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APRESENTAÇÃO
Esta Proposta Pedagógica é pautada na Educação como forma de Transformação
Social, visando à formação e a construção da cidadania. O tema escolhido foi “A
Transformação Visando a Inclusão”, pois cada estudante é um indivíduo que precisa ser
respeitado nas suas singularidades e acolhido no ambiente escolar. Trata-se de pensar
a escola comprometida com o social e local, em consonância com um currículo em
constante processo de (re)construção, a fim de buscar atender as especificidades da
comunidade, sem perder de vista as aprendizagens, baseada em um planejamento
coletivo colaborativo, por meio de uma gestão democrática.
No Ano de 2020, junto a esta temática, serão trabalhadas histórias infantis, com a
intenção de trazer o encantamento para a sala de aula e oportunizar diferentes maneiras
de aproximar os estudantes aos livros literários.
Esta Proposta Pedagógica teve início no decorrer do ano letivo de 2013 com a
participação de todos os segmentos. Durante o referido ano, foram realizadas
assembleias, reuniões, coletivas e outros eventos que ajudaram a ampliar a
compreensão sobre os eixos transversais. Foram entregues questionários às famílias,
aos alunos e aos profissionais da Educação para a coleta de dados, e posteriormente
feita a avaliação junto ao grupo de profissionais da escola. No entanto, com a constante
mudança de profissionais na instituição fez-se necessária reformulação/atualização da
Proposta Pedagógica durante os anos que seguiram, visto que a escola e a comunidade
têm passado por constantes mudanças.
Nesse sentido, procurou-se avaliar o que estava estabelecido, após vivenciado
por todos os envolvidos no processo educativo, com o propósito de traçar uma
organização do trabalho pedagógico que indique caminhos para superar os problemas
apresentados no decorrer dos anos, além de mobilizar a participação de todos.

I – PERFIL INSTITUCIONAL
1. MISSÃO
A missão da SEEDF 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/as
os/as estudantes”.
Baseados neste preceito e sabendo que educar para a vida é uma das funções
sociais da escola buscamos garantir educação pública de qualidade social, mediada pela
gestão democrática e articulada à proposta de formação integral dos/as estudantes, num
processo de inclusão educacional que objetiva a permanência com sucesso escolar dos
(as) estudantes.

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA
A Escola Classe 43 de Ceilândia iniciou suas atividades em 9 de outubro de 1979, foi
construída pelo GDF ao mesmo tempo que eram feitas as casas do Setor P Sul, pela
antiga SHIS (hoje CODHAB – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Federal).
Inicialmente era ofertado do pré-escolar à sexta série, modelo que ficou vigente até
o ano de 2004, quando houve a reorganização das escolas do Distrito Federal. Dessa
forma, a partir de 2005, a Escola Classe 43 passou a atender os alunos do pré-escolar
ao quinto ano (antiga quarta série).
No ano de 2014, houve um aumento significativo de estudantes decorrente da
desativação da Escola Classe 57, passando a responder, não só pelos novos
estudantes, mas por toda documentação referente à escola.
No ano de 2015, com a criação do CEI (Centro de Educação Infantil) na quadra ao
lado, os alunos da educação infantil migraram para o centro. Desde então, a Escola

Classe 43 de Ceilândia atende os alunos do primeiro ao quinto ano do ensino
fundamental de 9 anos.
No ano de 2016, foram acolhidos os estudantes do 3º, 4º e 5º anos proveniente do
Centro de Ensino Fundamental 33 (CEF 33).
Desde a inauguração passaram pela direção da escola:
Equipe gestora

Período

Zilda de Freitas Queiroz

1979-1984

Tânia Maria de Freitas Rossi

1984-1986

Maria Oliveira Santana César

1986-1994

Ademar C. De Coimbra

1995-2002

Maria Cristina Soares

2003-2007

Renata Fagundes Campos

2008-2011

Beatriz Alves Bem Tavares

2012-2012

Daniela Pereira dos Santos
Ivone Ferreira Guedes
Carlos Anicuense de Paula
Cintia Pereira da Silva

2013-2015

2016-2016

Alda Ribeiro de Souza
Kaio da Silva Souza

2017- 2019.

Gracielle Bezerra Mendes
Alda Ribeiro de Souza

2020 - atualmente

Entre os anos 2010 e 2015 a escola funcionou em regime integral, tendo
encerrado no ano letivo de 2016 devido a falta de recursos e de pessoal para dar
continuidade ao projeto.
A Escola Classe 43 de Ceilândia, hoje, tem uma média de 634 (seiscentos e trinta
e quatro) alunos regularmente matriculados, frequentes e distribuídos nos turnos:
matutino e vespertino. A clientela atendida compreende alunos na faixa de seis a
quatorze anos organizados em: 05 turmas de primeiro ano; 08 turmas de segundo ano;
06 turmas de terceiro ano; 05 turmas de quarto ano e 04 turmas de quinto ano,
totalizando 28 turmas, sendo 14 no matutino e 14 no vespertino.
A participação da comunidade é relevante no processo educativo e podemos
considerar que mais de 70% das famílias demonstram interesse e abertura na
concretização do objetivo de inseri-las mais efetivamente nas atividades dos alunos na
escola. A parceria comunidade/escola tem sido estabelecida de forma positiva no espaço
escolar, visto que sempre que solicitada a comunidade participa prontamente das
atividades propostas.

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
3.1 Contexto Educacional
O Setor P Sul, implantado em 1979, está organizado por uma estrutura geométrica
regular, similar ao desenho original de Ceilândia. O Setor P Sul ocupa cerca de 331
hectares, com 12.017 lotes, ou seja, 36,3 lotes por hectare. Entretanto, quando este setor
foi implantado já se buscava aumentar a densidade da ocupação urbana de Ceilândia e,
a exemplo do Setor O (1976) e do setor conhecido como Guariroba (1977), reproduziram
o padrão de organização espacial da malha urbana original e ao mesmo tempo
aumentaram o número de lotes por unidade de área. Nesta fase, O Setor de Habitações
Individuais Sul - SHIS ainda concentrava a produção das unidades habitacionais dos
assentamentos urbanos promovidos pelo poder Público.
Aproximadamente em 1998, começou-se um movimento de fracionamento e
vendas das chácaras que estavam ao redor do Setor P Sul. Este movimento fez com que
várias casas fossem construídas ao redor das antigas moradias. Sob a égide de

condomínios, surgiram vários ao redor do P Sul. A região costuma ser denominada
popularmente como Pôr-do-sol, apesar de cada conjunto ter adotado ou não nomes
diferentes, como Sol Nascente, Setor Agrário do P Sul e outros. As condições ainda são
precárias nestes lugares, mas a tendência é a regularização, como vem ocorrendo em
outros condomínios horizontais no Distrito Federal. (fonte: wikipedia)
Além do C.R.A.S., igrejas, academias e o comércio local, são pontos de destaque
da região:
•

Casa do Cantador:
Fica localizada na Avenida Fundação Bradesco, entre a Guariroba e a Avenida

P1, do bairro. É lá onde são realizadas apresentações de duplas sertanejas, de
repentistas e de emboladas de várias regiões do país, além de outros eventos.
Nesta casa, sempre podemos participar de diversas atrações culturais, inclusive
com a Rainha do P. Sul, a XXT.
•

Sítio Arqueológico:
No Setor P Sul existe um sítio arqueológico localizado na Chácara Santa

Terezinha nº 112. Ele foi descoberto em 1996 pelo arqueólogo Eurico Teófilo Miller. Os
primeiros fósseis, pedras e pontas de flechas de cristal de quartzo, foram encontrados
em 1997, com data indicativa de 10.000 anos.
•

Museu da Limpeza Urbana:
Este museu foi inaugurado em 1996 próximo à Usina de Tratamento de Lixo. Ali

é possível encontrar peças e sucatas de objetos antigos juntamente com montagens
feitas pelos trabalhadores do local.
•

Setor ADE:
A Área de Desenvolvimento Econômico - ADE é um centro industrial e empresarial

criado para gerar vários empregos. O seu acesso é fácil por meio da avenida "Estádio"
(Avenida Elmo Serejo).
•

Museu da Memória Viva

O Professor Manoel Jevan Gomes, criou e mantém em sua residência, no P Sul,
o Museu da Memória Viva dos Candangos Incansáveis da Ceilândia. O professor reúne
objetos dos pioneiros, artefatos, fotos dos primeiros anos da cidade e publicações.

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação
3.2.1 Professores/as
•

Ensino Fundamental
1º ano

- Juliana Martins Araújo Campos
- Heloísa Aparecida da Silva
- Queila Lilia Ferreira Fernandes
- Thissiana Barbalho Cordeiro
- Zelia Maria Barros
2º ano
- Danielle Marques Barbosa
- Dynoel Coelho Guimarães Pereira
- Georgia da Silva Pinto Alves
- Lília Carla Carvalho Alves Chaves
- Liza Aparecida Borges Magalhães
- Marli de Oliveira Silva
- Maharishy Nascimento da Silva
- Meire Nadja Meira de Souza
3º ano
- Andréa de Sousa M. Braga
- Beatriz Alves Bem Tavares
- Cristiane Guerra Aragão
- Francisca Lisboa Batista

- Gabriela Pereira da Silva
- Juscileide Soares Leite
4º ano
- Anaély Cássia Lopes Melo da Silva
- Gloriete Francisca Rosa e Silva
- Rita de Cássia Freire Sanches
- Valdirene Evangelista Santos
- Zilda Neris de Sousa César
5º ano
- Aline Kercia Bezerra Viana
- Adriane Aparecida Ferreira
- Elienice Sousa de Amorim Barroso
- Giulliana Novaes Oliveira
CID – VOLEIBOL
- Robson de Souza Dantas
- Rogério Lopes de Sousa
Educação em Movimento
- Patrice dos Santos Nascimento
- Poliana Fernandes Lopes Nery
Ginástica nas Quadras
- Jaqueline Santos Silva
Os professores desta escola, em sua maioria, possuem formação em pedagogia,
tendo como habilitação atuação em atividades, com exceção das professoras do CID,

Educação com Movimento e Ginástica nas Quadras, que são graduadas em Educação
Física. Alguns são provenientes do extinto magistério, mas, ainda assim, possuem
graduação em cursos de licenciatura, dessa forma, todos os professores possuem nível
superior e pós-graduação. E uma professora mestra em Educação Matemática.
3.2.2 Carreira Assistência
- Adilson Gonçalves Nogueira
- Elda Maria Ramos Laurindo
- Elza da Silva Soares
- Francisco de Oliveira Santos
- Gaspar Alves de Oliveira
- João Carlos Silva Monteiro
- Josélia Maria Pinto Pugas
- Jucerlene Alves Batista
- Luiz Cabral de Sousa
- Márcia Alves Moreira
- Maria Aparecida Ambrósio Andrade
- Maria de Fátima da Silva
- Paulo César de Jesus
- Tatianne de Oliveira Martins
- Waleska do Nascimento Pontual
Os funcionários da Carreira Assistência desta escola estão divididos em Técnicos de
Gestão Escolar, Carreira Assistência a Educação, Vigilância e Portaria. Com a
terceirização dos serviços de conservação e limpeza da escola e cantina, as funcionárias
foram remanejadas para atuarem em outras funções, como, portaria, copa e cozinha e
apoio administrativo.
3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar
A comunidade atendida por esta Instituição de Ensino, em geral, é de baixo poder
econômico, pois a cada crise pela qual passa o Brasil, as taxas de desemprego
aumentam e atingem a população, que parte para o empreendedorismo como alternativa
de sobrevivência. Assim atendemos filhos de assalariados com e sem a carteira

assinada, de autônomos e alguns filhos de servidores públicos que migraram das escolas
particulares ou são filhos dos próprios servidores da unidade escolar. Os pais
demonstram, na sua maioria, razoável grau de instrução e alguns estudantes
apresentam falta de acompanhamento e orientação familiar. Em sua maioria, os
familiares participam das reuniões bimestrais e eventos festivos, porém percebe-se
significativa ausência em palestras e avaliações institucionais. Com relação à aceitação
da escola, pela comunidade escolar, essa se dá de forma bem abrangente, já que os
mesmos demonstram satisfação pelo trabalho desenvolvido.
O entorno da escola é composto por residências, escolas particulares, comércios e
igrejas. As ruas são pavimentadas, possuem coleta de lixo diária e saneamento básico.
Os estudantes são provenientes da comunidade e demonstram ter acesso ao lazer e à
internet.
Atendemos, em média, 634 estudantes de 6 a 14 anos e sua maioria encontra-se na
faixa etária adequada para o ano correspondente. Sendo do total de estudantes na
escola 26 são Alunos com Necessidades Educativas Especiais (ANEE) e mais 27 alunos
diagnosticados com transtornos em geral.
Segue abaixo a distribuição atual:
TURNO

Matutino
7h30 às 12h30

TURMAS

14

Modalidade de
Ensino

Ensino
Fundamental

Vespertino
13h às 18h

14

Ensino
Fundamental

Ano/Turma

Nº de

1º

est./ano
69

2º

77

3º

74

4º

57

5º

53

1º

46

2º

71

3º

61

4º

71

5º

55

Nota-se que a maioria dos estudantes desta Instituição demonstra interesse pela
experimentação do novo, pela aquisição do conhecimento, por meio do concreto e da
ludicidade e busca a interação entre estudante-estudante e professor-estudante.

A escola procura atender às expectativas da comunidade, proporcionando uma
educação de qualidade, em que o estudante é prioridade em todos os aspectos, tanto
cognitivo, quanto comportamental, objetivando contribuir com a formação integral do
educando.
Os estudantes são inseridos na escola por meio do Serviço Online 156 do Governo
do Distrito Federal, pelo remanejamento interno e pelas vagas remanescentes.
Apesar do empenho, a escola apresenta algumas limitações em decorrência dos
poucos recursos humanos, principalmente no que se refere à falta de agentes de gestão
e vigilância, auxiliares de portaria, pessoas habilitadas para atender na sala de leitura e
laboratório de informática. Quanto aos estudantes portadores de deficiência física o
acesso às dependências da escola, a partir de 2020 tem melhorado, em função de
Emendas Parlamentares que estão possibilitando reformas na estrutura física como:
rampas de acessibilidade, piso uniforme e banheiros adaptados.
De acordo com os indicadores apresentados pelas avaliações externas a escola
obteve alguns avanços, porém insuficientes para alcançar as metas estabelecidas pelo
Ministério de Educação. Após esses resultados, medidas foram tomadas junto ao corpo
docente no sentido de avaliar o trabalho desenvolvido, buscando estratégias para
aprimorar mecanismos de intervenções junto aos discentes.
A comunidade faz uso da escola nos finais de semana nos encontros religiosos, tanto
evangélicos como católicos, e este mesmo grupo tem contribuído com serviços
prestados, sugestões e demonstração de confiança no trabalho escolar.
3.4 Infraestrutura
A escola possui o básico que garante o funcionamento adequado do estabelecimento
de ensino. Possuímos equipamentos que facilitam e enriquecem o trabalho
administrativo e pedagógico como DVD, televisões, data show, computadores, aparelhos
de som, máquina de xérox, duplicador, diversos materiais pedagógicos como, material
dourado, ábaco, mapas, globos terrestres, jogos e brinquedos pedagógicos, dentre
outros.

3.4.1. Quanto a estrutura física da escola:
•

14 salas de aula

•

Sala de leitura;

•

Sala de Vídeo e Multimídia;

•

Cantina com depósito de gêneros alimentícios;

•

Sala da Direção;

•

Sala para assistência;

•

Sala de Apoio a Aprendizagem;

•

Copa;

•

Banheiro masculino e Feminino para funcionários.

•

Sala da Supervisão;

•

Sala de Recursos Pedagógicos;

•

Depósito de materiais;

•

Sala dos Professores;

•

Secretaria para atendimento à comunidade;

•

Banheiro masculino e feminino para estudantes;

•

Sala dos servidores e terceirizados;

•

2 banheiros para servidores;

•

Quadra poliesportiva coberta;

•

Parque Infantil;

•

Estacionamento coberto para funcionários.

Dispomos de um laboratório de informática com 18 computadores para atendimento
aos estudantes.
Esta Instituição de Ensino é mantida por recursos provenientes da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal, PDAF – Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira; pelo Fundo de Desenvolvimento da Educação: PDDE –
Programa Dinheiro Direto na Escola e PDDE – Mais Educação, além de promover
campanhas, festas, passeios pedagógicos, dia da delícia e bazares que contribuem para
suprir as necessidades menores e mais urgentes da Instituição.
.

A Escola funciona na zona urbana do Distrito Federal e mantém até os dias atuais

suas características no tocante do aspecto físico, com algumas adequações feitas pelas
equipes gestoras e pela Secretaria de Educação, ao longo dos anos tais como:
•

Reestruturação do espaço destinado à secretaria;

•

Reforma dos banheiros;

•

Pintura da escola;

•

Cobertura da quadra;

•

Cobertura do estacionamento;

•

Construção do parque;

•

Criação da sala de Leitura;

•

Criação da sala de multimídia;

•

Criação da sala de vídeo;

•

Criação da sala da equipe especializada de apoio a aprendizagem, subdivida com
a Orientação Educacional;

•

Criação da sala de recursos;

•

Instalação do sistema de câmeras;

•

Criação da Sala da Supervisão Pedagógica.

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar
a) Indicadores Internos
Ano

Alunos

Alunos

Alunos

Alunos

Abandono

Matriculados Aprovados Reprovados Transferidos

Total

2013

567

505

25

37

**

530

2014

671

601

28

42

**

629

2015

618

540

25

53

**

565

2016

563

479

37

47

**

516

2017

617

532

34

51

1

566

2018

609

583

25

34

1

583

b) Indicadores Externos
De acordo com os dados do INEP, os dados referentes à ANA (Avaliação Nacional
da Alfabetização), obtivemos resultados satisfatórios visto que, no que se refere a leitura,
a maior parte da escola está no nível 3 (48%), o que mostra uma boa apropriação da
leitura e interpretação por parte dos discentes. O resultado em escrita também reflete o
bom trabalho executado e internalizado pelos alunos, onde 70% dos alunos estão no
nível 4.
Já na proficiência em matemática, o resultado foi mais diluído entre os níveis, mas,
ainda assim, 42,16% dos nossos alunos apresentaram resultados referentes ao nível 4
da avaliação. (Apêndice)

Quanto aos dados referentes às demais avaliações do SAEB, obtivemos os seguintes
resultados:

Desta forma, podemos observar que embora a escola tenha apresentado
avanços no que se refere aos indicadores externos, a instituição ainda está abaixo das
médias projetadas.

Ano

IDEB
DF

Meta Projetada
UE

IDEB
UE

Variação IDEB
UE*

2005

4.5

-

5

2007

4.8

5.1

5.3

▲ +0.3

2009

5.3

5.4

6.1

▲ +0.8

2011

5.4

5.8

5.8

▼ -0.3

2013

5.6

6

5.9

▲ +0.1

2015

5.6

6.3

6.2

▲ +0.3

2017

6.0

6.5

6.1

▼ -0.1

II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes
que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. “Espaço de difusão
sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do
conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do
mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento,
manter ou transformar a sua realidade. [...] (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A
ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo
diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga
superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”. (PPP Carlos Mota,
p.20).
É necessário ensinar aos educandos não apenas a ler e escrever, mas a
desenvolver atitudes solidárias, como afirma Paulo Freire: “É preciso plantar a semente
da educação para colher os frutos da cidadania”. Dessa forma, as escolas necessitam
trabalhar as capacidades humanas, de modo a desenvolver no aluno procedimentos e
habilidades para uma atuação responsável, crítica, democrática e solidária na sociedade.
A Escola Classe 43 de Ceilândia visa construir um espaço de auto- reflexão e do
desenvolvimento de sensibilidades e das capacidades intelectuais embasadas em
valores éticos, necessários à formação de profissionais comprometidos com a
construção de uma sociedade mais humana.
Os processos de mudança do ensino têm se dado de forma gradual e a escola
tem a preocupação de contemplar questões de interesse comuns aos educandos e à
sociedade. O aluno deve estar inserido de forma participativa no meio ao qual faz parte,
de forma a estabelecer relações para interagir, transformar e reelaborar a sua e outras
realidades. Dessa forma o trabalho escolar contribuirá para a aprendizagem numa
perspectiva de letramento nas práticas sociais.
Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e
Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se
constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. 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.
Educar para a vida é nossa função, enquanto escola. Então foi pensado em se
fazer a junção da educação para a diversidade, inclusão e meio ambiente, por serem
temas afins e estarem em foco, fazendo-se o elo entre eles e as disciplinas do currículo,
no intuito de contextualizar e promover a interdisciplinaridade.

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS/PRINCÍPIOS
ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A Proposta Educativa da Escola Classe 43 de Ceilândia, fundamenta-se nos
princípios legais da educação brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9394/96, Parâmetros Curriculares Nacionais, Currículo em movimento do Distrito Federal
– Anos Iniciais, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos
Direitos da Criança, Declaração de Salamanca, Estatuto da Criança e do Adolescente,
Decreto nº 3.298/99 e o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, 5ª Edição - Brasília, 2009.
Dessa forma, nossos princípios são:
•

Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

•

Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura indígena e afrobrasileira, a arte e o saber;

•

Ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de mundo e de
si;

•

Combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying;

•

Respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a preservação dos
recursos naturais;

•

Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em
nossa sociedade;

•

Valorização da sensibilidade, da criatividade e da ludicidade.
O Regimento Escolar é exatamente o instrumento direcionador para as ações

desenvolvidas no sistema de ensino, pois oferece aos gestores educacionais, aos
docentes e discentes, bem como à comunidade, subsídios para atuarem de maneira
legal e imparcial na tomada de decisões e atitudes, assegurando a aplicação do processo
democrático a todos.
Esse documento, norteador da conduta educacional subdivide-se em quatro
títulos: Organização das Instituições Educacionais, Regime Escolar, Instituições
Escolares e Disposições Gerais e Transitórias.

O primeiro título, da Organização das Instituições Educacionais, trata da estrutura
organizacional, que deve oferecer atendimento pedagógico, vinculada diretamente a
Subsecretaria de Educação Pública; dos fins e princípios de liberdade e solidariedade
humana; da organização administrativa que compreende: o Conselho Escolar; a Direção
e a Secretaria Escolar; da organização pedagógica incluindo o Conselho de Classe, a
Coordenação Pedagógica, a Orientação Educacional, o Serviço Especializado de Apoio
à Aprendizagem e a Sala de Recursos; dos serviços complementares oferecidos pelas
instituições de ensino, o laboratório de informática, o apoio ao estudante; e das
atribuições e direitos do corpo docente e discente.
A Instituição faz uso do Regimento disciplinar; da Lei Complementar de
23 de dezembro de 2011; do planejamento e controle da avaliação das atividades
desenvolvidas; do nível; das etapas e das modalidades de educação e ensino, como: a
Educação Infantil, o Ensino Fundamental (anos iniciais), a Educação Inclusiva e a
Educação Integral. Trata também, do currículo, da verificação do rendimento escolar, da
transferência e do aproveitamento de estudos.
O segundo título, o do Regimento Escolar, normatiza a duração e a carga horária
diária e bimestral do ano letivo e estabelece as regras para a efetivação das matrículas
e renovações anuais, conforme cada caso, determinando quando as instituições devem
expedir históricos, declarações e certificados, observando a legislação em vigor.
O terceiro título, o das Instituições Escolares, trata do Caixa Escolar, do Conselho
Escolar, estabelecendo regras para sua formação, os limites de autoridade de cada um
e suas finalidades.
E, por fim, o quarto título, o das Disposições Gerais e Transitórias, aborda os
assuntos mais específicos da prática escolar, como a dos estudantes que comparecem
às aulas sem uniforme e, o de escolas, que por darem atendimento específico, podem
ter regimento próprio desde que aprovado pela Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal.
Numa visão humanista, a escola objetiva desenvolver plenamente todo o potencial
da criança, formando-a intelectualmente, para o exercício da cidadania e para o
conhecimento do mundo do trabalho.
Com a intenção de proporcionar aos alunos desta Instituição, uma educação de
qualidade, nos baseamos em autores renomados, os quais norteiam o trabalho

pedagógico diário, tais como Ausubel, Piaget, Vygotsky, Perrenoud, Villas Boas e
Alvarez.
David Ausubel nos propõe um trabalho, em que o mais importante ponto é
desenvolver na criança a aprendizagem significativa. Para que a aprendizagem ocorra,
é preciso entender o processo de modificação do conhecimento, em vez de
comportamento em um sentido externo e observável, e reconhecer a importância que os
processos mentais têm nesse desenvolvimento. As ideias de Ausubel, também se
caracterizam por basearem-se em uma reflexão específica sobre a aprendizagem
escolar e o ensino, em vez de tentar somente generalizar e transferir conceitos ou
princípios explicativos extraídos de outras situações ou contextos de aprendizagem.
Segundo Ausubel, para haver aprendizagem significativa, são necessárias duas
condições: em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se o
indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então, a aprendizagem
será mecânica; em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser
potencialmente significativo: o significado lógico depende somente da natureza do
conteúdo e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada
aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio
(AUSUBEL, 1982).
Em concordância com as ideias de Ausubel, surge a necessidade de
complementar o fazer pedagógico com Piaget, o qual defende que:
Continua-se afirmando que o aprendizado tal como ocorre
na idade pré-escolar difere nitidamente do aprendizado
escolar, o qual está voltado para a assimilação de
fundamentos do conhecimento científico. No entanto, já no
período de suas primeiras perguntas, quando a criança
assimila nomes de objetos em seu ambiente, ela está
aprendendo... (VYGOTSKY,1991a, p.95).

Considerando que “os fatores biológicos preponderam sobre os sociais, apenas
no início da vida da criança, gradativamente as interações sociais com adultos mais
experientes governam o desenvolvimento do pensamento e o próprio comportamento da
criança” (VYGOTSKY,1991), de fato, aprendizado e desenvolvimento estão interrelacionados desde o primeiro dia de vida da criança e a escola deve atentar para este
fato.

Apesar de não ter elaborado uma pedagogia, Vygotsky deixou ideias sugestivas
para a educação. Atento à natureza social do ser humano, que desde o berço vive
rodeado por seus pares em um ambiente impregnado pela cultura, defendeu que o
próprio desenvolvimento da inteligência é produto dessa convivência. Para o referido
autor, “na ausência do outro, o homem não se constrói homem” (VYGOTSKY, 1991).
Assim, o trabalho desta Instituição de Ensino é pautado em estudos e
conhecimentos legais, objetivando a qualidade de ensino letrado, o crescimento pessoal
e cognitivo do educando, o respeito à diversidade, o acolhimento às crianças com
necessidades especiais, considerando sempre o estudante como ser social e inserido
em um contexto escolar com rico histórico de vida, não deixando de utilizar a ludicidade
no processo de ensino- aprendizagem. Além, de priorizar uma avaliação formativa
pautada no movimento dialético no qual os atores fazem uso do diálogo que se
estabelece entre avaliador e avaliado favorecendo a reflexão sobre a aprendizagem
como diz Villas Boas (2008) “a avaliação está a serviço da aprendizagem”. Sendo assim
a maior finalidade da avaliação é auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os
estudantes. Avalia-se para garantir algo e não apenas para coletar dados sem maiores
intervenções durante o processo de ensino-aprendizagem. Ademais, a avaliação
formativa demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos/as estudantes,
sendo realizada permanentemente.

IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS ESTRATÉGIA
DE AÇÃO
1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados
educacionais
Objetivos:
•

Instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os
problemas de aprendizagens, os conflitos que permeiam as relações no
interior da escola, diminuindo a fragmentação do trabalho desenvolvido.

•

Estabelecer práticas pedagógicas que promovam o trabalho colaborativo.

•

Promover aulas lúdicas por meio de músicas, contação de histórias,
dramatizações, passeios pedagógicos, alicerçadas no desenvolvimento
integral do educando.

•

Incentivar e oportunizar a leitura e produção textual, por meio do Projeto
“Era uma vez E.C. 43 – Devoradores de livros: Viajando pelo mundo da
leitura”, bem como promover encontros com escritores de Brasília.

•

Oportunizar o trabalho pedagógico, promovendo uma prática consciente,
por meio dos Conselhos de Classe, considerando-os como momento e
espaço de avaliação diagnóstica e reflexiva.

•

Sistematizar, orientar e acompanhar ações pedagógicas que estejam
relacionadas ao atendimento dos ENEE’s.

•

Despertar o interesse pela diversidade humana, não esquecendo a
pluralidade cultural, respeitando a individualidade de cada um.

•

Participar, efetivamente, dos projetos do governo na área de educação,
bem como, cursos de formação continuada para professores e servidores.

•

Diminuir

os

índices

de

repetência,

ao

rever

os

procedimentos

metodológicos em relação aos estudantes com ritmo de aprendizagem
diferenciada,

por motivos

aprendizagem e autoestima.

diversos,

na

tentativa

de

elevar

sua

Estratégias: Promover, no espaço das coordenações pedagógicas e coletivas,
momentos de formação, reflexão, elaboração e pesquisa que possibilitem a melhora de
práticas coerentes na dinâmica interna de sala de aula, embasados nos referenciais e
pressupostos teórico-metodológicos indispensáveis à concretização das concepções
assumidas coletivamente.
2. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas
Objetivos:
•

Promover na escola encontros (reuniões, debates) em que professores,
coordenadores e equipe gestora possam analisar e avaliar o andamento da
proposta pedagógica.

•

Fortalecer o Conselho Escolar com instrumento de participação e transformação
da escola, com vistas a avaliação e autoavaliação como instrumento de melhoria
no ensino e no fazer pedagógico.

•

Motivar e valorizar todos os funcionários, oferecendo um ambiente propício ao
trabalho colaborativo.
Estratégias: Realizar a avaliação institucional, de forma a promover ações que

descentralizem a tomada de decisões por parte dos gestores escolares, promovendo
espaços para diálogos e debates que busquem a melhoria da escola, além de, inserir o
conselho escolar no dia a dia escolar oportunizando a avaliação e autoavaliação do
trabalho desenvolvido.
3. Gestão Administrativa e Financeira
Objetivos:
•

Utilizar os recursos do Governo (PDAF, PDDE) de maneira a oportunizar aos
estudantes e professores melhorias no ambiente escolar e aquisição de materiais
pedagógicos.

•

Estimular a participação nas formações continuadas oferecidas pela Instituição de
Ensino, Secretaria de Educação e Ministério da Educação.

•

Estratégias: Fornecer aos professores as informações pertinentes as formações
ofertadas pela Secretaria de Educação e Ministério da Educação, de modo a
estimular a formação continuada do corpo docente; garantir a transparência na

prestação de contas, evidenciando as necessidades da escola e o destino dos
recursos provenientes da Secretaria de Educação.

PDE

Nº

4. METAS:

Metas

2016

2017 2018 2019 2020 2021

X

X

X

X

X

X

Estruturar os processos pedagógicos de X
alfabetização, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, articulando-os com as estratégias
desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e
valorização
dos/as
professores/as
alfabetizadores e com apoio pedagógico
específico, a fim de garantir a alfabetização plena
de todas as crianças.

X

X

X

X

X

Fomentar a articulação da escola com os X
diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos e com equipamentos públicos, como
centros comunitários, olímpicos, bibliotecas,
praças, parques, museus, teatros, cinemas e
planetários.

X

X

X

X

X

Fomentar a qualidade da Educação Básica em X
todas as etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a
atingir as médias do IDEB para o DF, dando
uniformidade aos processos de avaliação das
escolas.

X

X

X

X

X

Nº
meta

5

5.1

6.4

7

Alfabetizar todas as crianças, até o final do 3º
ano do Ensino Fundamental.

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA
ESCOLA
1. Organização escolar: regime, tempos e espaços
Esta Instituição de Ensino funciona no regime de ciclos. O primeiro ciclo compreende
as turmas do 1º, 2º e 3º anos e o segundo ciclo com os 4º e 5º anos. Conforme consta
no Guia Prático Organização Escolar em Ciclos Para as Aprendizagens:

Os Ciclos para as Aprendizagens representam outra forma
de organização dos tempos e dos espaços escolares, pois
consideram a lógica do processo, a utilização de uma
pedagogia diferenciada, o trabalho coletivo e a avaliação
formativa, visando promover a progressão dos estudantes
sem prejuízo da qualidade. (Guia Prático, p.11)

A escola entende que, para que haja sucesso no ciclo, é necessário a organização
de um trabalho pedagógico coletivo colaborativo que requer da instituição um espaçotempo de formação onde seus agentes reflitam suas práticas. De acordo com Silva e
Fernandes:

Nessa visão, o trabalho realizado nesse espaço e nesse
tempo se pauta na reflexão da prática sem desprezo aos
procedimentos, na ação coletiva e emancipadora, cujo foco
está no processo que leva à construção de trabalho
colaborativo, constituindo-se como espaço-tempo de
possibilidades e de liderança pedagógica democrática. A
ação dos coordenadores é reflexiva e impulsionadora,
propositiva e de ação solidária. É a concepção de
coordenação almejada por professores que buscam o
desenvolvimento da escola e da educação (2017, p. 72).

Percebe-se também que o supervisor pedagógico como articulador das interações
entre professores e demais profissionais exerce um papel fundamental nesse processo.
Para tanto, alguns procedimentos precisão ser garantidos, como: coordenações
coletivas de formação continuada, coordenações de planejamentos colaborativos,

atendimentos individualizados aos professores, conselhos de classes reflexivos de
avaliação e autoavaliação dos processos de aprendizagens, reagrupamentos semanais
interclasses e intraclasses, projeto interventivo envolvendo toda equipe escolar, com
foco nas quatro práticas de leitura, interpretação, produção textual – oral e escrita,
análise linguística, sistematização para domínio do código, letramento matemático e
avaliação formativa no processo de ensino-aprendizagem.
A Instituição conta com o apoio dos técnicos e agentes de gestão educacional no
desenvolvimento das atividades planejadas no decorrer do ano, os quais também
participam das formações, reuniões e avaliações.
Em relação aos estudantes com necessidades especiais são feitas, sempre que
necessário, as adequações curriculares, com o objetivo de estabelecer uma relação
harmônica entre as necessidades e a programação curricular, de tal forma que os
estudantes são beneficiados com adequações significativas de grande e pequeno porte,
às quais formam um conjunto de procedimentos avaliativos, metodológicos,
organizacionais e temporais, conforme respaldo da lei 9394/96, das Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (cap. I e II, art. 59).
A organização dos objetivos, conteúdos e das avaliações é feita conforme a
orientação do Currículo em Movimento do Distrito Federal, fornecida pela Secretaria de
Estado de Educação, concomitantemente aos temas transversais, além das diretrizes
pedagógicas e diretrizes de avaliação.
Portanto, todo planejamento anual é discutido com toda comunidade escolar em
reuniões coletivas e em assembleias, onde são registradas as impressões em
formulários gerando atas. Além de no decorrer do ano serem feitas as Avaliações
Institucionais, momento em que todos os segmentos avaliam fazendo uma reflexão do
andamento da Instituição, principalmente, no que se refere ao trabalho pedagógico.
Quando necessário são realizadas mudanças no intuito de aprimorar o trabalho
desenvolvido.
A Instituição acolhe o Projeto CID - Centro de Iniciação Desportiva com a
modalidade Voleibol, que atende estudantes dessa instituição e da comunidade escolar,
coordenado por um professor de Educação Física da Secretaria de Educação. O CID
funciona às quartas e sextas, nos dois turnos visando atender da melhor maneira
possível os alunos matriculados. Atende também o Projeto Ginástica nas Quadras que
é destinado à comunidade escolar nas segundas, quartas e sextas-feiras no horário das
18h às 22h. E ainda, o Projeto Educação com Movimento que tem como objetivo

trabalhar as várias potencialidades dos movimentos corporais atendendo a todos os
estudantes desta da Instituição.
1. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade
É sabido que educar para a vida, sob uma perspectiva de valorização do ser
humano favorece o desenvolvimento de um pensamento ético e crítico da cidadania. A
atual conjuntura de fatos que englobam educação, nos mostra que é preciso unir
esforços na busca da qualidade de vida, visando melhorias em atitudes que promovam
o bem comum.
A escola, como instituição formadora de opiniões, não pode deixar de envolver a
comunidade escolar no processo educativo e de formação pessoal na busca da
cidadania e atitudes responsáveis para com o meio que fazemos parte.
Nesse sentido, a escola trabalha com o intuito de respeito e valorização do ser
humano, com o compromisso ético de realizar o exercício da cidadania a partir do
convívio social, exaltando e compreendendo a individualidade de cada um, zelando pelos
direitos e deveres a serem cumpridos e o cuidado consigo e com o outro.
É preciso que o indivíduo se sinta parte de uma comunidade e saiba das
responsabilidades que cada ser possui. Em se tratando das comunidades de convívio,
partimos do micro para o macro, visto que a formação do ser humano começa na família
onde se dá início ao processo de humanização e acesso aos valores morais e éticos.
A percepção do aluno como participante de um grupo deve ser reconhecida como
recurso positivo, para que se possa refletir o meio social e cultural nos quais cada aluno
está inserido. Na escola, o aluno tem contato com outras culturas, crenças e valores que
possibilita a percepção da diversidade existente em outros ambientes, facilitando assim,
o exercício diário do respeito ao próximo e suas singularidades, visto que, educar para a
cidadania envolve a aquisição de valores, conhecimentos e aprendizagens que fazem
parte da vida pública.
2. Projetos Interdisciplinares
As atividades propostas e as avaliações escritas buscam seguir uma temática que
leva em conta um tema gerador, desencadeando uma interdisciplinaridade com os
conteúdos de cada ano.
A Coordenação Pedagógica interage junto aos professores para dar suporte no
planejamento e execução das atividades, com base nas estratégias estabelecidas,

respeitando o nível de aprendizagem do educando, a fim de enriquecer o processo
ensino-aprendizagem, utiliza-se recursos como: laboratório de informática, sala de vídeo,
jogos pedagógicos e desportivos, recreio dirigido e a sala de leitura.
Os projetos desenvolvidos pela Instituição são:

 Projeto “Era uma vez...E.C. 43 Devoradores de livros: Viajando pelo mundo da
leitura – (Feira Literária)
Responsáveis: todos os professores, supervisora, coordenadores, carreira
assistência e equipe gestora.
Objetivo: Despertar o interesse e o gosto pela leitura, ampliando assim o universo
linguístico da criança, buscando o envolvimento da família nesse processo.
Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.
 Projeto: Uso sustentável da água
Responsáveis: Todos os professores, coordenadores e equipe gestora.
Objetivo: Com vistas a Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água,
busca-se conscientizar os alunos quanto ao uso da água.
Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.
 Projeto Interventivo:
Responsáveis: professores, coordenadores, pedagoga, sala de recursos e equipe
gestora.
Objetivo: Desenvolver um trabalho interdisciplinar, que proporcione a aquisição do
conhecimento com relação a leitura e escrita, e letramento matemático.
Clientela: Estudantes que estão com dificuldade no processo de aprendizagem –
4º e 5º ano.
 Projeto “Semana de Educação para a Vida” – Resgate da parceria família e
escola.
Responsáveis: Todos os segmentos da escola.
Objetivo: Proporcionar a participação da comunidade no ambiente escolar,
buscando estimular a relação de afetividade, de conhecimento e troca de

experiências entre estudantes, pais, docentes e servidores resgatando a
valorização da família.
Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.
 Festa Julina
Tema: “Arraiá da Leitura”
Responsáveis: Todos os segmentos.
Objetivo: Oportunizar um espaço para investigação, apreciação e apresentação
de atividades que promovam a cultura, por meio da divulgação de danças,
músicas, costumes e roupas, envolvendo os personagens dos contos de fadas.
Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.
 Dia Nacional de luta da Pessoa com Deficiência
Responsáveisl: Equipe gestora, professores e sala de recursos.
Objetivo: Sensibilizar toda comunidade escolar ao reconhecimento de que “todos
os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (Declaração
dos Direitos Humanos). Viabilizar a promoção do exercício da cidadania, pautado
no respeito a todos, de modo indistinto.
Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.
 Projeto CID (Centro de Iniciação Desportiva de Voleibol)
Responsável: Professor de Educação Física
Objetivo: Oportunizar o acesso à cultura corporal desportiva, como meio de
educação consciente, construtiva, socializadora, permanente e transformadora.
Clientela: crianças e adolescentes entre 09 e 17 anos de ambos os sexos.
 Projeto Educação com Movimento
Responsáveis: Professoras de Educação Física
Objetivo: Oportunizar o acesso à cultura corporal desportiva, como meio de
educação consciente, construtiva, socializadora, permanente e transformadora.
Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.
 Projeto Ginástica nas Quadras (PGInQ)
Responsável: Professora de Educação Física

Objetivo: Oportunizar o acesso à cultura corporal desportiva, como meio de
educação consciente, construtiva, socializadora, permanente e transformadora.
Clientela: Comunidade escolar.
 Horta escolar
Responsáveis: Equipe Gestora, professores, coordenação e comunidade
escolar.
Objetivo: Mostrar ao aluno a importância de se cuidar do meio ambiente, o cultivo
para consumo possibilitando uma alimentação saudável e uma educação para a
sustentabilidade.
Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.
 Recreio dirigido
Responsáveis: Equipe Gestora, professores, coordenação e comunidade
escolar.
Objetivo: Oportunizar a socialização dos alunos e implementar brincadeiras
lúdicas visando a redução dos acidentes e indisciplina no período do recreio.
Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.
As atividades acima relacionadas visam a construção do conhecimento e
desenvolvimento do espírito crítico do educando, favorecendo a criatividade e a interação
social, de modo a incentivar o descobrimento das potencialidades individuais e coletivas
1. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades
Com relação ao projeto transição, esta escola pode ser considerada intermediária,
haja vista que recebemos alunos do Centro de Educação Infantil 01 (CEI 01) e daqui os
alunos migram automaticamente para o Centro de Ensino Fundamental 18 (CEF 18).
Desta forma, quanto aos alunos recebidos pelo CEI 01, foram pensadas atividades onde
os alunos, no final do segundo período, se encaminham para esta escola, onde
conhecem as dependências e funcionários e participam de momento de contação de
histórias. Já os alunos que estão encerrando o quinto ano do Ensino Fundamental de
nove anos nesta instituição, participam de momento de acolhida e palestra na escola

sequencial. Além, da troca de professores no Projeto Interventivo. O projeto tem o intuito
de minimizar as dificuldades que os alunos encontram ao passar pelas etapas escolares.
2. Relação escola-comunidade
A Instituição de Ensino precisa ser um espaço de formação, informação, diálogo
e de mudança em que a aprendizagem de conteúdos deve, necessariamente, favorecer
a inserção da comunidade escolar no dia-a-dia das questões sociais no universo cultural
macro, assim, defendendo os eixos da cidadania, da diversidade e da sustentabilidade
humana.
Um fator importante para realização desse trabalho é a permanência do estudante
na escola, para tanto é feito um acompanhamento sistemático da frequência escolar dos
estudantes com bilhetes, reuniões, aulas atrativas e encaminhamentos ao Conselho
Tutelar.
Durante o ano letivo a Instituição realiza projetos que envolvem toda comunidade
escolar, pois cabe a ela, portanto, desenvolver um trabalho que leve em conta a clientela
que atende procurando adequar os eixos transversais e as competências a serem
desenvolvidas durante o ano, para assim, chegar à formação plena dos estudantes.
A diversidade cultural é trabalhada ao longo do ano letivo, como previsto no Artigo
26-A da LDBEN (Lei 10.639/2003 e 11.645/2008), ao buscar, no percurso do cotidiano,
sistematizar fundamentos para uma educação multicultural crítica no ensino de forma
interdisciplinar. Estes conceitos são contextualizados a partir das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Africana, bem como a Cultura Indígena.
3. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio
Para nos auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e apoio à família,
contamos com os seguintes serviços: Serviço de Orientação Educacional (SOE) e o
Serviço de Apoio à Aprendizagem.
O Serviço de Orientação Educacional, tendo à frente as Orientadoras Celma
Marinho e Danila Lima Norte Ogawa, levam em conta a necessidade de trabalhar o
estudante de forma integral, pois se faz necessário uma atuação ampla que priorize
ações preventivas. Dessa forma, o Serviço de Orientação Educacional funciona como
um elo importante entre pais, estudantes e professores, que procura desenvolver ações

que envolvam os fatores cognitivos, físicos, psíquicos e sociais, viabilizando a
consecução do processo de formação do estudante como um todo.
O Serviço de Apoio à Aprendizagem caracteriza-se como um serviço técnicopedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por profissionais com formação e
devidamente habilitados em Pedagogia ou Psicologia, sempre em articulação com o
profissional do serviço de Orientação Educacional e Sala de Recursos, quando se tratam
de estudantes com necessidades especiais, a frente deste serviço nesta Instituição de
Ensino, está a pedagoga Janete Dias (pedagoga).
A atuação dos Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem distingue-se por
meio de ações preventivas, institucionais e interventivas, para o pleno desenvolvimento
dos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem ou necessidades
educacionais especiais.
Dentre as atividades realizadas de forma conjunta com os serviços, estão:
Orientar a comunidade escolar sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do
adolescente e das pessoas com necessidades especiais; participar, auxiliar das ações
na semana pedagógica, do planejamento pedagógico e da avaliação pedagógica;
Elaboração de projetos, slide, palestras, oficinas, contação de histórias; Elaboração de
atividades temáticas; conversas individualizadas conversas com as turmas, registros de
fichas, atas e atividades; Palestra na Semana de Educação para a Vida
Atividades/oficinas voltadas para orientação sobre atitudes que colaboram para o
aproveitamento dos estudos na escola e em casa, etc.

4. Atuação dos/as educadores/as sociais voluntários/as, jovens candangos,
educadores/as comunitários/as, monitores/as, entre outros.
Os educadores sociais, bem como os monitores trabalham de maneira a auxiliar
o trabalho desenvolvido na educação integral, de acordo com as atividades propostas no
Plano de Ação da Escola.
Esta Instituição de Ensino conta com os Educadores Sociais Voluntários que
atuam, sob orientação e supervisão do Profissional da Sala de Recursos, atividades de
acompanhamento, higiene pessoal e incentivo aos estudantes, bem como de outras
atividades voltadas para a área de Educação Especial.

VI

- PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

DO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM
A Avaliação escolar precisa ser formativa englobando o estudante como todo,
dando ênfase ao processo de ensino e aprendizagem, pois muitas vezes o erro é
observado meramente como um indicador do mau desempenho do estudante e de sua
incapacidade em assimilar conhecimento. O educando é estigmatizado e visto, ainda,
como principal responsável pelos erros cometidos. Essas falhas, na verdade, deveriam
ser utilizadas e exploradas como índice de reflexão para redimensionar o processo de
ensino e aprendizagem. É importante que o erro seja encarado como instrumento de
mensuração, em que todos os segmentos possam estar envolvidos num processo de
autoavaliação, identificação dos problemas e atuação na solução dos mesmos. Segundo
Perrenoud (2007):
“A

ideia

de

avaliação

formativa

sistematiza

esse

funcionamento, levando o professor a observar mais metodicamente os
alunos, a compreender melhor seus funcionamentos, de modo a ajustar
de maneira mais sistemática e individualizada suas intervenções
pedagógicas e as situações didáticas que propõe, tudo isso na
expectativa de otimizar as aprendizagens...” (p.89).

Os instrumentos avaliativos utilizados nesta Instituição de Ensino, bem como as
discussões realizadas durante a semana pedagógica, coletivas e conselhos de classes
buscam garantir ao educando uma educação de qualidade fazendo com que todos os
segmentos se apropriem do seu papel nesse processo, refletindo sobre a prática
avaliativa.
1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação
O conhecimento adquirido pelo estudante não deve ser tabelado pelo professor e,
sim, analisado, observado no dia a dia. Ao redigir, construir, demonstrar habilidades
escritas, manuais e expositivas, o estudante prova, a todo o momento o quanto já
aprendeu. As dúvidas, a exposição de aulas teóricas e práticas, o portfólio, a participação
nos projetos pedagógicos, unidade didática, as atividades de sala, o teste da
psicogênese, a sanfona do grafismo, o mapeamento ortográfico e matemático e os
deveres de casa são os principais objetos de verificação que o professor utiliza nesta

Instituição, a fim de intervir e avaliar o progresso do estudante. Não sendo preciso, assim,
que o professor aguarde o final de cada bimestre ou ano letivo, para avaliá-lo.
A avaliação eficiente e bem fundamentada é aquela realizada ao longo do
processo de ensino e aprendizagem, momento em que o professor deve, primeiramente,
observar e refletir o fazer pedagógico para, assim, intervir de maneira eficaz. Perrenoud
(2007) vem afirmar que “quando a avaliação é contínua, feita ao longo de todo o ano
pelos professores, ela se dilui no fluxo do trabalho cotidiano em aula” (p.43).
A avaliação é direcionada e embasada teoricamente para que os objetivos
propostos não se percam. Para isso, é necessário que se apresente ao estudante e a
família uma trajetória do que se pretende e, a partir daí avaliá-lo em todas as nuances
possíveis e admissíveis. Assim, o estudante terá variadas oportunidades de demonstrar
sua capacidade, desde a explanação do conteúdo e da própria proposta de trabalho, até
a organização de ideias, metodologia de apresentação e execução de suas atividades.
Quanto às avaliações externas, sejam elas do Ministério da Educação ou da
Secretaria de Educação, a Escola Classe 43 de Ceilândia procura interpretar com o
grupo docente os dados como retrato da aprendizagem adquirida pelo estudante,
buscando, a partir desses dados, refletir e aprimorar a prática pedagógica e o processo
educacional como um todo, inserindo as famílias nesse processo.
Outro fator que contribui para a avaliação dessa instituição é a elaboração coletiva
das avaliações escritas, momento que, cada professor partilha suas ideias para a criação
das atividades avaliativas aplicadas no bimestre, baseando-se no Currículo, buscando
unificar o aprendizado da escola, tornando possível a ação-reflexão-ação, pois segundo
as Diretrizes de Avaliação (2014, p.31) “a prova se fortalece quando todo seu processo:
elaboração, aplicação, correção, feedback e uso dos resultados se organiza
coletivamente...”
Quanto a autoavaliação a Instituição entende que ela precisa estar presente no
cotidiano da escola para que cada discente perceba seus avanços e falhas, para rever
suas condutas e seguir em seu processo de aprendizagem. De acordo com Villas Boas:
A Autoavaliação é um componente importante da
avaliação formativa. Refere-se ao processo pelo qual o próprio
aluno analisa continuamente as atividades desenvolvidas e em
desenvolvimento,

registra

suas

percepções

e

seus

sentimentos e identifica futuras ações, para que haja avanço
na aprendizagem. (2008, p 51).

Ressalta-se o uso do portfólio como Instrumento de avaliação utilizado por alguns
docentes dessa Instituição, instrumento este que “possibilita aos pais acompanhar
detalhadamente o trabalho de seus filhos na escola” (Villas Boas, 2008 p.85).
A aplicação do dever de casa está inserida no cotidiano do estudante, a fim de
que contribua para a formação do mesmo, observando os critérios adotados para sua
inserção sem perder de vista o objetivo a que se propôs.
Para sistematizar o processo de avaliação foram estabelecidos, ainda critérios
qualitativos, a fim de que o professor observe de maneira singular como o processo de
aprendizagem do estudante está ocorrendo, e assim promova intervenções necessárias
para seu desenvolvimento.
Visando ampliar os direitos supracitados, percebe-se a necessidade de
oportunizar aos estudantes com transtornos funcionais educacionais com defasagem
idade/ano a garantia da inclusão nos estudos de casos omissos, a fim de garantir a este
estudante a inclusão necessária nos benefícios que a secretaria de educação oferece.
1. Recuperação Continuada
As estratégias que serão adotadas por esta Instituição de Ensino visam sanar as
dificuldades apresentadas pelos educandos durante o processo de aprendizagem. Os
reagrupamentos intraclasse ocorrerá semanalmente, sendo planejado pelos professores
com auxílio da supervisão e coordenação, contextualizando com temas préestabelecidos e de comum acordo entre todos. Já o reagrupamento interclasse será
realizado semanalmente após a escolha de um tema, buscando contemplar a linguagem
e o letramento matemático. Sendo planejado com foco na leitura, escuta, oralidade,
escrita, produção textual e sistema de numeração decimal (recitação, representação
simbólica, quantificação, agrupamento, desagrupamento troca e valor posicional) sem
perder de vista os eixos integradores: alfabetização, letramento e ludicidade.
Para o 2º ciclo, será realizado o Projeto Interventivo, semanalmente, planejado e
aplicado pela supervisão, coordenação e professores, visando sanar as dificuldades
ortográficas, melhorar na produção textual, escuta, oralidade, leitura e sistema de
numeração decimal.
Para aplicação destas estratégias, serão realizados testes da psicogênese
baseados na teoria de Emília Ferrero e mapeamentos ortográficos baseados na teoria
de Zorzi.

Os alunos do 4º e 5º ano, que continuam em processo de alfabetização,
participarão do projeto interventivo e dos reagrupamentos com vistas à solidificação
deste processo.
Por fim, os educandos receberão, ainda, atendimento individualizado em sala, de
acordo com a necessidade e objetivos trabalhados.
2.1 Serviços de apoio
O trabalho articulado da equipe de apoio à aprendizagem vem a somar com o
processo de recuperação continuada, uma vez que, participa ativamente dos
reagrupamentos, auxilia nas atividades avaliativas proporcionando um ambiente mais
calmo aos alunos que necessitam de uma atenção diferenciada, propõe atividades aos
professores para que desenvolvam em sala e fazem a ponte de ligação entre as famílias
e a escola.
2. Conselho de Classe
Seguindo as Diretrizes de Avaliação, esta Instituição preenche o formulário de
Descrição do Processo de Aprendizagens do Estudante e o formulário da Ata do
Conselho de Classe, no qual o professor registra a análise das aprendizagens e do
desenvolvimento do estudante dos anos iniciais do Ensino Fundamental, momento em
que, a Equipe Gestora, a Equipe de Apoio à Aprendizagem, Serviço de Orientação
Educacional e o corpo docente avaliam e discutem intervenções para sanar as
dificuldades apresentadas no bimestre pelo corpo discente. Tendo como prática fazer do
Conselho de Classe um instrumento para reflexão do desenvolvimento global dos
estudantes e das apreensões dos professores.
Portanto, todo processo de avaliação é compartilhado com as famílias no decorrer
do ano letivo durante as reuniões bimestrais, assembleias e quando solicitados a
comparecer a Instituição.

VII

-

ACOMPANHAMENTO

E

AVALIAÇÃO

DA

PROPOSTA PEDAGÓGICA
A organização curricular, assim como a análise da PP, é realizada por meio de
encontros pedagógicos nos dias de coletivas, momentos em que o grupo faz leitura,
reflexão e análise destes documentos, elegendo prioridades, e recebendo subsídios
teóricos sobre o Currículo em Movimento das Escolas Públicas do Distrito Federal.
Também, são utilizados mecanismos como questionários, reuniões e assembleias, a fim
de colher informações e aprimorar a qualidade do trabalho realizado.
Nesta Instituição de Ensino as oficinas e palestras estão voltadas para a formação
continuada dos professores e servidores, dando a oportunidade de aprimorar às
Diretrizes Pedagógicas, pois se entende que a coordenação pedagógica é um espaço
para debates, discussões, avaliação e planejamento para o exercício da prática de
ensino interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem significativa.
Nesses encontros, os professores têm a oportunidade de se atualizarem em
relação aos programas propostos pela Secretaria de Educação e de se apropriarem dos
Eixos Transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e Para os
Direitos Humanos e Educação Para a Sustentabilidade, e assim, realizarem mudanças
na prática pedagógica, buscando soluções para problemas (de aprendizagem,
emocionais e sociais) detectados na rotina escolar.
São realizadas reuniões com os demais segmentos sempre que necessário.
Ressaltando que os Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem contribuem
efetivamente para o desenvolvimento desse trabalho.
Existem várias metodologias que possibilitam ao professor desempenhar seu
papel de mediador das aprendizagens de forma atual, dinâmica e de acordo com as
necessidades, habilidades e competências a serem desenvolvidas.
A escola procura desenvolver suas atividades com base na organização do
trabalho pedagógico colaborativo o que requer da escola uma cultura de colaboração,
tendo a participação como permissa. Projetos, Unidades Didáticas e Temas Geradores,
são utilizados a fim de proporcionar aos estudantes caminhos para que possam
encontrar suas próprias respostas a partir do seu envolvimento na construção do seu
conhecimento. Segundo Lúcia Helena Alvarez (1998):

“Ao participar de um projeto, o aluno está envolvido em uma
experiência educativa em que o processo de construção de
conhecimento está integrado às práticas vividas. Esse aluno deixa
de ser, nessa perspectiva, apenas um aprendiz do conteúdo de
uma área de conhecimento qualquer. É um ser humano que está
desenvolvendo uma atividade complexa e que nesse processo está
se apropriando, ao mesmo tempo, de um determinado objeto do
conhecimento cultural e se formando como sujeito cultural” (p.38).

Fica clara, a partir da colocação da autora Lúcia Alvarez, que a construção de
conhecimentos está integrada às práticas em que os estudantes aprendem participando,
formulando problemas, tomando atitudes diante dos fatos da realidade, investigando,
construindo novos conceitos e informações e escolhendo os procedimentos quando se
veem diante das necessidades de resolver questões. Por isso, faz-se necessário
trabalhar sob uma perspectiva de colaboração que transforme o trabalho pedagógico
realizado em sala de aula pelos professores e estudantes, evidenciando uma relação
indissociável entre ambos.
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