da leitura e escrita não se dá espontaneamente, ao contrário, exige
uma ação deliberada do professor; exige planejamento e decisões a respeito do tipo
de enfoque que se dá ao “erro” da criança; exige diversidade de técnicas para atingir
a todos; exige autoavaliação; reflexão de suas técnicas e métodos; exige uma ação
ativa frente aos objetivos propostos e desafios que surgem pelo caminho.
Calcar o trabalho dos primeiros anos no polo de práticas de escrita e leitura da
língua envolve o desenvolvimento de novas formas de compreensão e uso da
linguagem de uma maneira geral.
Um sistema de escrita é uma maneira estrutura e organizada com base em determinados
princípios para a representação da fala. Há sistemas de escritas que representam o significado das
palavras e há aqueles que representam sons da língua, sua pauta sonora. Nosso sistema de escrita
(chamado alfabético ou alfabético-ortográfico) representa sons ou fonemas. (PRO-LETRAMENTO2008).

Ao introduzir uma linha de investigação no campo da escrita, Emília Ferreiro e
Ana Teberosky trazem possibilidades de melhor entendermos a questão específica
da escrita, até então ausentes das pesquisas feitas pelo campo da pedagogia e
psicologia.
Minha função como investigadora tem sido mostrar e demonstrar que as crianças pensam a
propósito da escrita, que seu pensamento tem interesse, coerência, validez e extraordinário potencial

educativo. Temos de escutá-las. Temos de ser capazes de escutá-las desde os primeiros balbucios
escritos, contemporâneos de seus primeiros desenhos. (FERREIRO, Apud SIMONETTI, 2007, p. 30)

Os testes da Psicogênese da escrita ofereceram possibilidades de ver a criança
em seu processo de aquisição da escrita, de verificar o que ela sabe e o que ela não
sabe; o que ela pode e tem condições de fazer sozinha ou com ajuda. Nesse sentido,
a descrição evolutiva ultrapassa o nível do diagnóstico e da avaliação inicial e contribui
para a reflexão da tomada de decisões frente às situações de ensino e aprendizagem.
O processo de alfabetização deixa de fundamentar-se em concepções mecanicistas
para seguir os pressupostos construtivistas e sociointeracionistas de Vygotsky e
Piaget.
Como as capacidades iniciais do eixo apropriação da escrita referem-se a
conhecimentos que não são óbvios para os alunos e somente durante o processo é
que vão compreender:


orientação e alinhamento entre a escrita da língua portuguesa;



supor que a escrita representa nome dos objetos;



a escrita representa partes sonoras da fala;



compreender que a escrita tem função social: a comunicação;



realizar sistematicamente análise sonora dos fonemas das palavras que

vai escrever;


função de segmentação dos espaços em branco e da pontuação.

Percebe-se que a escrita não é um processo individual, envolve interação e
relação com a leitura. Não conseguimos visualizar um trabalho pedagógico com vistas
a alfabetizar letrando que não integre as duas concepções: escrita e leitura.
Se trata de uma atividade que depende de processamento individual, mas insere num contexto
social e envolvem disposições atitudinais, capacidades relativas à decifração do código escrito e
capacidades relativas à compreensão, a produção de sentido. (PRO-LETRAMENTO-2008).

Entendendo a leitura como processo interativo do qual participam várias formas
de linguagem, não se pode pretender fazer deste processo algo separado do mundo,
uma junção apenas de letras que formam palavras; para entender essa capacidade
pode-se iniciar o trabalho com textos que partem das tradições orais com cantigas,
músicas, poemas entre outros.
A leitura como prática social envolve atitudes, gestos e habilidades. Para
favorecer o desenvolvimento da habilidade de compreensão textual, trabalhamos com

a metodologia de leitura que perpassa por: leitura objetiva, leitura inferencial e
avaliativa. “A compreensão dos textos pela criança é a meta principal no ensino da
leitura. Para chegar a esse ponto, as estratégias de decifração e reconhecimento são
caminhos e procedimentos importantes.” (PRO-LETRAMENTO, 2008)
O trabalho com leitura acaba dando margem às múltiplas linguagens que
consideram as formas próprias de cada sujeito utilizar dessas linguagens de maneira
articulada, dando lugar a diferentes formas de entender, de explicar, de interpretar e
de simbolizar na sala de aula.
Agora que passamos pelo campo da alfabetização, leitura e o texto se
entrelaçam neste, o que é texto? Em linguística, a noção de texto é ampla e ainda
aberta a uma definição mais precisa. Resumindo, pode ser entendido como
manifestação linguística das ideias de um autor, que serão interpretadas pelo leitor de
acordo com seus conhecimentos linguísticos e culturais. Seu tamanho é variável. E o
contexto? Este é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do
texto. É o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja
emitir (lugar e tempo, cultura do emissor e do receptor etc.) e que permitem sua correta
compreensão.
Unindo o texto e o contexto, vemos uma gama de possibilidades para o
desenvolvimento dos conteúdos curriculares e o letramento matemático. Indo além do
pensamento de que a matemática tem um valor fundamental na escola, que apenas
o aprender a fazer continhas de mais, de menos, de divisão e de subtração. É preciso
ensinar os alunos desde as séries iniciais a verem sentido na aprendizagem
matemática, levando-as a compreender que ao aprender as primeiras operações elas
já podem ajudar os pais nas compras de supermercado, ou ainda, podem aprender a
utilizar de forma consciente o dinheiro que levaram para comprar uma bala ou lanche.
Problematizar o letramento matemático.
Trabalhar com perspectiva do letramento em matemática é desenvolver
raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, desenvolver a criatividade e
a capacidade de manejar situações reais e resolver diferentes tipos de problemas. Os
jogos favorecem a concretização de determinados objetivos e promove o domínio do
conhecimento. Segundo Mariotti (2003) o jogo é uma ação livre, sentida como fictícia
e voltada ao cotidiano. É uma atividade voluntária do ser humano. O jogo é liberdade
de ação do jogador, a separação do jogo em limites de espaço e tempo, a incerteza

que predomina o caráter improdutivo de não criar nem bens nem riquezas e suas
regras. (CAILLOIS, 2006, p.27).
O jogo é uma atividade que permite aprender a relacionar-se com os outros,
desenvolver a capacidade de pensamento e fantasia, comunicar-se. Na concepção
piagetiana, os jogos consistem numa simples assimilação funcional, num exercício de
ações individuais já aprendidas. Geram ainda sentimento de prazer e domínio das
ações. Para Jean – Jacques Rousseau (1712 – 1778), a criança tem que ter a
oportunidade de um ensino livre e espontâneo, gerado com alegria e descontração.
Assim, o jogo é uma maneira de aprender sem sofrimento e lágrimas.
O conhecimento será um processo, e não apenas um produto. Teremos como
resultado a aprendizagem, mas como toda aprendizagem, é indissociável de um
processo de fazer pedagógico de todos os atores envolvidos no ato de educar.
A escola é um lugar essencial na vida de uma criança, o primeiro contato com o
mundo externo e precisa ser um lugar agradável, estimulante, atrativo, seguro, afetivo
e educativo. E se todos pensássemos igual ou se fôssemos iguais? Muita coisa não
teria sentido nem motivo para existir.

Formas de avaliação da Escola Classe 303


Avaliação Diagnóstica;



Teste da psicogênese;



Avaliação bimestral;



Avaliação formativa/contínua;



Avaliação com projetos;



Portfólio;



Avaliação semanal;



Conselho de Classe;



RAV;



Avaliação Institucional;



Provas: Brasil, ANA, SAEB;



Registros pessoais;



Autoavaliação;



Dever de casa.

Avaliação Formativa
A avaliação formativa ocorrerá de acordo com a prática pedagógica, tendo
como ponto de partida a avaliação diagnóstica. Ela acontecerá no dia a dia de sala de
aula, por meio da realização de atividades propostas pelo professor, no
desenvolvimento de seus conteúdos propostos, bem como na aplicação de
sondagens (provas, simulados e teste da psicogênese), com o objetivo de identificar
e sanar as possíveis defasagens no processo de aprendizagem dos discentes. Como
papel do docente, está também o dever de estimular os estudantes a participarem
desse processo por meio de autoavaliação.

RESULTADO DO QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO EDUCACIONAL

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO
Os temas propostos foram relacionados visando à organização do trabalho
pedagógico e o direcionamento das atividades educacionais para a proposta central
do Projeto Político Pedagógico dessa instituição: “Do texto ao Contexto na Busca
do Conhecimento”, com vistas a preparar o alunado ao pleno exercício da cidadania
e, de acordo com a visão de Oliveira 2008, “Autonomia Pedagógica refere-se à
liberdade de a escola, no conjunto das suas relações, definir sobre o ensino e a
pesquisa. É condição necessária para o trabalho de elaboração, desenvolvimento e
avaliação do projeto político-pedagógico da escola. É também fundamental para a
gestão das atividades pedagógico-curriculares”.
1. Coordenações Pedagógicas Coletivas
Esses momentos ocorrem semanalmente (quarta-feira) com os professores, com
o objetivo de transformar o espaço da coordenação em espaço de aperfeiçoamento
para nosso fazer pedagógico. Para tanto, no ano de 2019, teremos uma formação
mensal de acordo com a necessidade do grupo. A coordenação coletiva também é
utilizada para passarmos informes da SEE e acompanhar a implementação dos
projetos presentes no PPP, sempre com o direcionamento da Direção e dos
Coordenadores com a efetiva colaboração do corpo docente.
Serão realizados estudos e discussões acerca de temas em andamento com
momentos de troca de experiências. Serão, sem dúvida, momentos de riqueza e
aprendizado para todos, pois experiências bem-sucedidas de grandes organizações
têm mostrado que o trabalho coletivo e cooperativo é primordial na construção de uma
proposta coesa e profissional.
O trabalho coletivo requer treino, paciência e muito aprendizado. É uma postura
que inclui mudanças de atitudes em relação ao outro e a si mesmo. Para Ortega e Del
Rey (2002), “O trabalho em grupo cooperativo supõe partir de que o pensamento é
individual, mas se constrói no diálogo; que a responsabilidade é individual, mas se
exercita em cooperação; que o esforço é individual, mas o êxito compartilhado”.
Assim, dentro deste longo caminho, as discussões amadurecerão, a participação de
todos será aumentada e o aprendizado será constante por parte dos envolvidos, como
é de se esperar neste tipo de trabalho.

2. Coordenações Pedagógicas Individuais e Formação Continuada
As coordenações pedagógicas são um importante instrumento de construção
educacional utilizado pelos professores da Escola Classe 303. Símbolo da luta
coletiva da classe que rege os caminhos educacionais do Distrito Federal, esse
momento de construção, tanto individual quanto coletivo, contempla o quadro docente
dessa instituição com a possibilidade de um fazer pedagógico estruturado e
consciente. Nesse sentido, segundo a Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal, cabe à coordenação pedagógica oportunizar um
espaço de diálogo de interlocução e reflexão dos fundamentos teóricos e subjacentes
à práxis* pedagógica, bem como atuar no campo da mediação do seu processo de
transformação.
Considerando-se a relevância de se preparar o profissional professor para uma
prática reflexiva, os professores, supervisores, coordenadores e gestores da escola
Classe 303 têm atendido ao chamado da Secretaria de Educação para o
desenvolvimento de ações de formação continuada, nas suas mais variadas formas
(cursos, oficinas, reuniões, workshops), as quais permitem a revisão de suas práticas
e convicções, assim como sua compreensão de novas realidades e de sua função
profissional, o que auxilia na reflexão de sua ação. Essas ações de formação
continuada objetivam colaborar com o desenvolvimento do professor, no que tange às
competências para criar ambientes que estimulem a aprendizagem, cumprindo seu
papel de mediador, de estimular os educandos, de localizá-los historicamente nos
conteúdos, de fomentar a discussão e a reflexão, de fazer perguntas, de propiciar
situações-problema para levantamento de hipóteses.
Em suma, tanto a coordenação pedagógica individual quanto a formação
continuada do corpo docente, transformar-se-ão em preciosos elementos no contexto
de ensino-aprendizagem. Levando-se em consideração o professorado da Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal e, é claro, incluindo nesse cenário, os
professores da Escola Classe 303 de São Sebastião-DF como o mais bem preparado
das unidades da Federação, entende-se que, com tais ferramentas, podemos
preparar os melhores e mais críticos educandos do país.

3. Sala de Recursos
A Escola Classe 303 conta com profissional qualificado para atendimento a
alunos com necessidades educacionais especiais. Atualmente, 14 (quatorze)
educandos frequentam tal ferramenta interventiva. A sala possui bom espaço físico,
muitos materiais e jogos, e recebe alunos para atendimento individualizado todos os
dias da semana. A carga horária do Professor Regente é de 40h, distribuídas 20h e
20h para beneficiar alunos dos turnos matutino e vespertino.
4. Equipe de Apoio a Aprendizagem
A Escola Classe 303, até o momento de construção deste documento, não conta
com serviço de Apoio à Aprendizagem.
5. Serviço de Orientação Educacional
A Escola Classe 303 conta, também, com o Serviço de Orientação Educacional
(SOE), composto pelas Orientadoras Educacionais, habilitadas para tal função. O
SOE tem como pressuposto para sua prática a formação integral dos educandos, em
uma atuação pautada no trabalho em parceria com a equipe gestora da instituição
educacional formada pela direção, supervisão e coordenação pedagógica, com os
professores, com a professora da sala de recursos, com a família e com a
comunidade, com vistas a promover a qualidade do processo de ensino e de
aprendizagem, bem como a inclusão e o fortalecimento dos direitos humanos e do
exercício da cidadania. Além disso, promove parcerias internas e externas com a
instituição educacional, a fim de tecer uma rede social e interinstitucional que colabore
com o desenvolvimento integral do educando.
6. Regimento Interno
Senhores pais e/ou responsáveis,
Com o início do ano letivo, reiteramos alguns procedimentos adotados em nossa
escola, que deverão ser observados a fim de mantermos o bom andamento dos
trabalhos e, consequentemente, o melhor rendimento de seus filhos.

Aspectos administrativos
1. Horários das aulas
Matutino: 7h30 às 12h30 (Os alunos começam a sair às 12h20min,
acompanhado pelos responsáveis)
Vespertino: 13h às 18h (Os alunos começam a sair às 17h50min, acompanhado
pelos responsáveis)
Os horários de entrada e de saída devem ser rigorosamente respeitados. Salvo
em ocasiões especiais como festas, passeios, excursões e atividades extraclasses.
Os pais e ou responsáveis devem acompanhar seus filhos até o portão interno,
depois o aluno vai se dirigir ao pátio para abertura da aula. No portão interno sempre
terá algum funcionário da direção
Atrasos normalmente causam:
No horário de chegada: prejuízo às crianças e aos colegas (interrupções nas
atividades já iniciadas) e grande constrangimento às mesmas.
No horário de saída: momento de inquietação, ansiedade e insegurança para a
criança. Para a escola, transtorno e dificuldades, uma vez que, após os horários
determinados para tal, os funcionários responsáveis estarão no almoço ou retornando
às suas casas.
O cumprimento do horário regular de chegada e de saída de um aluno, nessa
faixa de idade, não depende dele, e sim de seus pais ou responsáveis. É, pois muito
importante o apoio das famílias às crianças e à escola quanto ao cumprimento dos
horários estabelecidos.
Os alunos que chegarem atrasados deverão dirigir-se à Coordenação
Pedagógica ou à Direção. Informamos que haverá uma tolerância de 15 minutos.
Caso a criança chegue após os 15 minutos o atraso será registrado em
documento próprio e caso o atraso seja constante (no máximo três) a criança
voltará para casa e os pais convidados a comparecer a escola para
esclarecimentos.

A entrada do aluno em sala, neste caso, só poderá ser feita mediante a
autorização da Coordenação Pedagógica ou da direção.
2. Saída sem acompanhante
Casos de alunos que:


Voltam sozinhos para casa.



Voltam em transporte escolar.

Em qualquer das situações, os pais ou responsáveis deverão entregar à Direção
da escola uma autorização para tal fim, datada e assinada.
Liberação do aluno antes do horário
Neste caso, os pais ou responsáveis deverão comparecer à escola para buscálo ou indicar um adulto da família que possa vir pegar a criança. O pai ou responsável
nunca deverá utilizar contatos telefônicos para esse fim. A escola não pode liberar o
aluno sozinho por ser menor de idade.
Ao buscar o aluno mais cedo, o pai ou responsável deverá dirigir-se à Direção
ou Coordenação e não à sala de aula em que o aluno se encontre.
Não será permitida, em hipótese alguma, saída de alunos com pessoas que não
apresentem autorização, por escrito, do pai ou responsável.
A autorização de saída antecipada deverá ter a rubrica da Direção ou da
Coordenação, no qual, a pessoa que vier buscá-lo deverá assinar também a
autorização.
Não é permitido ao aluno sair durante as aulas para buscar livros, trabalhos e
outros objetos esquecidos em casa.
Obs.: é muito importante a colaboração dos pais nesse sentido, para que juntas,
escola e família, possam trabalhar positivamente o aspecto da responsabilidade.

3. Transporte escolar
As crianças aguardarão o transporte escolar no mesmo local onde esperam por
seus pais ou responsável.
As empresas de transporte escolar não têm qualquer vínculo com a escola. Em
casos de atrasos ou quaisquer problemas, a família deverá entrar em contato direto
com as mesmas.

4. Material escolar e outros objetos
É indispensável para a organização do aluno que ele tenha sempre à mão todo
o material necessário, em bom estado e em quantidade suficiente para seu uso.
Todo material de uso pessoal do aluno deverá estar devidamente identificado
com o seu nome, série, turma, sala e turno.
A escola procura ajudar o aluno na sua formação, trabalhando seus hábitos,
responsabilidades, zelo pelo seu material e respeito pelo material de seus colegas.
No entanto, não se responsabiliza por objetos perdidos em suas instalações
nem faz indenizações referentes a eles.
Os alunos não devem trazer à escola objetos de valor e elevadas quantias em
dinheiro. No caso de objetos levados por engano, pelos alunos cabe aos pais devolvêlos à Coordenação.

5. Uniforme
O uniforme favorece um melhor controle e maior segurança da criança na escola,
na rua e principalmente nas atividades externas.
O uniforme é uma camiseta, modelo padrão.
Os pais ou responsáveis deverão justificar à Coordenação quando, em casos
excepcionais, o aluno não comparecer devidamente uniformizado. Quando isso
acontecer, o aluno deverá trajar-se com vestimenta condizente com o ambiente
escolar.
Pedimos, ainda, que a criança utilize meias e tênis. Nos dias quentes, poderão
usar sandálias confortáveis (sem saltinhos) e de amarrar.

6 – Comunicados e solicitações
Os comunicados e solicitações deverão ser feitos por meio da agenda/caderno.
Ela tem como objetivo ser um elo entre a escola e a família. Portanto, é muito
importante que esteja sempre na pasta do aluno, em bom estado. Os pais ou
responsáveis devem verificar diariamente a agenda/caderno do aluno, verificando se
há alguma comunicação por parte da escola. Caso haja, deverão assiná-la e, quando
necessário, emitir uma resposta, observando em seguida o ciente do professor ou da
Coordenação.

7 – Faltas
A escola deve ser comunicada sempre que o aluno faltar às aulas por motivo de
doença ou outros. É obrigação da escola informar ao Conselho Tutelar o nome e
o endereço dos alunos que apresentarem três faltas consecutivas ou cinco
intercaladas sem a devida justificativa.
8 – Acidentes, doenças e remédios
Não encaminhamos crianças a médicos ou hospitais porque o SAMU não conduz
a criança sem um responsável presente, exceto em caso de acidentes que necessitem
de um atendimento mais especial e com urgência.
A Escola não pode, em hipótese alguma, ser responsável por ministrar qualquer
tipo de medicamento ao aluno. Caso ele esteja em tratamento médico, pedimos a sua
compreensão em relação ao assunto e sugerimos que o aluno fique em casa até o
término do tratamento. Caso o aluno tenha condições de frequentar a Escola, os pais
ou responsáveis deverão vir ministrar o medicamento.
Em caso de doença contagiosa, o aluno deverá apresentar atestado médico
autorizando a sua volta às aulas.
A escola comunicará, por telefone, casos que requeiram a presença imediata
dos pais, por motivo de saúde do aluno. Para isto os pais devem manter atualizados
endereço e telefone.
Em caso de doenças que obriguem o aluno a ficar afastado da escola por algum
tempo, é necessária a apresentação de atestado médico.
9 – Atendimentos às famílias
Para que a integração escola/família aconteça de forma harmoniosa, é
necessário que os pais participem ativamente da vida escolar de seus filhos
conhecendo bem as pessoas que lidam com ele no seu dia a dia, a linha pedagógica
da instituição e, sobretudo, que apoiem a escola em sua missão educacional.
É, pois, muito importante enfatizar aos pais que:


Sempre que forem solicitados, devem comparecer à escola. Em caso de

impossibilidade, comunicar à coordenação pedagógica, marcando outro dia e horário.



Quando

sentirem

necessidade

de

esclarecimento

e

de

outras

informações, devem procurar a coordenação ou a direção, marcando com
antecedência sua visita. É vedada a permanência de pessoas estranhas ao ambiente
escolar durante os horários de aula. A família ou o responsável será atendida no turno
contrário ao que a criança estuda.
10 – Aulas-passeio
De acordo com o projeto pedagógico, serão realizadas, ao longo do ano, várias
aulas-passeio, baseadas em projetos subsidiados, com referenciais que procurem
aliar teoria e prática, elegendo a excursão como ferramenta pedagógica, oportuna,
prazerosa e eficiente num ensino que visa à interação dialética entre teoria e prática,
objetivando o trabalho transdisciplinar.
11 – Comemorações de aniversários
Aos pais ou responsável que queiram comemorar o aniversário do aluno com
uma festa na escola, é necessário avisar e combinar com a professora e/ou
coordenação, com certa antecedência. Vale ressaltar que o momento é de
confraternização e sociabilização e que, para tanto, não se faz necessário o envio de
convites, afinal o que importa é a participação dos coleguinhas.
12 – Atitudes indevidas
Fatos

desagradáveis,

ocorridos

nas

dependências

da

escola,

serão

encaminhados à coordenação pedagógica ou direção e registrados na ficha do aluno.
Casos mais graves serão notificados aos pais.
13 – Danos
Alunos que danificarem carteiras, móveis, material esportivo, instalações
diversas e outros patrimônios da escola serão orientados a fazer o pagamento
correspondente aos bens, ou seus responsáveis serão cobrados pelos danos
causados.
14 – Deveres de casa
O aluno que não fizer seus deveres de casa terá registrado em sua
agenda/caderno uma observação do professor, que deverá ser assinada pelos pais

ou responsáveis. Caso isso ocorra com frequência, os pais serão convidados a vir à
escola para esclarecimentos.
15 – Disciplina
A escola conduzirá seus esforços no sentido de manter uma disciplina séria e
respeitosa em todos os setores da vida escolar e vai elaborar um projeto de resgate
da disciplina que será apresentado posteriormente para as famílias.
Os casos de alunos que não se adaptarem às normas internas serão submetidos
ao Conselho Disciplinar, à Direção e aos demais setores competentes, sendo o
resultado imediatamente comunicado aos pais ou responsável.
Penalidades previstas são: advertência oral, advertência escrita, suspensão com
tarefas escolares e transferência por não adaptação ao regimento interno da escola.
16 – Aparelhos celulares
É expressamente proibido o uso de aparelhos celulares durante o período de
aula, bem como jogos eletrônicos, ou qualquer equipamento sonoro. A escola não se
responsabiliza por eventuais perdas de aparelhos eletrônicos.
17 – APM
Nossa Associação de Pais e Mestres (APM) é importante para o bom andamento
administrativo e pedagógico da escola. Participe, contribuindo como você pode.
Sabemos das dificuldades de todos hoje, mas é por meio da APM que procuramos
dar mais qualidade aos trabalhos desenvolvidos.
Procure-nos e veja como pode fazer sua parte.
18 – Reuniões
As reuniões serão previamente marcadas e sua presença é muito importante.
Não deixe de comparecer. Programe-se, evitando conversar com os professores nas
portas da sala de aula para não atrapalhar a rotina da sala. Os professores estarão
na escola, no horário inverso, para atendimento individual aos pais que necessitarem.
Marque seu horário na coordenação.
Esperamos que essas orientações facilitem nosso convívio e o crescimento de
nossos alunos para um amanhã melhor.

Procure-nos para sugerir, criticar e elogiar. Você também é responsável pelo
sucesso da escola.
#GESTÃOPARASOMAR

ESCOLA CLASSE 303 DE SÃO SEBASTIÃO

Plano de Ação

DATA DE INÍCIO: 05 DE JUNHO DE 2020

Responsáveis pela proposta:

Objetivos:
Possibilitar que nossos alunos, ao final do

Direção

quinto

Coordenação

ano,

tenham

desenvolvido

o

pensamento crítico e consciente do seu

Orientação Educacional

papel de transformador da realidade social,

Professores

tendo como base o desenvolvimento de

Professores readaptados ou com

leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático,

restrição

assim como os diversos temas transversais

Família dos estudantes

propostos no currículo em movimento de
educação básica.

Colaboradores-chave e
atribuições:

Promover, no período da pandemia e

Comitê Local de Criação do Plano

educação mediada por tecnologia, acesso às

de Gestão de Estratégia para

aprendizagens de forma significativa.

realização

Viabilizar o acesso das famílias à escola por

Pedagógicas não presenciais no

meio de uso de tecnologia.

Distrito Federal

das

atividades

Possibilitar meios que favoreçam, o máximo
possível, apoio e direcionamento da ação
pedagógica dos professores da EC 303.

Indicadores de sucesso:1- Mudança da prática pedagógica dos professores. 2Participação dos responsáveis, de forma ativa, em acompanhar e desenvolver as
atividades solicitadas pelas crianças. 3- Avaliação formativa 4- Avanço no processo de
aprendizagem

Diferenciais:
Projeto dividido em fases
 Fase1Acolhida
aos
professores/Formação/
elaboração de materiais e
atividades pedagógicas
 Fase 2- Reorganização das
turmas
 Fase 3- Orientação às
famílias
quanto
às
atividades não presenciais.
 Fase
4Retorno
as
atividades
educacionais,
não presenciais, mediadas
ou não por tecnologia
Favorecimento ao acesso,
permitindo
o
uso
de
tecnologia, aulas no Google
Classrom, ou teleaulas ao
vivo, em 5 canais, e ainda
atividades impressas.
Central de atendimento para
os
estudantes
ou
responsáveis.

ATIVIDADES PRINCIPAIS:



















EQUIPE GESTORA
Compor Comitê Local.
Participar de Formação.
Gerenciar e coordenar equipes.
Atuar, em escala de revezamento na unidade escolar, em cumprimento com as atribuições regimentais
Atender solicitações via SEI, e-mail, whatsApp e telefone.
Validar semanal relatório de teletrabalho.
Entregar material impresso para as famílias.
COORDENADORES
Gerenciar planejamento individual e coletivo dos professores na produção dos materiais pedagógicos e das aulas
remotas.
Revisar e autorizar a inserção do material produzido no AVA e a serem impressos, preferencialmente quinta-feira.
Realizar Lives por segmento, quinzenalmente, preferencialmente às terças-feiras.
Validar relatório de teletrabalho toda segunda-feira.
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
Produzir material de orientação e apoio às famílias, em período de isolamento social, e educação mediada por
tecnologia, dando continuidade ao projeto “Era uma Vez uma Família na Escola...”
Contactar famílias, via Central de Atendimento, motivando participação e criação de rotina de estudos.
Promover apoio aos professores por meio de Live e vídeos motivacionais.
PROFESSORES REGENTES
Responsável pela produção e/ou adaptação de materiais pedagógicos das aulas remotas. Levando em consideração
o percurso pedagógico orientado pela EAPE e SUBEB.
Articular, na criação das tarefas do ambiente virtual e impressa, os conteúdos estabelecidos pela SUBEB e a
Proposta Pedagógica “Do texto ao Contexto na busca do conhecimento”.
Interagir, orientar e responder as dúvidas dos estudantes via Central de Atendimento (telefônico, WhatsApp, e-mail
ou outras formas).

ATIVIDADES PRINCIPAIS:
PROFESSORES READAPTADOS/ RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA


Responsáveis pela produção e/ou adaptação de materiais pedagógicos e das atividades pedagógicas não
presenciais, com adequação curricular para alunos com dificuldades de aprendizagem no BIA. ( profª. Fernanda da
Costa e Sousa)
Responsáveis pela implementação do Projeto de Leitura “Ler, muito prazer!”, enviando histórias ou links para serem



postados na plataforma, sugerindo livros para professores e estudantes usarem em suas aulas; participar do Comitê
Local de implementação do Plano de Ação (Profª. Regina).
PROFESSORA SALA DE RECURSOS


Produzir material em caráter complementar de acordo com as especificidades desses estudantes e demandas de
apoio identificadas.



Realizar reuniões quinzenais para dar suporte pedagógico ao professor e dar feedback



Contactar famílias, via Central de Atendimento, acolhendo, orientando na execução das tarefas escolares.
SECRETARIA ESCOLAR



Atuar, em escala de revezamento na unidade escolar, em cumprimento das atribuições regimentais.



Atender solicitações via SEI, e-mail, WhatsApp, telefone.



Atuar, em teletrabalho, em cumprimento das atribuições regimentais

ACESSO A PLATAFORMA DO GSUÍTE


Diário- Com tempo de acesso de 2h, feito pelo professor regente ou substituto, preferencialmente no horário de
regência da sua turma.



O professor deve alimentar a plataforma diariamente, sendo uma tarefa por área de conhecimento, seguindo a
abordagem metodológica proposta pela SUBEB e EAPE

ATIVIDADES PRINCIPAIS:
CENTRAL DE ATENDIMENTO




Diário- Com tempo de 3h. Preferencialmente no horário de regência e/ou funcionamento da escola, com ação ativa.
Todos os contatos realizados com os familiares deverão ser documentados e registrados pelo professor, SOE ou
qualquer membro da equipe escolar.
Ao professor que não tiver meios de criar e colocar em funcionamento a Central de Atendimento, a escola dispõem
de celular e telefone fixo, os quais podem ser usados, desde que agendem previamente o uso. Tal agendamento se
faz necessário para evitarmos aglomeração de pessoas a fim de seguirmos o protocolo de segurança da Secretaria
de Saúde.

VALIDAÇÃO DA PRESENÇA
 Por meio do acesso à plataforma Gsuíte pela família ou pelo estudante e entrega das atividades na plataforma
 Pela retirada e devolutiva das atividades impressas, quinzenalmente, quando aluno não tem nenhum meio de acesso
à plataforma Gsuíte.
 A correção das atividades lançadas na plataforma acontecerá pela própria plataforma, de maneira que proporcione
interação entre estudante e professor.
 A correção das tarefas também podem acontecer pela Central de Atendimento, por postagem de gabarito ou outro
meio que favoreça mediação da aprendizagem pelo professor.
AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE


Registro em Diário de bordo das atividades orientadas pela plataforma, pela central de atendimento e atividade
impressa.



Avaliação formativa

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA


Ocorrerá reunião de planejamento, por seguimento, com a coordenadora e diretora, inicialmente uma vez por
semana e posteriormente quinzenal.



A Coordenação Pedagógica Individual ocorrerá diariamente, no período contrário à utilização da plataforma e da
Central de atendimento.



A coordenação coletiva ocorrerá toda quarta-feira.

Infraestrutura:
No laboratório de informática, será montada uma sala de
gravação de aula, usando os materiais que já dispomos na
escola, tais como: caixa ativa, mesa de som, quadro branco,
microfone sem fio e tripé para celular.
Na sala dos professores, há dois computadores os quais
estão disponíveis para o professor que não tem condições
de desenvolver o trabalho em casa. Deverá ser agendado o
uso, também, para manter protocolo de segurança da
Secretaria de Saúde.
Nas Salas da: Coordenação, SOE e Sala de Recursos,
também, temos um computador em cada ambiente, que
ficarão à disposição para os professores que precisarem.
Aparelho celular para uso na Central de Atendimento.
Folha branca para produção de material impresso.

Recursos financeiros: uso de verbas disponíveis
PDDF
PDDE
Programa Escola Conectada

Linha do Tempo:
05/06- Retorno
professores em
teletrabalho

05/06- Acolhida
da direção da
SUBEB

08 a 15/06
Formação
Professores

29/06-Retorno
das aulas
med.tecnologia

29/06 até 01/07Retirada das
ativid. impressas

06/07-Avaliação
do uso da
plataforma

09 e 10/06
Criação do
Comitê local

15 até 19-06
Plano de ação e
planejamento

22 a 26/06-Teste
plataforma e
planejamento

