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APRESENTAÇÃO
A Escola Classe Alto Interlagos é uma escola pública do campo do Distrito Federal, da
Coordenação Regional de Ensino do Paranoá. Está localizada na zona rural do Altiplano Leste,
Chácara Interlagos no 10A. No ano letivo de 2020, a escola oferta Educação Infantil e Ensino
Fundamental Anos Iniciais – Ciclos.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei no 9.394/1996 (BRASIL,
1996), no artigo 12, inciso I, dá à escola a incumbência de elaborar e executar a sua Proposta
Pedagógica (PP), assim como no artigo 13, incisos I e II, dá a responsabilidade ao corpo docente
de participar da elaboração da proposta e cumprir seu plano de trabalho a partir dela.

Figura 1: Formação de docentes e demais funcionários nas coordenações gerais no ano letivo de 2017. Maria,
servidora da conservação e limpeza da nossa escola, participa da atividade desenvolvida.

Mais que assegurar o cumprimento de uma legislação, a PP evidencia a
intencionalidade na efetivação do processo educativo desenvolvido pela instituição
educacional, dando a ela autonomia na busca da sua identidade e dos meios para atender as
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demandas da comunidade escolar e de toda a sociedade, o que torna essencial a coletividade no
seu processo de construção.
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido
explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto
pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado
ao compromisso sócio-político com os interesses reais e coletivos da população
majoritária. (SAVIANI apud VEIGA, 1995, p.93).

A presente PP é resultado das ações pedagógicas desenvolvidas pela nossa instituição
educacional nos seus anos de história, que foram, ao passar do tempo, avaliadas, reformuladas
e adaptadas pela comunidade escolar (Figura 1). Durante a Semana Pedagógica de 2020 (Figura
2), o corpo docente se reuniu para definir nosso Plano de Ação, traçando os objetivos, metas e
as ações da nossa escola para o presente ano letivo que visem atender as reais necessidades da
comunidade, na tentativa de produzir um trabalho político-pedagógico eficiente, eficaz e efetivo
diante das nossas demandas.

Figura 2: Semana Pedagógica 2020. Corpo docente se reuniu para definir Plano de Ação para o ano letivo de
2020.

O presente documento é um instrumento de diálogo que norteará o trabalho do ano de
2020. No cotidiano escolar, durante as reuniões de pais, coordenações pedagógicas e demais
reuniões, a comunidade escolar – pais e responsáveis, corpo discente, corpo docente e demais
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funcionários, também educadores – está constantemente discutindo e reavaliando essa PP, à
medida que novas demandas e estudos surgem, buscamos sempre o aperfeiçoamento.
As ações aqui propostas foram elaboradas com base na fundamentação legal da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), na perspectiva apresentada
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013) e pautada na
LDB (BRASIL, 1996), no intuito de cumprir as metas do Plano Distrital de Educação
(DISTRITO FEDERAL, 2015) e contemplar os Marcos Normativos da Educação do Campo
(BRASIL, 2012). Têm como eixo a Cidadania, a Diversidade e a Sustentabilidade Humana,
apresentados no Projeto Político-Pedagógico Professor Carlos Mota (DISTRITO FEDERAL,
2011), e a Educação para a Diversidade, para a Sustentabilidade, para e em Direitos Humanos
e para a Cidadania, apresentados como eixos transversais no Currículo em Movimento da
Educação Básica – Pressupostos Teóricos (DISTRITO FEDERAL, 2014a).
Neste documento encontram-se o histórico da escola, o diagnóstico da sua realidade, a
sua função social, os seus princípios, sua missão e objetivos, seus fundamentos teóricosmetodológicos, a organização do seu trabalho pedagógico, suas estratégias de avaliação do
processo de ensino/aprendizagem, sua organização curricular, seu Plano de Ação para
implementação dessa PP, o acompanhamento e avaliação da mesma, e os projetos específicos
desenvolvidos por nossa instituição.
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HISTÓRICO
Vou contar uma história
Que aconteceu de verdade
Ela é um pouco longa
Eu não me lembro a metade
De um ato de uma pessoa
De muita garra e vontade

Na chácara Engenho Velho
Que deu origem essa história
Onde teve uma escolinha
Que se tornou provisória
Foi um projeto perfeito
Que não me sai da memória

No serviço dessa obra
Eu também participei
Do começo até o fim
Eu sempre colaborei
Tinha cinco filhos sem aula
Por isso me interessei

O autor desse projeto
Um sargento aposentado
Viu as crianças sem aula
Ficou meio contrariado
Ai foi à Secretaria
O plano foi aprovado

Escola Classe 1º Engenho Velho
Esse moço merecia
Receber uma mensagem
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Pra ficar reconhecido
Em praça, vila e paragem
E tirar o seu retrato
E botar na reportagem
O material escolar
Que as crianças precisava
A dez quilômetros distantes
Nas costas ele carregava
Não era obrigação dele
Fazia porque gostava

No Brasil tem muitos homens
De alto conhecimento
Se eles criasse projetos
Como fez esse sargento
Nosso país melhorava
A educação não estava
Andando de passo lento

Esse senhor que eu falo
Enfrentou essa parada
Esse projeto que fez
Não era da sua alçada
Continuou trabalhando
Uma dúzia criticando
E não ajudava em nada

Levou a lista das crianças
E o número foi aprovado
Todas crianças que tinha
Foi logo matriculados
E a escola funcionou
Com professor concursado
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Os vândalos janela e telhas
Paredes e portas quebrava
Eu como participante
Eu ia lá concertava
Uma escolinha na roça
A coisa que eu mais gostava

Eu até me recordei
Do tempo que eu estudava
Escolinha lá no campo
Os prefeito nem ligava
Professor particular
Mais era os pais que pagava

Quando a escola acabou
Chorei três dias seguido
Recordando esse caso
Lendo o que já tinha lido
Sem saber do prejuízo
Vendo o futuro perdido
Volto atrás pra falar
Da escolinha do engenho
Trabalhei sem ganhar nada
Com muito amor e empenho
Ainda agradeço a Deus
Pela família que tenho
João Neres era o sargento
Da reserva aposentado
Enfrentou muitas barreiras
Sem mostrar o lado errado
Mais ele fez o trabalho
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Que era dever do estado

Mais a escolinha acabou
Ninguém pôde dar pitaco
É muito certo dizer
Só quebra a corda o fraco
Quando Deus dá a farinha
O capeta rasga o saco

As crianças daqui diziam
Olha a coisa como é
Nós vamos continuar
É estudar que nóis quer
Não tem carro nóis infrenta
Medindo a terra no pé

As pessoas que as crianças
Da escola carregava
Começaram a reclamar
Que a estrada não prestava
Cheia de ladeira e buraco
E os carros deles quebrava

A escola daqui parou
Mais nós vamos continuar
A escolinha daqui
Que deu origem a de lá
As crianças daqui enfrentaram
Pra não parar de estudar

O galpão que o senhor Nílson
Para a escola doou
Também durou pouco tempo
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Veio abaixo e acabou
Questão de poucos minutos
Um desastre não causou

Que termina o assunto
Que contei aqui em verso
Falando do meu Brasil
Com muito amor eu lhe peço
Isso é muito importante
Que os nossos governantes
Não interrompa o progresso

Eu parei pra descansar
Pois meu juízo está gasto
Já pus meu barco na água
E vou segurando o mastro
Escrevi em linhas retas
Letras do mesmo poeta
Vicente Teixeira de Castro

Vicente Teixeira de Castro
Altiplano Leste, 11 de maio de 2018

O cordel acima, escrito pelo senhor Vicente, morador do Altiplano Leste, conta um pouco
da história da nossa escola e retrata a garra de uma comunidade que, acreditando na importância
da educação, se uniu para garantir que seus filhos tivessem acesso ao ensino básico.
A escola surgiu em 1980, quando senhor João Néris, militar aposentado, buscou meios
de criar um local para atender a comunidade que tinha filhos em idade escolar e não tinha como
se locomover até a cidade do Paranoá. Inicialmente, funcionou na propriedade do senhor Elias
Gabarão, com apenas uma sala multisseriada. Senhor Néris buscava lanche, livros e carteiras na
Secretaria de Educação (antiga Fundação Educacional) para atender a recém-criada escola, que
recebeu o nome de Escola Classe 1o Engenho Velho. A escola funcionava graças aos voluntários
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da comunidade, que eram desde a primeira professora da escola, sobrinha do senhor Néris, até
senhor Otávio, que levava as crianças para escola em sua combi.
Após aproximadamente 3 anos, o senhor Hélio Sazaki cedeu parte de sua propriedade
para o funcionamento provisório da escola, que passou a se chamar Escola Classe 1o Engenho
Novo. Dona Carmina, que era caseira dessa propriedade, também se tornou voluntária e ajudava
na cozinha e com a limpeza da escola. Um acidente que parecia pôr fim ao sonho de uma escola
na comunidade aconteceu: o teto do galpão onde funcionava a escola desabou, acidentando
inclusive uma professora. No entanto, a Associação dos Produtores Rurais do Altiplano Leste APRALB, que na época era presidida pelo senhor Hélio Sazaki e pela senhora Esmailda Garcia
Pacheco, se compadeceu da situação e cedeu, em 1987, uma área de seu terreno para construção
de uma escola maior e definitiva, para atender a demanda de crianças acima de 7 anos de idade,
que crescia bastante. Essa escola foi rebatizada e surgiu a Escola Classe Alto Interlagos.
O ato de criação da escola se deu pela Resolução no 3.577 de 16 de outubro de 1991 e o
ato de autorização foi concedido em 12 de agosto de 1993, pela Portaria no 62 - SEEDF. Durante
inauguração da escola, que se deu no governo de Joaquim Roriz, o governador foi de
helicóptero até a escola, evento que ficou na memória dos moradores da comunidade.
Em 2018, os deputados Cláudio Abrantes, Celina Leão, Wellington Luiz e Wasny de
Roure destinaram recursos para ampliação e reforma da escola. Após reforma, nossa instituição
possui cinco salas de aula, uma cozinha com depósito e espaço para o refeitório. A antiga
cozinha foi transformada em sala de leitura e sala da Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem (EEAA) e do Serviço de Orientação Educacional (SOE); e um banheiro foi
adaptado para portadores de necessidades especiais (PNE). A escola possui também outros dois
banheiros de alunos (masculino e feminino), um banheiro para funcionários, sala de direção,
sala dos professores com copa, sala dos servidores, horta, quadra de esportes, parquinho e uma
sala multiuso onde funcionam a secretaria, a sala de recursos e a sala de informática. Nossa
quadra de esportes é coberta, graças aos recursos financeiros destinado pelo deputado Joe Vale
que viabilizaram sua reforma em 2017. Essa quadra é utilizada para reuniões e eventos com a
comunidade, além das atividades de educação física e psicomotricidade. Devido ao limitado
espaço físico do prédio escolar, as salas de leitura, sala de recursos, sala de informática, sala
dos professores e quadra de esportes são utilizadas para aulas de reforço, projeto interventivo e
reagrupamentos.
A Escola Classe Alto Interlagos passou por muitas dificuldades e transformações para
se tornar o que é hoje. Sempre contou com o apoio e parceria da comunidade para propiciar
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uma educação pública e de qualidade para as crianças e, por isso, ela merece toda a nossa
gratidão.

Tabela 1: Gestores que atuaram na Escola Classe Alto Interlagos.
2000

2001 a
2002

2003 a
2006

2007

2008

2009 a
2019

Roberto

Denise

Eunislei

Eunislei

Márcia
Santana
Gentil
Ramalho

Márcia
Santana
Gentil
Ramalho

Fernanda
Fonsêca
Ferreira

Vilma de
Sousa
Castro

Michele

Leidiane
Fernandes
Freitas

Adriana
dos Santos
Rocha

Diretor(a)

Vicediretor(a)

Viviane

2020

A atual gestão é composta pela diretora Fernanda Fonsêca Ferreira e vice-diretora
Adriana dos Santos Rocha. Atualmente, nas escolas públicas do DF, aplica-se a Gestão
Democrática, regulamentada pela Lei nº 4.751/2012, exercida conforme o disposto no art. 206,
VI, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), nos arts. 3º, VIII, e 14 da LDB (BRASIL, 1996),
e no art. 222 da Lei Orgânica do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 1993). A Gestão
Democrática é estabelecida por meio de processo eleitoral, no qual a comunidade escolar pode
eleger os gestores.
Nossa escola possui corpo de funcionários comprometidos e que desempenham suas
funções com excelência (Tabela 2) e equipe gestora democrática, que está pronta a ouvir, avaliar
e reavaliar constantemente as ações desenvolvidas pela escola.

Tabela 2: Corpo de funcionários da Escola Classe Alto Interlagos no ano de 2020.
Função

Nome

Diretora

Fernanda Fonsêca Ferreira

Vice-diretora

Adriana dos Santos Rocha

Secretário

João da Silva

Pedagoga (EEAA)

Andréa Maciel de Brito

Professora da Sala de Recursos

Vanessa da Silva Freire

Coordenadora pedagógica

Denise Nunes Magalhães
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Coordenadora
readaptada)

pedagógica

(professora

Eleusa Maria Domingues da Silva

Professora do 1o período A

Cristiane Bertulli

Professora do 2º período A

Sebastiana Lima Feliciano

Professora do 1º ano A

Cristiane Bertulli Rodrigues Cunha

Professora do 2º ano A

Sara Rodrigues Dias

Professora do 2º ano B

Valdiram

Professora do 3º ano A

Maria Aparecida

Professora do 3º ano B

Elizabete de Oliveira Pozzatti

Professora do 4º ano A

Eliane

Professora do 4º ano B

Túlia Darc

Professora do 5º ano A

Neila Bretas de Sousa Ker

Apoio pedagógico (professora readaptada)

Joseneide Ribeiro Montenegro

Apoio pedagógico (professora com restrição)

Francisca Simone S. F. Clementino

Apoio pedagógico (professora com restrição)

Vilma de Sousa Castro

Apoio pedagógico (professora com restrição)

Sandra Fátima Rodrigues Romero

Apoio administrativo

Dilma Cassimiro de Assis

Auxiliar de Conservação e Limpeza

Alex Fabiano Ferreira da Silva

Auxiliar de Conservação e Limpeza

Marciel Pereira de Sena

Auxiliar de Conservação e Limpeza

Maria Moreira Lopes

Auxiliar de Copa e Cozinha

Maria das Dores Alves Bonfim

Auxiliar de Copa e Cozinha

Gílson Montalvão

Segurança

Carlos Gardel Oliveira da Silva

Segurança

Elon Santos da Silva

Segurança

Raimundo Luiz Oliveira Sena

Segurança

Wellington Silva Machado

Educador Social Voluntário

Fabiana Santos

Educador Social Voluntário

Maíra Teixeira da Rocha

Educador Social Voluntário

Regina

Educador Social Voluntário

Felipe
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
A Escola Classe Alto Interlagos está localizada no Altiplano Leste-DF, na área rural da
Região Administrativa (RA) do Paranoá. Está a aproximadamente 14 km da área urbana desta
RA.

Figura 3: Escola Classe Alto Interlagos. Estudantes durante atividade realizada nas dependências da escola. Na
foto, é possível ver o prédio escolar.

Como Escola do Campo, a comunidade escolar tem consciência de que a educação do
campo, é uma educação voltada para um público alvo específico, e que, portanto, é de suma
importância que a educação fornecida nessas escolas considere a cultura e a identidade das
pessoas que nela vivem. O Decreto no 7352/2010 em seu artigo 1º conceitua população de
campo e escola do campo:
Populações do campo: agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores
artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os
trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da
floresta, os caboclos e outros que produzam suas condições materiais de
existência a partir do trabalho no meio rural.
Escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela
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situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações
do campo. (BRASIL, 2010)

Nesse sentido, temos em mente a necessidade de uma educação que respeite e valorize
a cultura da população na qual a escola está inserida, a fim de que alunos construam suas
identidades de forma positiva.
A região não é abastecida pelo sistema de água e esgoto, por isso, desde o início de
2016, a escola tem sido abastecida com caminhão pipa. Não há comunicação via telefone na
escola e nem telefone público nas proximidades. O acesso à escola se dá pela BR 001, onde
apenas um trecho da estrada é pavimentado.
O comércio na região vem crescendo desde 2017 e, atualmente, conta com pequenos
estabelecimentos comerciais. Não há áreas destinadas ao lazer ou outras atividades culturais, e
as famílias possuem poucos recursos que proporcionem maiores oportunidades ao
desenvolvimento integral dos educandos.
Em nossa escola, são ofertadas as modalidades Educação Infantil (1o e 2o período) e
Ensino Fundamental Anos Iniciais – Ciclos (1o ao 5o ano), distribuídas em 10 (dez) turmas, que
estão organizadas conforme Tabela 3. No presente ano letivo, 189 (cento e oitenta e nove)
estudantes, entre 4 a 12 anos de idade, são atendidos na escola.

Tabela 3: Turmas da Escola Classe Alto Interlagos em 2020.
Turno

Turmas

Matutino

2o período A
1o ano A
2o ano A
3o ano A
3o ano B

Vespertino

1o período A
2o ano B
4o ano A
4o ano B
5o ano A

Parte dos estudantes matriculados moram no Altiplano Leste, onde a escola está
inserida. Porém, a escola atende crianças residentes no Itapoã e Paranoá, uma vez que as escolas
dessas RAs não ofertam o número de vagas suficientes para suprirem as necessidades da
14

comunidade urbana. A grande maioria das famílias dos estudantes que residem na própria
comunidade do Altiplano Leste não são proprietárias das terras: elas geralmente são
constituídas de migrantes, majoritariamente do Nordeste, que procuram por melhores condições
de vida para suas famílias e encontram aqui a atividade laboral de caseiros e de empregadas
domésticas. Às vezes, após algum período, as famílias que não se adaptam retornam às suas
cidades de origem ou migram novamente para outros lugares, o que resulta em um alto número
de transferências durante ano letivo, como pode ser observado na Tabela 4, e de novas
matrículas nas séries intermediárias, o que é um dificultador para a continuidade do trabalho
pedagógico dentro dos Ciclos de Aprendizagem. Os estudantes vindos de outros estados da
federação, geralmente chegam defasados compondo anos avançados, mas sem estarem no nível
alfabético condizente com a turma. No presente ano letivo, constatamos que possuímos 11
(onze) alunos do 4o ano, oriundos de outros estados, que ainda não são alfabetizados. Em
consequência desse cenário, nossa taxa de reprovação (Tabela 5) e o número de alunos em
defasagem idade-série (Tabela 6) também são afetados.
O DF, por meio da Lei nº 3.218/2003, estabeleceu que todas as suas escolas da rede
pública de ensino são inclusivas. A Escola Classe Alto Interlagos, não diferente, é uma escola
inclusiva, atendendo em classes comuns inclusivas alunos com necessidade educacionais
especiais (ANEE), como podemos observar na Tabela 6. No presente ano letivo, nossa escola
atende 14 (quatorze) ANEE com diferentes necessidades (Tabela 7).

Tabela 4: Quantitativo de alunos matriculados e seus resultados por ano letivo.
2013
115

2014
116

2015
111

2016
124

2017
141

2018
127

2019
164

Retidos

15

17

14

17

18

8

9

Transferidos

18

16

14

15

13

22

28

Abandonos

0

0

0

0

0

0

0

148

149

139

156

159

157

201

Aprovados

Total de
matriculados

Tabela 5: Taxa de aprovação e reprovação (%) por ano letivo.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aprovação

88,5%

87,2%

88,2%

87,9%

86,7%

93,8%

94,8%

Reprovação

11,5%

12,8%

11,2%

12,1%

13,3%

6,2%

5,2%
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Tabela 6: Quantitativo de ANEE e com defasagem idade-série por ano letivo.
ANEE
Alunos com
defasagem

2013
10

2014
13

2015
11

2016
7

2017
7

2018
11

2019
6

13

16

10

10

13

21

13

2020
14

Esses ANEE são atendidos pela EEAA e pela Sala de Recursos Generalista (SRG) da
nossa escola, que realizam trabalho de conscientização e promoção da Educação Inclusiva na
comunidade escolar (Figura 4), constante acompanhamento e avaliação dos ANEE, orientação
aos professores quanto às práticas pedagógicas com os ANEE e outros encaminhamentos
necessários. No presente ano letivo, nossa escola infelizmente perdeu o SOE com o qual a
escola contou em 2019, o que acarretou grande prejuízo pedagógico à comunidade escolar. A
Equipe de Apoio da nossa instituição educacional (da qual fazem parte a AEE e a OE) realizam,
sempre que possível, encaminhamentos dos estudantes que necessitam de acompanhamento
multidisciplinar da área da Saúde, para atendimento médico de especialidades como
oftalmologia e afins. No entanto, há uma grande dificuldade de acesso da Rede Pública de
Ensino do DF a esses serviços públicos de saúde, o que dificulta o trabalho pedagógico e gera
queixa da comunidade escolar. Para contornar esse cenário, a escola procura estabelecer
parcerias com os profissionais de saúde, a fim de promover a correta avaliação e
acompanhamento médico quando necessário.

Tabela 7: Quantitativo de alunos por necessidade educacional especial em 2020.
Necessidade Educacional Especial

Quantidade de Alunos

Deficiência Intelectual (DI)

1

Deficiência Múltipla (DMU)

1

Dislexia

2

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

8

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) / Autismo

4
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Figura 4: Atividade desenvolvida durante Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação
Inclusiva de 2020. Vitória, nossa aluna do 3o ano A que é cadeirante, falou um pouco de sua história de vida e da
importância do respeito ao próximo.

Grande parte dos estudantes é carente, vivem em situação de risco e vulnerabilidade.
Seus pais, em geral, possuem baixo nível de escolaridade. A ausência de transporte público
eficiente, com mais horários e com trajetos mais abrangentes na região da escola, prejudica o
acesso das famílias à escola.
A escola se mantem principalmente por meio de recursos financeiros oriundos do
Governo do Distrito Federal (GDF), recebidos através do Programa de Descentralização
Administrativa e Financeira – PDAF, que confere autonomia gerencial às escolas. Também
recebemos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, do Governo Federal via
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que tem por finalidade prestar
assistência financeira às escolas, em caráter suplementar, englobando várias ações (Campo,
Qualidade, dentre outras). Nossa escola também possui Associação de Pais e Mestres – APAM
ativa, pela qual recebemos doações financeiras. A equipe gestora é responsável pela gestão dos
recursos financeiros da escola e sua prestação de contas, na forma da lei. A aplicação dos
recursos deve estar em conformidade com a Proposta Pedagógica da escola e seguir as
deliberações do Conselho Escolar, órgão colegiado de natureza consultiva, deliberativa,
mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras,
constituído por representantes dos diferentes segmentos que integram a comunidade escolar, de
acordo com o Decreto nº 29.207/2008, Portaria n° 138/2008 e Resolução nº 2/2000-CEDF.
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Tabela 8: Taxa de Aprovação da Escola Classe Alto Interlagos.

P: indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação dos alunos da escola. Fonte: INEP, disponível em
>http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53006798<.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB foi criado para medir a
qualidade de cada unidade escolar a fim de levantar dados para as ações das políticas públicas.
Esse índice é calculado com base na taxa de aprovação (Tabela 8) e no desempenho dos
estudantes do 5o ano no Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb (Tabela 9), que avalia
matemática e língua portuguesa.
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Tabela 9: Resultado da Escola Classe Alto Interlagos no Saeb.

N: média da proficiência em matemática e língua portuguesa, padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos
alunos da escola. Fonte: INEP, disponível em >http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53006798<.

Na tabela 10, podemos verificar as metas projetadas e os resultados obtidos, por ano,
pela Escola Classe Alto Interlagos. Percebe-se que, em 2011, superamos nossa meta em 1,1
pontos percentuais. No entanto, nos anos que se seguiram, nosso índice foi caindo
sucessivamente (Figura 5) até, em 2017, apresentarmos resultado inclusive abaixo da meta
(Tabela 10). O baixo resultado obtido em 2017 nos classificou como escola prioritária e, por
isso, o GDF nos ofertou participação voluntária no Programa Escola que Queremos em 2019,
cuja intenção era fornecer às escolas participantes apoio para melhorarem seus índices.
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Tabela 10: Metas e Valores do IDEB da Escola Classe Alto Interlagos.

Fonte: INEP, disponível em >http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53006798<.

O bom desempenho da nossa escola no IDEB em 2011 pode ser atribuído à taxa de
aprovação de 91% (Tabela 8) e ao desempenho em matemática no Saeb (Tabela 9) que foram
os melhores que tivemos nos anos avaliados. Após 2011, verificamos que tanto a nossa taxa de
aprovação (Tabela 8) como o nosso desempenho em matemática (Tabela 9) somente caíram,
levando com eles o nosso índice. O nosso desempenho em língua portuguesa, que foi melhor a
cada ano (Tabela 9), resultado do trabalho pedagógico de leitura e produção de texto que a
escola tem desenvolvido nos últimos anos, não foi suficiente para manter nosso IDEB na meta
(Tabela 10). Diante desses resultados, chegamos à conclusão que precisamos melhorar nosso
desempenho em matemática e nossa taxa de aprovação para obtermos melhores índices no
futuro.
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Figura 5: Gráfico que demonstra o IDEB da Escola Classe Alto Interlagos ao passar dos anos. Fonte: INEP,
disponível em >http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53006798<.

O diagnóstico aqui apresentado mostra uma análise sobre a realidade que temos para
partirmos para a realidade que queremos. Vasconcellos (2002) esclarece que o diagnóstico não
é um simples retrato da realidade ou um mero levantamento de dificuldades. Para ele o
diagnóstico é, “antes de tudo, um olhar atento à realidade para identificar as necessidades
radicais, e/ou o confronto entre a situação que desejamos viver para chegar a essas
necessidades” (p.190).
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FUNÇÃO SOCIAL
Recentemente, a comunidade do Altiplano Leste, onde a Escola Classe Alto Interlagos
está inserida, foi surpreendida por um ato de violência praticado por alguns jovens residentes
na região e que foram alunos da nossa escola. O episódio consistiu num ato de vandalismo que
foi noticiado nos principais meios de comunicação locais (Figura 6). A comunidade, então, se
mobilizou, em parceria com a escola, para pensar alternativas às crianças e jovens, a fim de que
possamos promover uma cultura da paz, para que episódios como esse não se repitam. É da
compreensão de todos que toda a comunidade é responsável pelo bem-estar coletivo, inclusive
das gerações mais jovens, que serão o nosso futuro.

Figura 6: Episódio de vandalismo na comunidade do Altiplano Leste foi noticiado no Jornal Bom Dia DF,
da Rede Globo. Fonte: Globoplay, disponível em > https://globoplay.globo.com/v/8094829/<.

Diante do triste episódio, toda a comunidade escolar chegou à conclusão de que a
Educação é o melhor caminho para transformação de crianças e jovens em cidadãos conscientes
de seus direitos e deveres, capazes de compreender e respeitar o mundo e todos os seres nele
presentes. A escola, então, deve promover a formação integral do sujeito nos aspectos
cognitivo, afetivo e moral.
A história do povo brasileiro é marcada por um processo de exclusão que repercute até
os dias atuais. Ainda vivemos em uma sociedade que, diante das discrepantes diferenças sociais,
não oportuniza o acesso de forma igualitária à educação, saúde, cultura, esporte, lazer e
emprego, gerando marginalização e violência. Nesse contexto, o papel da escola é fornecer uma
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educação pública e de qualidade que possibilite a construção do pensamento crítico reflexivo,
produzindo sujeitos que usem a sua autonomia intelectual e problematizem a realidade na qual
estão inseridos, transformando-a e ocupando novos espaços, contribuindo para a construção de
uma sociedade melhor, mais justa e igualitária.
A Constituição Federal Brasileira (1988), artigo 205, estabelece que a educação seja um
direito de todos e dever do estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No seu artigo 206,
inciso I, ressalta também a importância da igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola. Nesse diálogo, a proposta da nossa escola é incentivar a inclusão social partindo do
pressuposto de que a educação é para todos.
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PRINCÍPIOS
Em busca da ampliação das oportunidades às crianças, o Currículo em Movimento da
Educação Básica - Pressupostos Teóricos (DISTRITO FEDERAL, 2014a), destaca os
princípios da Educação Integral (p.28) e os seus princípios epistemológicos (p.66). Dentro da
perspectiva desses princípios, nossa escola tem como princípios norteadores:
1. Formação integral do estudante em todas as dimensões humanas – cognitiva, afetiva,
social e psicomotora – para a construção de cidadãos crítico-reflexivos e ativos na
sociedade, sujeitos capazes de interpretar sua realidade e romper com sua atual
estrutura política, econômica e social, que tenham consciência de seu papel social e
moral, de seus direitos e deveres e se responsabilizem pelas suas atitudes.
2. Valorização dos conhecimentos e experiências pessoais que o educando trás de fora
da escola, partindo deles para a construção do conhecimento acadêmico, sem jamais
perdê-los de vista, a fim que o conhecimento formal adquirido na escola seja
ferramenta para resolução dos problemas que aluno vivencia no seu cotidiano,
sempre trabalhando na concepção transdisciplinar de educação e de integração de
teoria e prática no processo educacional.
3. Trabalho pedagógico em parceria e em conjunto com as famílias dos estudantes e a
comunidade, numa articulação que viabilizará maiores oportunidades de
aprendizagem e resultados mais positivos para os educandos.
4. Igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na educação,
independente de credo, origem social, raça, condição física, etc.
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MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS
Com base nos objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados nas
normativas pedagógicas da SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2018a, p.9) e no objetivo principal
da Educação Infantil apresentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (BRASIL, 2010), artigo 8º, a Escola Classe Alto Interlagos definiu sua missão e
objetivos.

Missão da Escola Classe Alto Interlagos
Promover as aprendizagens, a partir da democratização de saberes e em uma perspectiva
de inclusão, para a formação integral dos educandos.

Objetivos da Escola Classe Alto Interlagos

Objetivos Gerais
1. Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do
cálculo;
2. Oportunizar a formação de valores, na perspectiva de uma Educação para a
Diversidade, Sustentabilidade, Direitos Humanos e Cidadania.
3. Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos
éticos, a corresponsabilização dos papéis distintos e o estabelecimento de parceira,
com vistas à garantia da formação integral dos estudantes.

Objetivos Específicos
1. Incentivar a prática da leitura entre estudantes e suas famílias;
2. Melhorar o ensino e ampliar as oportunidades de aprendizagem de matemática dos
nossos educandos, de forma a melhorar o nosso IDEB;
3. Promover ações para sanar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, de forma a
garantir sua permanência na escola e melhorar o nosso índice de aprovação;
4. Realizar formação continuada do corpo docente e demais funcionários da escola;
5. Propiciar ações na escola que promovam qualidade de vida para a comunidade
escolar.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
Por que e para que educar? Kant considera que o homem é a única criatura que precisa
ser educada (1996, p.11), pois, ao nascer, não está pronto para se orientar em sua própria
existência. Para Vigotski (2003), existe o desenvolvimento humano biológico e o sociocultural,
que se dá através da interação com o meio cultural, mediado pelas pessoas, pelo qual as funções
elementares (biológicas) transformam-se em funções mentais superiores, que são processos
psicológicos usados intencionalmente pelo ser humano. Buoro (1996) relata que não existe o
homem biologicamente puro, ele é o resultado tanto do biológico quanto de especificidades
psicológicas, sociais e culturais. Assim, a criança, na medida em que se desenvolve fisicamente,
também se desenvolve por aspectos psicológicos, sociais e culturais.
Diante dessa concepção de Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural,
que são adotadas como os pressupostos teóricos da SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2018c),
entendemos que a escola não é o único espaço de formação. As pessoas se educam a partir do
convívio social, em diversas situações. Antes do primeiro ano letivo, a criança já traz consigo
produtos do seu desenvolvimento sociocultural. No entanto, a escola tem sido legitimada como
espaço primordial para a vivência das relações de interação entre o homem e o meio, focadas
no processo de ensino-aprendizagem, onde o professor é o mediador dos conhecimentos. Ela
coopera para estender a percepção humana em prol da formação de sujeitos reflexivos capazes
de compreender e até modificar a realidade em que vivem. O sujeito reflexivo é questionador
de si mesmo e da sua interação com o mundo que o cerca.
Somos sujeitos sociais. Para Marc Augé (1994) não há identidade sem a presença dos
outros. A identidade se constrói no nível individual através das experiências e das relações com
o outro, e também a nível coletivo. A escola é, então, um ambiente facilitador dessas vivências
e construções sociais, para o pleno desenvolvimento do ser humano.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Plano de Ação da Coordenação Pedagógica

A Coordenação Pedagógica é fruto de muita luta dos educadores do passado e uma
conquista da categoria do magistério da educação pública. É um espaço-tempo na escola de
planejamento, estudo e reﬂexão da prática pedagógica para a construção de uma ação coletiva,
emancipadora e colaborativa, de um trabalho articulado e sistemático na unidade escolar que
busca a ampliação da possibilidade de aprendizagem e superação dos obstáculos cotidianos do
atendimento aos estudantes (DISTRITO FEDERAL, 2018c), definido pela Portaria nº 27/2008.
Dessa forma, compreende-se a Coordenação Pedagógica é um espaço-tempo de excelência
dentro da nossa escola, onde os nossos objetivos ganham forma por meio das ações ali
construídas.

Figura 6: Coordenação Pedagógica Coletiva. Foto de fevereiro de 2020.

A Coordenação Pedagógica na Escola Classe Alto Interlagos será destinada para o
planejamento das aulas, das avaliações e demais ações pedagógicas desenvolvidas pela escola,
tais como os projetos escolares, reagrupamentos intra e interclasses e projetos interventivos,
pelas professoras, com o apoio das coordenadoras pedagógicas e gestão escolar. Nesse espaçotempo, o corpo docente também poderá realizar cursos diversos de aperfeiçoamento
profissional e formação continuada ofertados pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais
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de Educação – EAPE. Além dessas atividades, durante as Coordenações Pedagógicas no
presente ano letivo serão desenvolvidas as ações descritas na Tabela 11.
O presente Plano de Ação da Coordenação Pedagógica da nossa escola é flexível e será
constantemente avaliado e adaptado para atender às novas demandas da comunidade escolar.
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Tabela 11: Ações da Coordenação Pedagógica para o ano letivo de 2020.
AÇÃO

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

PÚBLICO ALVO

CRONOGRAMA

Formação sobre Ensino de
Matemática

Capacitar corpo docente para ensino de Professora de
matemática, a fim de otimizar as matemática Adriana
aprendizagens desse componente curricular Rocha, vice-diretora
pelos estudantes e, consequentemente,
melhorar desempenho da nossa escola no
IDEB.

Corpo docente

Durante o ano
letivo

Formação sobre Base
Nacional Comum
Curricular - BNCC

Formar corpo docente sobre as mudanças no Vice-diretora e
currículo da Educação Básica com a adoção coordenadoras
da BNCC (Resolução CNE/CP nº 2/2017), pedagógicas
que se torna obrigatória em 2020.

Corpo docente

Durante o ano
letivo

Dia Letivo Temático /
Planejamento Pedagógico

Oportunizar momento de debate sobre temas
relevantes no cotidiano presente da escola e
da comunidade, com elencagem de
problemas e proposta de suas soluções.

UNIEB, direção
escolar e
coordenadoras
pedagógicas

Comunidade
Escolar

Dias 17/03, 28/05,
18/08 e 05/11/2020

Avaliação Institucional

Avaliar os resultados obtidos pela escola em Direção escolar
determinada ação, constatando seus pontos
positivos e negativos e buscando alternativas
para melhorar a ação da escola na próxima
oportunidade.

Comunidade
Escolar

Ao final de cada
ação pedagógica
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Plano de Ação da Educação Infantil
Em 2013, foi instituída a Lei Federal nº 12.796 que alterou a LDB (BRASIL, 1996)
e determinou que a educação obrigatória e gratuita atendesse às crianças a partir de quatro
anos de idade, resultando na obrigatoriedade de as famílias matricularem suas crianças na
Educação Infantil a partir dessa idade. A Educação Infantil não possui caráter preparatório
para o Ensino Fundamental, pois trata-se de uma etapa da Educação Básica que abarca os
direitos de aprendizagem voltados às reais necessidades e interesses das crianças, no sentido
de proporcionar seu desenvolvimento integral em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e comunidade (DISTRITO
FEDERAL, 2018b; BRASIL, 1996, art. 29).

Figura 7: Primeiro dia de aula dos alunos do 1o período da Educação Infantil de 2020. Professora Eleusa,
nossa coordenadora pedagógica, confeccionou o mural para fotografia dos nossos “heróis que venceram o
primeiro dia de aula”.

Entendemos que as práticas sociais são as primeiras experiências curriculares das
crianças pequenas (BARBOSA, 2009) e a escola é o espaço oportuno para viabilizar a
interação das crianças com seus pares, com adultos, com materiais diversos e com o ambiente
escolar, que é novo até então para elas. As práticas sociais, por meio dos encontros afetivos
no convívio com pessoas no ambiente escolar, constituirão elementos essenciais para sua
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formação a partir dos muitos preconceitos, interpretações, compreensões e valorações que
são estabelecidos nessa faixa etária. Essas práticas favorecem a conquista da autonomia, a
constituição da identidade, a expressão corporal, o diálogo, entre outros elementos que
compõem a prática educativa da Educação Infantil (DISTRITO FEDERAL, 2018b).
O Plano de Ação da nossa instituição educacional para essa etapa da educação visa o
conhecimento, problematização e orientação das práticas sociais dentro da escola, com o
estabelecimento de rotina escolar que espelha essa Proposta Pedagógica. As ações propostas
para a Educação Infantil no presente ano letivo estão descritas na Tabela 12 a seguir.

Figura 8: Bailinho de Carnaval realizado na Escola Classe Alto Interlagos em 2020. Momento de
aprendizagem sobre a história dessa festa da cultura brasileira, brincadeiras e diversão.
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Tabela 12: Ações da Educação Infantil e do Ensino Fundamental para 2020.
AÇÃO

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

Acolhida e
Despedida

Acolhimento diário feito aos educandos e seus
responsáveis, quando é o caso, no início de cada
aula. Acontece de forma diferenciada na primeira
semana do ano letivo para os alunos do 1o período
(Figura 7), uma vez que é uma fase de adaptação
da criança ao ambiente escolar e/ou à nova escola,
por meio de atividades lúdicas de despedida e
reencontro com a família, e redução do horário de
permanência no ambiente escolar, quando possível
diante da realidade da família.

Fortalecer o vínculo com a escola, por Direção, coordenadoras
meio da construção de um espírito de pedagógicas e professora
pertencimento ao ambiente escolar, que é regente.
da criança e de sua família, e de relações
afetivas com as pessoas ali presentes.

Alimentação

A nossa escola fornece duas merendas escolares Trabalhar habilidades sociais como:
por turno: café da manhã ou da tarde e almoço.
esperar sua vez na fila para pegar a
merenda ou devolver seu prato e talhares,
separar o lixo orgânico e seco, se portar
durante as refeições, etc.

Higienização

Higienização das mãos antes das refeições e após Desenvolver o hábito e a responsabilidade Direção, coordenadoras
o recreio, e escovação dos dentes após as refeições com higiene corporal pessoal.
pedagógicas e professora
pelos alunos.
regente.

Brincadeiras

Acontece em momentos na sala de aula, e durante Possibilitar que o aluno explore diferentes Professora regente.
o recreio na quadra de esportes e no parquinho espaços escolares, use sua criatividade e
infantil, com utilização de brinquedos.
imaginação e interaja com os seus pares.

Profissionais de copa e
cozinha, professora regente,
direção e coordenadoras
pedagógicas.
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AÇÃO

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

Hora Cívica

Acontece na nossa escola às segundas-feiras.
Nessa atividade, toda a escola se reuni para cantar
o hino nacional e receber avisos importantes da
semana. Na oportunidade, temas relevantes do
momento são trabalhados, de acordo com a
necessidade.

Trabalhar com as crianças o pertencimento Direção, coordenadoras
à nação brasileira, o respeito à pátria e aos pedagógicas e professora
seus símbolos, a escuta ativa e o controle regente.
corporal.

Datas
Comemorativas

As datas comemorativas estão inseridas na nossa
cultura e a escola tem o papel de preservá-las.
Nessas datas, tais como carnaval (Figura 8) e dia
da consciência negra, são desenvolvidas atividades
na escola que abordem a temática.

Propiciar aprendizagens e aquisição de Direção, coordenadoras
conhecimentos acerca da cultura brasileira pedagógicas e professora
e dos eventos históricos relevantes que regente.
subsidiaram a reserva no calendário para a
data comemorativa.

Visita à Sala de Todas as turmas possuem um horário semanal Incentivar o hábito de leitura no cotidiano
reservado para visita à sala de leitura. Nesse da vida escolar dos estudantes.
Leitura
horário, os estudantes leem e participam de
contações de histórias (Figura 9).

Servidora Dilma e
professora Joseneide,
responsáveis pela Sala de
Leitura; e professora
regente.

Projeto Histórias Às sextas-feiras, os estudantes escolhem um livro
de literatura para levar para casa e realizar a leitura
Viajantes
durante o fim de semana com suas famílias. Às
segundas-feiras, os livros são devolvidos e os
alunos entregam uma Ficha Literária que é
preenchida durante a leitura para avaliação.

Servidora Dilma e
professora Joseneide,
responsáveis pela Sala de
Leitura; e professora
regente.

Incentivar o hábito de leitura entre os
alunos e suas famílias; propiciar um
momento de entrosamento e diálogo sobre
a vida escolar das crianças nas famílias da
comunidade escolar.

São montados circuitos, utilizando materiais Oportunizar o desenvolvimento
Circuitos de
habilidades psicomotoras nos alunos.
Psicomotricidade diversos, para trabalhar psicomotricidade.

de Professora regente.
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AÇÃO

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

Coleta Seletiva e
Separação de
Tampinhas

Todas as salas de aula possuem duas lixeiras, nas
quais os estudantes realizam a separação do lixo
orgânico e seco. Além disso, nossa escola, em
parceria com o Projeto Social Patanatampa, que
ajuda protetores independentes e abrigos de
animais em situação de risco, separa tampinhas
plásticas para doação ao projeto e posterior
reciclagem.

Construir entre os educandos uma Comunidade escolar.
consciência de responsabilidade ambiental
e o hábito de separar e descartar o lixo de
forma adequada.

Plenarinha

Projeto desenvolvido pela SEEDF desde 2013, ao
qual todas as turmas de Educação Infantil e de 1o
ano do Ensino Fundamental são convidadas a
desenvolver. Na edição de 2020, o tema da
Plenarinha será “Musicalidade: de cá pra lá, de lá
pra cá, em todo lugar”.

Fortalecer o protagonismo da Primeira Direção, coordenadoras
Infância, tornar as crianças partícipes em pedagógicas e professora
seu processo de constituição de regente.
aprendizagem e desenvolvimento, por
meio da sua escuta sensível.
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Plano de Ação do Ensino Fundamental – Anos Iniciais
Todas as ações listadas na Tabela 12 para a Educação Infantil também se aplicam
para o Ensino Fundamental, com exceção da Plenarinha que é restrita à Educação Infantil e
ao 1o ano do Ensino Fundamental. Para as crianças que cursam o Ensino Fundamental, no
entanto, outras ações são também implementadas, conforme descritas na Tabela 13, com o
intuito de garantir a plena alfabetização dos educandos dessa etapa educacional, bem como
as demais aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo.

Figura 9: Estudantes frequentam a sala de leitura da Escola Classe Alto Interlagos. Na foto, a servidora
Dilma auxilia as crianças na atividade.

Embora constem na Tabela 13, os Projetos de Informática e o Mais Alfabetização
ainda não iniciaram no presente ano letivo, por não possuirmos servidores / assistentes para
seu desenvolvimento.
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Tabela 13: Ações do Ensino Fundamental - Anos Iniciais para 2020.
AÇÃO

DESCRIÇÃO

Reagrupamentos
Intraclasses

Estratégia de trabalho em grupos de alunos de uma
mesma turma, permitindo o avanço contínuo das
aprendizagens a partir da produção de
conhecimentos que contemplem as possibilidades
e necessidades de aprendizagem de cada
estudante. Em alguns momentos, as atividades
podem ser as mesmas para todos os grupos. Em
outros, a atividade pode ser a mesma para todos,
porém com comandos distintos, conforme o
processo de aprendizagem de cada grupo. Há ainda
situações em que cada grupo receberá um desafio
diferente. Na nossa escola, o horário de visita à
sala de leitura pode ser oportunizado para a
realização desse reagrupamento.

Possibilitar a mediação, orientação e Professoras regentes de
observação do professor, que poderá cada turma.
redefinir o trabalho sempre que for
necessário; e possibilitar também a
interação com os colegas, pois os próprios
estudantes auxiliam uns aos outros, na
socialização de saberes e experiências
(DISTRITO FEDERAL, 2014c).

Estratégia de trabalho em grupos de estudantes de
diferentes turmas, do mesmo ano ou não, a partir
de necessidades e possibilidades de aprendizagem
diagnosticadas, permitindo o avanço contínuo de
cada estudante. Na nossa escola, esse tipo de
reagrupamento acontece uma vez por semana para
cada turma, conforme horário definido.

Possibilitar a mediação, orientação e
observação do professor, que poderá
redefinir o trabalho sempre que for
necessário; e possibilitar também a
interação com os colegas, pois os próprios
estudantes auxiliam uns aos outros, na
socialização de saberes e experiências
(DISTRITO FEDERAL, 2014c).

Reagrupamentos
Interclasses

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

As intervenções pedagógicas diferentes do
contexto diário de sala de aula. Os eixos
ludicidade, alfabetização e letramentos
deverão ser contemplados.

Professoras regentes das
turmas, coordenadoras
pedagógicas, professoras
readaptadas.

As intervenções pedagógicas diferentes do
contexto diário de sala de aula. Os eixos
ludicidade, alfabetização e letramentos
deverão ser contemplados.
36

AÇÃO

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

Concursos de
desenho e
redação

Sempre que oportuno, a escola realiza esses Promover a produção artística e textual dos Professora regente,
concursos. No ano de 2020, será realizado educandos; incentivar a criatividade, coordenação pedagógica,
concurso de desenho para definição da logomarca capacidade inventiva dos alunos.
direção e amigos da escola.
da escola. Durante a ação, copo docente e discente
recebem formação acerca do tema.

Projeto
Interventivo Alfabetização

É um projeto específico que parte de um
diagnóstico e consiste no atendimento imediato
aos estudantes que, após experimentarem todas as
estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas,
ainda evidenciem dificuldades de aprendizagem.
Na nossa escola, identificamos um total de 12
(doze) alunos do 3o e do 4o ano que ainda não são
alfabetizados, que são nosso público alvo nesse
projeto.

Cumprir o direito de cada estudante à
aprendizagem, por meio da seleção dos
recursos mais apropriados à promoção de
suas
aprendizagens
(DISTRITO
FEDERAL, 2014c). Contribuir para que os
estudantes
com
dificuldades
de
aprendizagem logrem êxito escolar e,
assim, permaneçam na escola.

Importante instrumento para exposição e
divulgação da produção científica, tecnológica e
cultural desenvolvida na Rede Pública de Ensino
do DF. Eventos como esse ocorrem na SEEDF
desde a década de 90, sendo que o formato atual
Festival de Ciência e Tecnologia está em sua 10a
edição no ano de 2020 (DISTRITO FEDERAL,
2020).

Promover e difundir a cultura científica por Professoras regentes,
meio do estímulo à iniciação científica, coordenadoras pedagógicas,
tecnológica e à inovação. Promover direção e UNIEB.
oportunidade
de
aprendizagem
e
entendimento sobre as etapas de construção
do conhecimento científico por meio da
elaboração de projetos, e incentivo à
cultura investigativa, à criatividade, à
reflexão, à capacidade inventiva e
despertar vocações.

Circuito de
Ciências

Professoras regentes das
turmas, coordenadoras
pedagógicas, professoras
readaptadas.
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AÇÃO

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

Projeto Social
Vencendo com
Jiu Jitsu

Nossa escola conta com a parceria de professores
voluntários de Jiu Jitsu que desenvolvem o projeto
às sextas-feiras na nossa escola, durante horário de
aula dos educandos. Cada turma possui horário
reservado (1 hora) para a prática do esporte.

Promover, mesmo na ausência de Professores voluntários de
profissional de Educação Física no corpo Jiu Jitsu, Arthur Moura e
de funcionários da escola, a prática de Ingrid Miranda.
atividade física entre os estudantes,
incentivando assim estilo de vida saudável,
respeito ao próximo, dentre outras
habilidades.

Projeto de
Informática

Nossa escola conta com laboratório de informática Propiciar aprendizagem sobre o uso de Não há.
equipado para atender os estudantes. No entanto, microcomputadores e inserir estudantes no
não possuímos servidor habilitado para mundo digital.
desenvolver o projeto em nossa escola.

Projeto Mais
Alfabetização

Projeto instituído pelo Ministério da Educação
(MEC) pela Portaria nº 142/2018, o visa fornecer
apoio técnico por meio de assistentes de
alfabetização, com carga horário de cinco ou dez
horas semanais, que devem auxiliar o trabalho do
professor
alfabetizador,
conforme
seu
planejamento, e apoio financeiro às escolas, que se
dá por meio da cobertura de despesas de custeio
via PDDE.

Fortalecer
e
apoiar
técnica
e
financeiramente as unidades escolares no
processo de alfabetização de estudantes
regularmente matriculados nos dois
primeiros anos do Ensino Fundamental;
otimizar aquisição de competências de
leitura, escrita e matemática por parte dos
estudantes.

Não há, pois ainda não
recebemos os recursos
financeiros para custear os
assistentes de alfabetização
necessários para o
desenvolvimento do projeto.
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Figura 10: Projeto Social Vencendo com Jiu Jitsu. Projeto realizado na Escola Classe Alto Interlagos, com
os estudantes do Ensino Fundamental, pela parceria dos professores voluntários Arthur Moura e Ingrid Miranda.
Foto de 2019.

Plano de Ação da Sala de Recursos Generalista

Profissional AEE (Sala de Recursos): Vanessa da Silva Freire Santos

O Atendimento Educacional Especializado realizado nas Salas de Recursos é definido
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
(CNE/CEB, 2001) como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor
especializado, que suplementa (no caso de estudantes com altas habilidades/superdotação) e
complementa (para os estudantes com deficiência e TGD) o atendimento educacional
realizado em classes comuns em todas as etapas e modalidade da Educação Básica. Tem
como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
elimine as barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de ensino e
aprendizagem, considerando suas necessidades específicas.
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As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser
diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia-a-dia escolar em sala de aula,
porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou
suplementa a formação dos alunos, buscando que eles possam se desenvolver como pessoas
atuantes e participativas no mundo que vivemos.
A organização funcional das salas de recursos da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal obedece a dois modelos básicos: salas de recursos generalistas e salas de
recursos específicas. Nas salas generalistas, são atendidos, individualmente ou em grupos,
estudantes com deficiência intelectual/mental, deficiência física, deficiência múltipla e
transtorno global do desenvolvimento. Os tipos de salas de recursos específicas são três: sala
de recursos para deficientes auditivos, sala de recursos para deficientes visuais e para
estudantes com altas habilidades/superdotação.
A Escola Classe Alto Interlagos conta com a sala de recurso no caráter generalista,
realizando itinerância com a Escola Classe Boqueirão.
Esse espaço pedagógico destina-se ao atendimento educacional especializado dos
estudantes com deficiência intelectual/ mental, deficiência física, deficiência múltipla e
transtorno global do desenvolvimento.

Objetivo Geral
Estabelecer ações que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo de 2020, de forma
integrada, complementando a formação dos alunos, através da Sala de Recursos e nos demais
espaços escolares, visando o sucesso escolar.

Objetivos Específicos


Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos
alunos com necessidades educacionais especiais;



Garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular;



Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as
barreiras no processo de ensino e aprendizagem;



Assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino.



Respeitar as necessidades educacionais especiais dos alunos valorizando a educação
inclusiva;
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Compreender o aluno com necessidade específica, assim como demais alunos, como
parte de TODA a escola;



Adaptar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado
às necessidades especiais de aprendizagem, respeitando as individualidades dos
alunos;



Buscar a melhor integração dos alunos com necessidades específicas na escola,
auxiliando o seu desenvolvimento educacional e social, valorizando e respeitando as
diferenças de cada um.
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Tabela 14: Ações da Sala de Recursos Generalista
AÇÕES

OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

Levar o aluno a usar o corpo de várias Proporcionar
ao
estudante
o Alunos da Sala de O ano todo
formas, se vendo através do espelho
conhecimento de seu corpo, na busca Recursos Generalista
de sua independência e na satisfação
de suas necessidades

Materiais lúdicos e
pedagógicos

Utilização dos recursos da tecnologia Introduzir o estudante no aprendizado Alunos da Sala de O ano todo
assistiva
que
atenda
às
suas da informática acessível
Recursos Generalista
necessidades, considerando a sua
habilidade física e sensorial atual, bem
como capacitá-lo para o uso
independente do computador

Utilização frequente
do uso de informática
acessível

Adequar o aprendizado do uso do Adaptar material pedagógico (jogos, Alunos da Sala de O ano todo
recurso de comunicação e a ampliação livros de histórias) com a simbologia Recursos Generalista
de vocabulário de símbolos gráficos por gráfica
desenhos

Materiais lúdicos e
pedagógicos

Atividades curriculares e de vida diária.

Ampliar o repertório comunicativo do Alunos da Sala de O ano todo
estudante
Recursos Generalista

Materiais lúdicos e
pedagógicos

Atividades desenvolvidas em sala de
aula, observando os seguintes cuidados:
sentá-los na primeira fila, verificar seus
cadernos para certificar-se de que estão
executando as tarefas

Orientar os professores regentes para Professores
e O ano todo
organizar contexto educativo que comunidade escolar
favoreça a atenção e a concentração
dos estudantes

Jogos de atenção
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AÇÕES

OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

Escrita de sequência de atividades Organizar uma rotina diária previsível Alunos da Sala de O ano todo
realizadas na escola
e adequada para cada estudante
Recursos Generalista

Conversas e perguntas
sobre a rotina

Inicialmente fazer setas, fita adesiva no Identificar a sala de recursos de modo Alunos da Sala de 1º Semestre
chão, direcionando até à sala de recursos que o estudante possa se dirigir Recursos Generalista
e acompanhar o aluno nesse trajeto
sozinho ao local de atendimento

Esperar o aluno na sala
de recurso e constatar
sua chegada com
autonomia

Conversa com equipe de professores e Identificar a existência de fatores Professores e
O ano todo
observação em diferentes momentos e desencadeantes de problemas de Alunos da Sala de
eventos na Unidade Escolar
comportamento
Recursos Generalista

Devolutivas
reuniões
professores

Jogos e materiais lúdicos que estimulem Incentivar a comunicação do Alunos da Sala de O ano todo
a comunicação verbal ou gestual
estudante, colocando à sua disposição Recursos Generalista
mecanismos que lhe possibilitem
pedir o auxílio que necessitar

Materiais lúdicos e
pedagógicos

Operacionalizar as complementações Promover independência motora, de
curriculares específicas necessárias à escrita e de locomoção com alunos
educação
dos
estudantes
com com Deficiência Física
deficiência física, no que se refere ao
manejo de materiais adaptados e à
escrita alternativa, quando necessário; às
vivências de mobilidade e de acesso aos
espaços da instituição educacional e às
atividades da vida diária que envolvam a
rotina escolar

Materiais lúdicos e
pedagógicos

Alunos da Sala de O ano todo
Recursos Generalista
com
Deficiência
Física

e
com
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AÇÕES

OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO

Apresentar dicas de livros, filmes e Participar da Semana Distrital de Alunos da Unidade
pequenos curtas que tratam sobre o tema Consciência e Promoção da Educação Escolar e professores
de
crianças
com
necessidades Inclusiva aos ANEE
educacionais especiais para professores
e fazer dinâmicas em salas de aula

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

Semana Distrital de
Consciência
e
Promoção
da
Educação Inclusiva
aos ANEE

Materiais lúdicos e
pedagógicos,
dinâmicas com alunos
da escola

Participar das reuniões com sugestões e Participar e colaborar com os eventos Gestão e professores O ano todo
disponibilidade de tempo para fazer temáticos da escola: Semana de da escola
parte das oficinas e barracas
Conscientização da água, Páscoa, Dia
do Estudante, Festa Junina, Festa da
Família e Culminância do dia da
Consciência Negra

Reuniões avaliativas
com professores sobre
as
atividades
propostas nos eventos

Reuniões pedagógicas com a gestão,
coordenação pedagógica e professores
apresentando sugestões e colaborando
na
confecção
de
instrumentos
pedagógicos adaptados

Orientar e acompanhar a prática Gestão e professores O ano todo
pedagógica dos professores que da escola
buscam
suporte
para
o
desenvolvimento do trabalho com os
estudantes
com
necessidades
especiais

Reuniões avaliativas
com professores sobre
as
adaptações
pedagógicas

Atendimento
aos
alunos
com Cooperar com a elaboração de Alunos da Sala de O ano todo
necessidades educativas especiais em instrumentos e procedimentos nas Recursos Generalista
atividades interventivas e avaliativas
intervenções didático- metodológicas
que auxiliem no processo de ensino
aprendizagem

Materiais lúdicos e
pedagógicos

44

AÇÕES

OBJETIVOS

PÚBLICO ALVO

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

Entrevistas com as famílias para melhor
compreender a dinâmica familiar e dar
as orientações necessárias buscando o
sucesso do aluno por completo

Realizar
o
acompanhamento Famílias dos alunos e O ano todo
sistemático individual e ou em alunos da sala de
pequenos grupos, dos estudantes com recurso generalista
necessidades especiais

Devolutiva
das
famílias e materiais
lúdicos e pedagógicos

Analisar as documentações dos alunos,
mapear as demandas da escola e as
necessidades de ampliação e ajustes para
melhor atender as crianças com
necessidades educacionais especiais
dentro das suas limitações

Desenvolver junto às famílias, Famílias dos alunos e O ano todo
quando necessário, ações com vistas à alunos da sala de
corresponsabilização do processo de recurso generalista
escolarização dos estudantes

Devolutiva
das
famílias e materiais
lúdicos e pedagógicos

Organizar os espaços e as necessidades
educacionais de cada estudante
montando seu plano de atendimento
individual. Fazer o documento para
deixar na pasta do aluno

Identificar, elaborar, produzir e Alunos da Sala de O ano todo
organizar
serviços,
recursos Recursos Generalista
pedagógicos, de acessibilidade e
estratégias,
considerando
as
necessidades
específicas
dos
estudantes da Educação Especial

Materiais lúdicos e
pedagógicos

Atendimento individual ou em grupo Organizar o tipo e o número de Alunos da Sala de O ano todo
com o objetivo de complementar o atendimento aos estudantes da Sala de Recursos Generalista
atendimento pedagógico realizado na Recursos
classe comum

Reuniões avaliativas
com professores

Participar das reuniões de pais com Orientar professores e familiares Famílias, professores O ano todo
palestras e reflexões
sobre os recursos pedagógicos e de e Comunidade
acessibilidade
utilizados
pelos escolar
estudantes

Reuniões avaliativas
com professores e
famílias
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Plano de Ação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Pedagoga: Andréa Maciel de Brito – 26245-5

Objetivo Geral
Contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de maneira preventiva, contínua
e interventiva.

Introdução
O trabalho do SEAA, segundo Orientação Pedagógica atua na promoção de ações que
viabilizem a reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos atores
da escola, principalmente, professores e gestores, bem como no apoio à equipe escolar,
favorecendo a apropriação de conhecimentos, desenvolvimento de recursos e habilidades que
viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas educativas (Araújo, 2003; Marinho –
Araújo e Almeida, 2005).
Ainda nessa perspectiva, a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem na escola,
desenvolve um trabalho de intervenção no processo de ensino/aprendizagem. A
operacionalização desse processo de atendimento no contexto escolar envolve: articular,
orientar os professores sobre estratégias e desenvolver, por meio de jogos específicos, a
atenção, a concentração, o raciocínio lógico- matemático, a linguagem oral e escrita, com
vista ao desenvolvimento de habilidades e domínio de competência do estudante;
desenvolver os elementos básicos da psicomotricidade, esquema corporal, lateralidade,
estruturação espacial e temporal, estimular a comunicação oral e escrita; desenvolver as
habilidades percepto-motoras.
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Tabela 15: Ações do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

AÇÕES/DEMANDAS

OBJETIVOS


Acolhida com café da manhã,
para os professores já lotados e aos
novatos, ao seu ambiente de trabalho.

Ressaltar a importância da
funcionalidade da diversidade no grupo.

Escolha de turmas 2020.

Formação: Contação de Histórias.

Currículo/IDEB/Analisar a
avaliação em destaque para componente
curricular de Matemática.

Planejamento Pedagógico 2020.

Planejamento da primeira semana
de aula (organização de material e salas
de aulas).

Programa Escola em Casa
(produção de material didático).

Guia de Acolhimento 2020.

Entendendo a Pandemia.
Identificar as maiores causas de
desigualdade social: fome, desemprego,
falta de escolarização dos
pais/responsáveis, drogas, violência
doméstica contra mulheres e crianças,
quadro de depressão, ansiedade
dificuldade de acesso às aulas on-line,


Acolher e conhecer
toda a equipe pedagógica e
servidores da escola.

Apresentação da nova
gestão.

PROCEDIMENTOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

AVALIAÇÃO

Primeira
semana de
fevereiro

Direção

Pontual

Segundo
semestre

SEAA /
Direção /
Coordenaçã
o / SRG /
Comitê
Local

Semanal

CRONOGRAMA

Reunião Pedagógica


Acolhimento dos
docentes, famílias e
estudantes.

Rodas de conversa, lives,
Google Sala de Aula,
Whatsapp, contato
telefônico, material
impresso, folder, vídeos e
tutoriais de acesso à
internet
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por não terem internet e aparelhos
eletrônicos, em face da Pandemia.
Oportunizando inclusão e diminuição de
prejuízos.

Projeto de Transição.

Ações lúdicas e psicomotoras.

Formação das ferramentas
digitais.

Vídeo: “A Vida de Maria” e
“Crianças veem e crianças fazem”.

Texto: As coisas que a gente fala
– Ruth Rocha.


Estabelecer rotinas, organização e
hábitos de estudo, principalmente no
ensino remoto.


Ciência do Projeto Político
Pedagógico – PPP da escola, do
Regimento Escolar, conhecimento do
corpo docente e discente e de todos os
servidores da Instituição.

Conhecimento da Instituição em
todos os seus segmentos.

Reuniões, discussões sobre datas,
passeios, eventos, projetos, programas


Conscientizar
pais/responsáveis da
importância de serem
exemplos em suas
posturas/condutas na
educação de seus filhos.

Acompanhar a vida
escolar dos seus filhos.

SEAA /
Direção /
SRG /
Professores

Contínua

Junho / Julho

SEAA e
todos os
servidores
da escola

Todo ano
letivo

Todo ano
letivo

SEAA /
Direção /
SRG /

Todo ano
letivo

Rodas de conversa, lives,
Whatsapp, contato
telefônico, material
impresso, folder, vídeos e
Reunião de Pais

Mapear Instituição

Rodas de conversa, lives,
Whatsapp, contato
telefônico, material
impresso e leitura de
documentos variados da
escola


Participar da
elaboração do Manual
Pedagógico para ano 2020.

Rodas de conversa, lives,
Whatsapp, contato
telefônico, material



Junho/Julho
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curriculares, avaliações e encontros com
os pais, agora de forma virtual.

Apresentação oral/visual,
abordando a parte histórica do SEAA e
sua efetiva atuação.

Protocolo do funcionamento
abordando os pilares do SEAA: OP,
Regimento Escolar e Portaria nº 03 2020,
focando prioritariamente no atendimento
coletivo e institucional, que se faz
necessário no contexto do atendimento
remoto, em face da Pandemia.

Esclarecimento de dúvidas com
Gincana de Perguntas.

Rodas de conversa promovendo
reflexões de práticas que ainda se fazem
necessárias, práticas significativas de
inclusão, pertencimento e engajamento.

Entrevista com o professor,
aplicando-lhe entrevista oral e escrita
para conhecer sua formação acadêmica,
suas angústias, sua área de interesse, as
potencialidades e dificuldades de sua
turma, estudantes diagnosticados e
possíveis estudantes encaminhados para o
SEAA em 2020. Reforçando, que em
face da Pandemia, tem-se como
prioridade os atendimentos coletivos.

Promover debate acerca do que
vem a ser medicação/medicalização,

impresso, folder, vídeos,
tutoriais de acesso à
internet

Apresentar o SEAA
na Coordenação Coletiva

Coordenado
r/
Professores
Junho / Julho

SEAA /
Direção /
Professores

Coordenaç
ões
Coletivas

Agosto /
Setembro

SEAA /
Direção /
SRG /
Coordenado
r / SES /
Rede de
Apoio

Contínua

Todo ano
letivo

SEAA /
SRG /

Contínua

Rodas de conversa, lives,
material impresso,
videoconferência


Identificar as
demandas das
turmas/professores por meio
do Diagnóstico Inicial.

Intervir propondo
novas ações para queixa
escolar.

Realizar análise
documental, dos estudantes
que já estão em processo de
atendimento no SEAA/SRG e
novos encaminhamentos,
juntos aos professores.

Divulgar a rede de
apoio em prol do

Rodas de conversa, lives,
Whatsapp, material
impresso e
vídeoconferências

Rodas de conversa,
Whatsapp, contato
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abandono ao tratamento médico e suas
consequências.

Abordar temas acerca das
Dificuldades de Aprendizagem.


Sugestão de práticas e vivências
diferenciadas e orientação para
intervenções, respaldadas pelos
referenciais pedagógico e psicológico, da
SEEDF.

Integração, partilha, novas
estratégias, desafios e reflexão, junto aos
professores, do desenvolvimento
humano, sujeito integral e readaptação de
conteúdos e avaliação, em face de
Pandemia.

Focar mais na competência e
habilidades do grupo de
professores/estudantes.

Sugestão de filmes, livros, lives e
atividades escolares coerentes com esses
referenciais.
Oficinas:

desenvolvimento dos
telefônico, material
estudantes.
impresso, folder, vídeos e
tutoriais de acesso à

Conscientizar
internet
pais/responsáveis da
importância da continuidade
das consultas de
acompanhamento de atenção
básica de saúde (dentista,
pediatra, vacinas, serviço
social, entre outros) e
continuidade de tratamento
médico, quando houver.

Assessorar o professor
Rodas de conversa,
por meio de observação em
lives, livros, filmes,
sala de aula.
Whatsapp, material
impresso, vídeos e
oficinas



Desenvolver oficinas.

Rodas de conversa, lives,
oficinas,

Profissional
da Saúde

Todo ano
letivo

SEAA /
Professores
/ SRG

Contínua

Todo ano
letivo

SEAA /
SRG /

Contínua
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Abordar temas acerca da
Dificuldade de
Aprendizagem/Transtornos Funcionais,
DI/TEA e o manejo em teleaulas.

Ledor/Transcritor

Habilidades sócio-emocionais.

Cuidando do Professor: temas de
saúde mental, auto acolhimento, auto
crítica (o que é ser competente na
atualidade?, humildade para aprender a
aprender), auto cuidado, cuidar do outro.
Criando espaços para o desenvolvimento
pessoal, diálogo e de um professor
entusiasta, afetivo, colaborativo,
protagonista e criativo, que não
romantiza o novo contexto mundial
pandêmico, mas busca manter-se inteiro,
em equilíbrio mental/físico. Um
professor humano, construindo laços.

Entrevistar, escutar, refletir, tirar
dúvidas dos pais e orientá-los de como
melhor educar seus filhos.

Escola de Pais.

Encaminhar os pais, se preciso,
para avaliação médica de seus filhos,
acompanhado de relatório
psicopedagógico para: neurologista,
psiquiatra, fonoaudiólogo,
oftalmologista, otorrino e demais
especialidades que se fizerem necessárias


Oportunizar formação
contínua buscando produzir
reflexões acerca de
concepções diversas que
influenciam a atuação
escolar.


Atender, partilhar,
aconselhar e atuar direto às
famílias.

Conscientizar os
pais/responsáveis da
importância e
acompanhamento escolar dos
filhos.

videoconferências,
material impresso, folder,
vídeos, filmes

Professores
/
Profissionai
s da Rede
de Apoio /
Direção

Todo ano
letivo
Rodas de conversa,
Whatsapp, contato
telefônico, material
impresso, folder, vídeos,
filmes

SEAA /
Profissionai
s da Saúde /
Conselho
Tutelar /
Redes de
Apoio /
COMPP /
Casa do
Ceará e SES

Contínua
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para avaliações complementares
(SES/COMPP).

Encaminhamentos para as Redes
de Apoio, Conselhos Tutelares, COMPP,
Casa do Ceará e Secretaria de Saúde.

Aplicar por meio de instrumentos
pedagógicos, avaliações e intervenções
aos estudantes encaminhados para o
SEAA.

Refazer Relatórios Finais de
estudantes com pedidos de reavaliação ou
que estejam com Relatórios Finais
defasados.

Atendimento individualizado ou
em grupo de no máximo 4 estudantes.

Conhecer e orientar ativamente o
corpo docente para sanar as dificuldades
e melhor explorar as potencialidades da
sua classe.

O trabalho realizado nas escolas
deverá ser subsidiado por coordenações
coletivas ou individuais semanais,
articulação pedagógica, organizadas e
acompanhadas pela equipe gestora e CRE
Paranoá, com suporte da SEEDF.

Redação dos Relatórios Finais e
anexar os laudos/relatórios médicos.

Garantir os benefícios para os
estudantes diagnosticados e seus direitos
na estratégia de matrícula para 2021,
juntamente com a SRG.


Atender ao estudante
com dificuldade de
aprendizagem.

Reavaliar estudantes
diagnosticados e atualizar
seus relatórios.

Avaliações formativas,
orais, impressas e jogos
interativos

Outubro /
Novembro

SEAA /
estudantes

Contínua


Participar dos
Conselhos de Classe e
Coordenações Coletivas.

Identificar e mapear
novas demandas da escola.

Capacitar, treinar,
oportunizar e trocar
experiências e saberes entre
os professores.

Lives, material
impresso, folder,
vídeoconferências

Todo ano
letivo

SEAA /
SRG /
Coordenaçã
o/
Convidados
e parceiros

Contínua


Elaborar os Relatórios
Psicopedagógicos dos
estudantes diagnosticados em
2020.

Atualizar Relatórios.

Material impresso e
laudo médico

Final do ano
letivo

SEAA /
Médico /
SRG

Contínua
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Preparar para a
Estratégia de matrícula 2021.

Convidar profissional que traga
reflexões acerca de concepções diversas
que influenciam na forma de atuação na
escola para uma aprendizagem efetiva,
como: desenvolvimento infantil, novas
práticas pedagógicas, inclusão,
psicomotricidade, alfabetização,
habilidades sócio afetivas e saúde do
professor.


Oportunizar formação
continuada

Apresentar os dados
estatísticos de acordo com a
demanda de 2020, abarcados
pelo PAIQUE

Todo ano
letivo
Roda de conversa,
Whatsapp, material
impresso, folder, vídeos,
filmes

SEAA /
SRG /
Coordenaçã
o / Direção /
Parceiros e
convidados

Contínua
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Plano de Ação da Parceria Escola e Comunidade

Todas as ações pedagógicas desenvolvidas por nossa escola terão maior êxito se
contarmos com o apoio e parceria dos pais e responsáveis. Por isso, somos chamados a
fortalecer os vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos, de
chamar para a corresponsabilização dos papéis distintos da escola e família, com vistas à
garantirmos, juntos, a formação integral dos estudantes. Nesse intuito, a escola, por meio da
equipe gestora, possui canal aberto de comunicação com as famílias via telefone e whatsapp.
Sempre que necessário, os pais são contatados para tratar de assuntos referentes à vida escolar
de seus filhos, visando sempre a melhor desemprenho escolar do estudante. A escola também
possui instagram (@ecaltointerlagos) que é alimentado com frequência, com o objetivo de
divulgar para a comunidade escolar as ações que estão sendo desenvolvidas na escola.
Entendemos que, como escola pública que somos, pertencemos à comunidade em que
estamos inseridos. Por isso, fazemos parte do Projeto Escola Aberta, criado pela Resolução
no 52/2004-CD/FNDE e regido pela Portaria no 455/2019-SEEDF. O Projeto Escola Aberta
tem como premissa o desenvolvimento integral das pessoas da comunidade escolar,
considerando suas identidades culturais, seus protagonismos, o desporto, a Cidadania, a
articulação das instituições governamentais com agentes da comunidade, e a sustentabilidade
em territórios de vulnerabilidade social. Entende-se por Escola Aberta, no âmbito da SEEDF,
todos os projetos, ações e atividades desenvolvidas no espaço escolar, que possibilitem a
participação da comunidade local, promovendo o desenvolvimento, e inclusão social,
visando à ressignificação do equipamento público escolar. Dentro da perspectiva desse
projeto, são desenvolvidas as ações do Projeto Naturarte Social e o Futebol dos Amigos da
Escola, conforme descritos na Tabela 14.
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Figura 11: Projeto Naturarte Social. Projeto realizado na Escola Classe Alto Interlagos com alunos e
comunidade local, pela parceria do professor voluntário Leobertino Rodrigues Lima Filho. Foto de fevereiro de
2020.
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Tabela 16: Ações da Parceria Escola e Comunidade para 2020.
AÇÃO

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

RESPONSÁVEL

Reunião de Pais
e Mestres

Acontece no início de cada ano letivo e ao final de
cada bimestre. Durante a reunião, são repassados
informes importantes para as famílias e é realizada
formação de pais e responsáveis (Escola de Pais),
apresentação dos trabalhos escolares, culminância
dos projetos desenvolvidos no bimestre e entrega
dos resultados escolares dos educandos.

Estabelecer vínculo da escola com as
famílias dos estudantes, proporcionar
diálogos éticos e chamar para a
corresponsabilização dos papéis distintos
da escola e família, com vistas à
garantirmos, juntos, a formação integral
dos estudantes

Festa da Família

Prevista para ocorrer no dia 06/06/2020, é um
momento de confraternização da comunidade
escolar e apresentação de trabalhos escolares dos
estudantes.

Estabelecer vínculo da escola com a Comunidade escolar.
comunidade
escolar,
proporcionar
momento de lazer e confraternização à
comunidade.

Formatura dos
5o anos

Realizada ao fim do ano letivo, prevista para
ocorrer em 15/12/2020, é momento de
confraternização da comunidade escolar e
celebração do encerramento de um ciclo de
aprendizagem, o Ensino Fundamental – Anos
Iniciais.

Estabelecer vínculo da escola com as Direção, coordenadoras
famílias dos estudantes, proporcionar pedagógicas, secretaria
momento de confraternização e celebração escolar e professoras.
entre as famílias.

Projeto
Naturarte Social

Aulas de judô gratuitas para alunos da escola e
moradores da comunidade do Altiplano Leste,
região onde a escola está localizada. As aulas
acontecem na escola, aos sábados, de 8h às 9h.

Promover o acesso da comunidade local à
prática do esporte Judô e aos benefícios
oriundos dela, como aprimoramento de
habilidades psicomotoras e promoção de
valores como amizade e respeito.

Direção, coordenadoras
pedagógicas, EEAA, SRG,
secretaria escolar e
professoras.

Professor voluntário
Leobertino Rodrigues Lima
Filho, faixa preta, 4º Dan,
Federação Metropolitana de
Judô.
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AÇÃO
Futebol dos
Amigos da
Escola

DESCRIÇÃO

OBJETIVO

Os moradores da comunidade do Altiplano Leste, Promover momento de lazer, prática de
que são amigos da escola, se reúnem na quadra de esporte e interação social pela comunidade
esportes da escola, em dias alternados da semana, do Altiplano Leste.
para a prática de futebol, de 19h às 20h.

RESPONSÁVEL
Srs. Sidinei Augusto do
Bomfim e Wellington da
Silva Machado, amigos da
escola.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
Avaliação das e para as Aprendizagens

Essa avaliação educacional refere-se à aprendizagem ou ao desempenho de alunos.
Não é somente avaliação das aprendizagens, pautada em uma lógica meramente conteudista,
mas também para as aprendizagens, uma vez que promove intenções quanto ao trabalho
pedagógico e subsidia as intervenções (DISTRITO FEDERAL, 2014b). Concentra-se no
processo ensino-aprendizagem e nos fatores que interferem em seu desenvolvimento. Nossa
escola adota o modelo de avaliação formativa, seguindo as orientações da SEEDF que afirma
ser esta a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e emancipatória, pois
nela estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se
aprende (DISTRITO FEDERAL, 2014b).
Avaliar não é apenas medir, mas, sobretudo sustentar o desempenho positivo dos
alunos (...) não se avalia para estigmatizar, castigar, discriminar, mas para garantir o
direito à oportunidade. As dificuldades devem ser transformadas em desafios, os
percalços em retomadas e revisões, as insuficiências em alerta. (DEMO, 2000, p.97).

Na nossa escola, o processo de ensino-aprendizagem é avaliado continuamente,
seguindo as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (DISTRITO FEDERAL,
2014b), por meio das ações listadas na Tabela 15. Nossas avaliações têm a finalidade de
auxiliar e não punir, são instrumentos modificação de realidades, pois a partir dos
diagnósticos de eventuais insuficiências de aprendizagens que elas fornecem, busca-se
intervir no processo de ensino-aprendizagem para recuperação integral do sujeito.
Na Educação Infantil da nossa unidade escolar, a avaliação acontece principalmente
pela observação sistemática, relatórios e portfólios (exposição das produções das crianças).
Essa avaliação, que é formativa, será sempre a da observação do desempenho e do
crescimento da criança em relação a ela mesma. As reflexões, análises e inferências oriundas
dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo Individual do Aluno - RDIA, de
elaboração diária e publicação semestral.
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Tabela 17: Instrumentos Avaliativos e de Diagnóstico da Escola Classe Alto Interlagos em 2020.
AÇÃO

DESCRIÇÃO

PÚBLICO ALVO

PERÍODO

RESPONSÁVEL

Avaliação
Diagnóstica

Avaliação de sondagem que objetiva a Todas as turmas.
identificação dos níveis de aprendizagem
dos estudantes por área do conhecimento.

No início do 1o e do 3o
bimestres, e sempre que
necessário.

Professora regente.

Observação

Observação sistemática do desempenho e Todas as turmas.
do crescimento da criança em relação a ela
mesma.

Durante todo ano letivo.

Professora regente.

Teste de
Acuidade Visual

Esse teste é realizado na escola e procura Todas as turmas.
identificar estudantes que apresentam
dificuldades
para
enxergar,
que
posteriormente são encaminhamos para
atendimento oftalmológico pela Ficha 19,
por meio da UNIAE.

Início do ano letivo e
sempre que necessário.

Direção, EEAA e
coordenadoras
pedagógicas.

Teste da
Psicogênese

É uma avaliação realizada com cada Alunos do 1o e 2o ano; e
criança cujo objetivo é identificar em qual alunos não-alfabéticos do
nível da psicogênese da língua escrita a 3o, 4o e 5o ano.
mesma se encontra, que subsidiará as
ações interventivas e reagrupamentos que
visem alfabetização.

Início do ano letivo e
sempre que necessário.

Professora regente
e coordenadoras
pedagógicas.

Portfólio

Exposição das produções dos alunos.

Todas as turmas da
Durante todo ano letivo,
Educação Infantil e turmas com apresentação na
do Ensino Fundamental
Reunião de Pais e Mestres.
cuja professora faça opção.

Professora regente.
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AÇÃO

DESCRIÇÃO

PÚBLICO ALVO

PERÍODO

RESPONSÁVEL

Reconto e
Produção
Textual

Consiste em todas as produções textuais Ensino Fundamental.
realizadas pelos estudantes.

Durante todo ano letivo.

Professora regente.

Provas

Instrumento de avaliação cujo objetivo é, Ensino Fundamental.
além do diagnóstico da aprendizagem,
preparar os estudantes para avaliações
institucionais. Deve acontecer no formato
das avaliações institucionais, como Prova
Brasil.

Bimestralmente.

Professora regente
e coordenadoras
pedagógicas.

Simulados

Instrumento de avaliação nos moldes das Ensino Fundamental.
avaliações institucionais, como Prova
Brasil, com o objetivo de preparar os
estudantes para essas avaliações.

Quando equipe pedagógica Direção,
julgar necessário, em
coordenadoras
complemento às provas.
pedagógicas e
professora regente.

Conselho de
Classe

O Conselho de Classe é composto pelo Todas as turmas.
corpo docente, direção e toda equipe
pedagógica da escola. Se reunirá
ordinariamente ao fim de casa bimestre
para deliberação das ações avaliativas e
conhecimento do andamento bimestral
das turmas.

Bimestralmente.

Direção,
coordenadoras
pedagógicas,
secretaria escolar e
professoras.
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Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o docente conta com o Registro de
Avaliação – RAv para a descrição do desempenho dos estudantes. Devem constar na RAv a
descrição todas as informações referentes às aprendizagens já construídas e aquelas ainda
não construídas pelo estudante, bem como as intervenções necessárias à progressão
ininterrupta do processo.
Nossa PP prevê que avaliação diagnóstica, contínua e processual, seja instrumento
para todas as etapas de educação e deve estar presente não só no momento reservado
exclusivamente para tal, mas também em todas as avaliações realizadas na nossa escola. Com
a implementação dos Ciclos de Aprendizagem no Ensino Fundamental (BIA e 2º Ciclo), o
tempo e o ritmo de aprendizagem de cada educando são respeitados, ficando o aluno sujeito
ao avanço por progressão continuada, e, por isso, o diagnóstico é imprescindível para um
atendimento específico e eficiente de acordo com as necessidades individuais. As ações
pedagógicas de Reagrupamentos e Projeto Interventivo, descritas na Tabela 13, são
implementadas de acordo com os resultados obtidos pelos diagnósticos realizados desde o
início do ano letivo, que viabiliza a formação coerente dos grupos de trabalho.
Os pais e responsáveis deverão sempre estar cientes sobre os critérios avaliativos
adotados para seus filhos. Os instrumentos utilizados, objetivos e conteúdos explorados nas
avaliações serão entregues aos pais por meio de comunicados (bilhetes) e informados nas
Reuniões de Pais e Mestres.
Os ANEE terão, quando necessário para seu melhor atendimento, adequação
curricular. Essa adequação será elaborada pela professora regente, sob a orientação do
professor itinerante da SRG e da EEAA, com a aprovação da equipe pedagógica da escola e
ciência da família.
O Conselho de Classe, além de se reunir ordinariamente ao fim de casa bimestre letivo
para deliberação das ações avaliativas e conhecimento do andamento bimestral das turmas,
poderá se reunir extraordinariamente sempre que houver necessidade de uma avaliação sobre
ações pedagógicas ou por convocação de um de seus membros.

Avaliação Institucional

A avaliação institucional acontece por meio dos indicadores educacionais, tais como
o SAEB e IDEB, e também consiste na avaliação do trabalho da escola por ela mesma. Nesse
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segundo aspecto, trata-se de uma autoavaliação pela escola que se destina a analisar a
implementação de sua Proposta Pedagógica para identificar suas potencialidades e
fragilidades e orientar sua revisão com vistas à garantia da qualidade social do trabalho
escolar (DISTRITO FEDERAL, 2014b), que será melhor apresentada no capítulo
“Acompanhamento e Avaliação da Proposta Pedagógica”, constante na página 76 dessa PP.

Avaliação em Larga Escala (de Redes)

A avaliação de larga escala ou de redes, que em nosso caso envolve o Sistema
Permanente de Avaliação Educacional do DF – SIPAEDF, tem como proposta o
acompanhamento do desempenho escolar dos estudantes com a finalidade de subsidiar a
implementação e ou reorientação de políticas públicas, bem como oferecer à escola e aos
professores informações que promovam a melhoria de seu trabalho (DISTRITO FEDERAL,
2014b).
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Segundo a LDB (BRASIL, 1996), artigo 26, “os currículos do Ensino Fundamental
(...) devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino
e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais
e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”. Portanto, a Escola Classe Alto
Interlagos, seguindo as orientações advindas do Currículo em Movimento do DF (DISTRITO
FEDERAL, 2018ab) e da BNCC (BRASIL, 2017) e a partir dos eixos transversais Educação
para a Diversidade, para a Sustentabilidade, para e em Direitos Humanos e para a Cidadania
(DISTRITO FEDERAL, 2014a), construiu a presente proposta, que considera os anseios da
comunidade em relação à escola, nos propondo a criar conexões entre os saberes locais e
ações interdisciplinares que possibilitarão acesso ao conhecimento sistematizado, em cada
uma das áreas, com vistas à uma aprendizagem significativa que amplie a visão para além da
realidade existente.
A escola oferta Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais, organizado
em Ciclos de Aprendizagem (BIA e 2º Ciclo) que privilegiam a continuidade da trajetória do
aluno, respeitando seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Conforme os
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), “os conhecimentos adquiridos na
escola requerem tempos que não necessariamente os fixados de forma arbitrária, nem pelo
ano letivo, nem pela idade do aluno”. A reorganização temporal da escola em Ciclos demanda
um processo de reavaliação constante das práticas pedagógicas e do currículo adotado, tendo
em vista as características, o ritmo, os interesses, as histórias de vida de determinado grupo
de alunos, que será identificado a partir do diagnóstico da turma.
A introdução do educando ao mundo letrado deverá ser o mais agradável possível.
Entendemos por letramento não apenas a decodificação dos signos linguísticos para que o
sujeito leia palavras e as escreva mecanicamente, mas sim que compreenda a escrita e
relacione-a às práticas sociais. Em todas as disciplinas e conteúdos acreditamos ser
importante a inserção de diversos tipos de texto, o uso de tecnologias, a exploração de
material concreto, jogos, brincadeiras e recursos visuais. Incentivando a pesquisa, os
trabalhos manuais, a apreciação, o trabalho em equipe, as atividades corporais, os hábitos
saudáveis, o respeito à diversidade, a criação, a autonomia e a consciência reflexiva,
buscamos uma formação integral voltada para uma melhor qualidade de vida.
Na organização curricular do ano letivo, selecionamos coletivamente temas para cada
bimestre, a serem trabalhados de forma coletiva pela escola (Tabela 16). Esses temas são
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articulados aos conteúdos e objetivos do currículo para que seja realizado um melhor
desenvolvimento e aproveitamento das ações coletivas que vem de forma a complementar a
rotina de sala de aula.

Tabela 18: Temas bimestrais trabalhados coletivamente pela Escola Classe Alto
Interlagos em 2020.
BIMESTRE

TEMA

OBJETIVOS

1o Bimestre

Valores

Promover uma cultura de paz e respeito dentro do
ambiente escolar e, consequentemente, dentro da
nossa comunidade. Oportunizar momentos de
reflexão sobre problemas como preconceito,
discriminação e bullying que, infelizmente, fazem
parte do nosso cotidiano.

Tema do
Festival de
Ciência e
Tecnologia

Promover e difundir a cultura científica por meio
do estímulo à iniciação científica, tecnológica e à
inovação.
Promover
oportunidade
de
aprendizagem e entendimento sobre as etapas de
construção do conhecimento científico por meio
da elaboração de projetos, e incentivo à cultura
investigativa, à criatividade, à reflexão, à
capacidade inventiva e despertar vocações.

23/07 a 1o/10/2020

Cultura do
Povo
Brasileiro

Por meio do conhecimento de nossa cultura e
história, desenvolver sentimento de pertencimento
ao nosso povo e pensamento crítico em relação à
história e hábitos do povo brasileiro, tornando o
aluno um agente questionador e transformador de
sua realidade.

4o Bimestre

Diversidade

Depois de se trabalhar os valores e cultura do povo
brasileiro, promover um debate profundo sobre o
quanto o Brasil é um país diverso e, por isso, rico.
Estimular uma cultura de valorização da
diversidade, numa perspectiva de Educação para e
em Direitos Humanos.

10/02 a 24/04/2020

2o Bimestre
27/04 a 07/07/2020

3o Bimestre

02/10 a 16/12/2020

De acordo com os temas bimestrais, também são planejadas atividades
complementares e extracurriculares (Tabela 17), que são essenciais para uma educação
voltada para a integralidade, pois servem como estudo do meio. Atividades culturais como
visita a lugares históricos, ao teatro, cinema, parques e museus são importantes não apenas
como socialização, mas ampliam a visão de mundo da criança. Além de saídas de campo, os
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portões da escola são abertos para recebermos visitas de colaboradores que possam oferecer
algum conhecimento através de palestras (Figura 12), peças teatrais, contações de histórias
(Figura 13), dentre outras atividades, com o objetivo de ampliar os conhecimentos e propiciar
momentos que provoquem inquietações nos alunos e ampliem suas potencialidades, visando
sua formação integral crítica e transformadora. Vasconcellos (2002, p.141) diz que não se
aprende só no tempo de aula, nem só através do professor; há um movimento autógeno de
busca de atribuição de sentido para o mundo em que vive. Nessa perspectiva, cabe aos
educadores estabelecerem projetos e ações que oportunizem essas diferentes maneiras
significativas de se aprender. Lembramos que as atividades propostas na Tabela 17 podem
ser revistas e são passíveis de alteração de data, para melhor adaptação ao calendário escolar.
Novas atividades também podem ser incluídas no cronograma, de acordo com o
estabelecimento de novas parcerias, em atendimento a demandas que surgem ao longo da
execução da presente PP.

Figura 12: Palestra realizada na Escola Classe Alto Interlagos. Na foto, vemos que a atividade contou com
a parceria de um Bombeiro Militar, dentre outros colaboradores.
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Tabela 19: Cronograma de atividades complementares e extracurriculares desenvolvidas pela
Escola Classe Alto Interlagos em 2020.
TEMA

1o Bimestre
Valores

2o Bimestre
Tema do
Circuito de
Ciências

DATA

ATIVIDADES

09 a 13/03 – Semana Distrital de
Conscientização e Promoção da
Educação Inclusiva aos ANEE





Vitória, aluna cadeirante, conta sua história de vida e responde perguntas dos colegas;
Transmissão do curta “O Presente”;
Debate e atividade “Salada de Frutas” realizada pela professora Vanessa (SRG) de
respeito a diversidade e enfrentamento ao bullying.

16 a 20/03 – Semana da
Conscientização do Uso
Sustentável da Água



Jogo Trilha, cedido pela Caesb.

27/04



Receber Adasa que realizará atividade sobre Uso Consciente da Água.

04 a 08/05 – Semana da Educação
para a Vida



Receber Matheus, cadeirante, que conta sua história de vida e demonstra manobras que
faz com skate.

04 a 08/05 – Semana da Educação
para a Vida



Teatro sobre os cuidados contra Dengue e Zica, realizado por grupo de Vigilância
Epidemiológica da Diretoria de Vigilância Ambiental do Núcleo de Mobilização Social.

03/06 – Dia Nacional da Educação 
Ambiental


Receber amigas da escola Fabiana, criadora da Ecovila do Altiplanos Leste, e Rose para
atividade sobre “Lixo”;
Visita à Ecovila do Altiplanos Leste, com passeio em sua biofloresta.

Durante todo o 1o Semestre



Realização do Projeto Parque Educador, em parceria com o IBRAM, pelas turmas do 4o
ano.

Data a definir.



Receber Ônibus Expresso da Caesb: palestra e conhecer maquete do Ciclo de Tratamento
de Água do DF.
66

TEMA

3o Bimestre
23/07 a
1o/10/2020

Cultura do
Povo
Brasileiro

4o Bimestre
02/10 a
16/12/2020

DATA

ATIVIDADES

02 e 03/06



Visita ao Catetinho.

17/08 – Dia do Patrimônio
Cultural



Receber o colaborar João Amador, colunista do quadro “Assim é Brasília” da CBN e
autor da coleção “Histórias de Brasília”, para falar sobre Brasília.

14 a 18/09 – Semana de Prevenção 
ao Uso de Drogas

Receber parceiro (a definir) para tratar do tema com os alunos.

21/09 – Dia Nacional de Luta das
Pessoas com Deficiência



Realização de atividade (a definir) pela equipe da SRG.

A definir



Visita ao Memorial dos Povos Indígenas.

23 a 29/10 – Semana Nacional do
Livro e da Biblioteca



Receber a amiga da escola Rose, que realizará contações de histórias na Sala de Leitura.

20/11 – Dia Nacional da
Consciência Negra



Receber o colaborador João Neto, criador da página “Tinha que Ser Preto”, para falar
sobre personalidades negras do Brasil.

Diversidade
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Figura 13: Contação de história realizada na Escola Classe Alto Interlagos.

Uma aula de história não nos parece ser em nada agradável para crianças que tem em
sua árvore genealógica negros, mestiços e índios. Vemos suas identidades se esvaírem diante
das afirmações preconceituosas que surgem sobre seu povo. Estudar a história no âmbito
escolar deve permitir criar um espaço de discussão em relação às diversidades presentes na
cultura brasileira, em prol de uma sociedade que valoriza a mistura que é o povo brasileiro.
Com isso, faz-se necessário levar para as aulas personalidades que mudaram a história, a
beleza das diferentes culturas, com seus penteados, contos, indumentárias, religião, música,
e toda sua herança e contribuição, fundamental na formação do nosso país. Esperamos que
os alunos, ao conhecer mais sobre as diferentes culturas e suas influências no Brasil, possam
acumular referências positivas do seu povo e construir tanto um sentimento de pertencimento
a esse povo como a sua própria identidade racial, que são importantes para sua autoestima e
valorização.
Com essa consciência e apoiando-nos na Lei no 11.645/2008, que altera a LDB
(BRASIL, 1996) para a obrigatoriedade de inclusão da temática “História e Cultura AfroBrasileira e Indígena” no currículo, programamos bimestres letivos dedicados às temáticas
da Cultura do Povo Brasileiro e Diversidade (Tabelas 16 e 17), a visita ao Memorial dos
Povos Indígenas e a atividade complementar a ser realizada no Dia Nacional da Consciência
Negra (Tabela 17), incorporado ao calendário escolar pela Lei nº 10.639/2003 como um dia
a ser lembrado, comemorado e desenvolvido pelas unidades escolares de Educação Básica.
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Além dessas atividades específicas, propomos que a identidade cultural, seja indígena ou
africana, seja trabalhada durante todo o ano letivo.

Figura 14: Futebol também é para meninas. Atividade recreativa desenvolvida na Escola Classe Alto
Interlagos que promoveu uma vivência para se repensar o papel feminino na sociedade e desmontar concepções
machistas que possam existir.

Ao longo dos anos, outras parcelas da população, como mulheres, integrantes da
comunidade LGBT+, camponeses sem terra, foram vítimas de preconceito na formação da
nação brasileira. Sant’ana (2008) afirma que preconceito é uma opinião preestabelecida,
imposta pelo meio, época e educação, que regula as relações de uma pessoa com a sociedade,
tornando-se uma espécie de mediador de todas as relações humanas. O autor continua
definindo como uma indisposição, um julgamento prévio, negativo, que se faz de pessoas
estigmatizadas por estereótipos. O dia-a-dia de uma escola pode ser o meio de dissipação ou
dispersão de atitudes preconceituosas e bullying. Além da consciência da problemática, o
educador precisa desenvolver ações preventivas, que levem os sujeitos a refletirem sobre suas
práticas, e estar atento para perceber e diagnosticar as situações preconceituosas, auxiliando
os sujeitos a enfrentá-las. A intervenção nos casos de racismo, preconceito, bullying e demais
formas de desagregação social é fundamental para que não se perpetuem. As situações
flagrantes de discriminação no espaço escolar não devem ser conduzidas de forma a
meramente punir os educandos, mas transformadas em momentos pedagógicos privilegiados
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de conscientização dos alunos. Com base nisso, pensamos em um trabalho que possa
incentivar o combate ao preconceito, na busca da inserção de valores, como respeito e
tolerância, e valorização da diversidade na comunidade escolar. Por isso, temos bimestres
nos quais serão trabalhados os temas Valores e Diversidade.
No cotidiano escolar são trabalhadas regras de convívio onde a economia dos recursos
água e luz, a separação do lixo e também o cuidado com o meio ao nosso redor são
prioridades, na perspectiva de uma Educação para a Sustentabilidade, que visa o uso
consciente dos recursos como forma de preocupação com o futuro. Várias atividades
complementares e extracurriculares propostas são baseadas nessa perspectiva. Buscamos
sempre propiciar vivências que possibilitem com animais e natureza (Figura 15), para
conscientização acerca da poluição, dos desequilíbrios ecológicos, e preservação do meio
ambiente. Contudo, estamos buscando mais parcerias que reforcem as ações sustentáveis na
escola que possam ir além de seus muros e penetrar hábitos nas famílias e comunidade local.

Figura 15: Visita da ONG Pet Adote à Escola Classe Alto Interlagos.

Nosso currículo é pautado nas ações reais e executáveis aqui apresentadas, que
promovam uma formação integral do educando, permeando os eixos transversais de
Educação para a Diversidade, para a Sustentabilidade, para e em Direitos Humanos e,
portanto, para a Cidadania (DISTRITO FEDERAL, 2014a).

Com essa organização
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curricular, almejamos assegurar a todos os alunos um espaço escolar com oportunidades
concretas de aprendizagens significativas por meio de uma prática educativa onde “um que
ensinando, aprende, outro que aprendendo, ensina” (FREIRE, 1997, p.77). É a dialética desse
processo que torna a educação uma prática social imprescindível na constituição de uma
sociedade verdadeiramente democrática e com nível de conscientização e de senso crítico
cada vez maior.
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PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
Objetivos
Este Plano de Ação para a implementação da presente PP da Escola Classe Alto
Interlagos tem como objetivos:
1. Garantir a constante e efetiva participação da comunidade escolar na
elaboração, execução e avaliação dessa PP;
2. Divulgar essa PP para toda a comunidade escolar, para que todos possam
conhecer a intencionalidade do trabalho desenvolvido pela escola, fiscalizálo e fazer suas contribuições para a proposta;
3. Conscientizar todos os integrantes da comunidade escolar – funcionários da
escola, alunos, pais e responsáveis – de seu papel na efetivação dessa PP e,
consequentemente, da missão da unidade escolar.

Metas, Prazos e Indicadores
Após a implementação dessa PP, esperamos que nossa escola atinja as seguintes
metas:
1. Manter taxa de aprovação acima de 95% e taxa de reprovação abaixo de 5%
no ano letivo de 2020;
2. Obter proficiência média acima de 245 e proficiência padronizada acima de 7
no SAEB 2021;
3. Atingir IDEB acima da meta em 2021.

Ações

Gestão Pedagógica, das Aprendizagens e dos Resultados Educacionais
A Gestão Pedagógica abrange processos e práticas de gestão do trabalho pedagógico,
orientados diretamente para assegurar o sucesso da aprendizagem dos estudantes; enquanto
a Gestão das Aprendizagens e dos Resultados Educacionais centra-se, sobretudo, na análise
e acompanhamento dos processos e práticas de gestão para a melhoria do processo de ensinoaprendizagem e em decorrência de seus resultados (DISTRITO FEDERAL, 2014b).
Os espaços-tempo da Semana Pedagógica, Coordenações Pedagógicas e Reuniões do
Conselho de Classe, ordinárias e extraordinárias, serão utilizados para estruturarmos,
planejarmos e aplicarmos as ações pedagógicas propostas nessa PP, como também para

analisarmos, repensar e reavaliar os resultados objetivos através da nossa prática, elaborada
através dessa PP, tendo sempre como foco as aprendizagens.

Gestão Participativa e de Pessoas
A Gestão Participativa abrange processos e práticas que respondam ao princípio da
gestão democrática do ensino público, envolve a atuação dos órgãos colegiados – Conselho
Escolar, APAM –, dos parceiros, colaboradores e amigos da escola da comunidade escolar;
enquanto a Gestão de Pessoas, por sua vez, abrange processos e práticas de
gestão que visam a integração e o envolvimento e compromisso das pessoas (professores e
demais profissionais, pais e estudantes) com a PP da escola (DISTRITO FEDERAL, 2014b).
A nossa escola presa pela criação de um clima organizacional dentro da escola que
seja agradável, onde as pessoas se sintam bem de estar. É nosso objetivo que funcionários,
alunos e pais se sintam pertencentes à comunidade escolar, sintam que são capazes de
contribuir constantemente para o êxito da instituição.
Só atingiremos esses objetivos por meio da valorização de cada integrante da
comunidade escolar. Essa valorização se dá por meio de ações de acolhida, tais como lanches
coletivos, entrega de lembrancinhas e realização de confraternizações, mas sobretudo pelo
estabelecimento de um diálogo efetivo. A escuta ativa de cada profissional, reconhecendo as
contribuições que a especialidade e o conhecimento técnico de cada um têm a oferecer, de
cada pai e aluno são imprescindíveis. A gestão escolar, que presa pelo caráter democrático
que possui, procura sempre estar pronta para conversar, se fazendo presente e acessível à
comunidade.
Por meio do estabelecimento de um diálogo efetivo com a comunidade escolar,
conforme supracitado, é possível conhecer as habilidades, aptidões e disponibilidades das
pessoas da comunidade escolar, que é o principal e melhor recurso educacional que a escola
pode ter. Na escola, possuímos verdadeiros parceiros, que vão desde o corpo de funcionários
até os amigos da escola. Eles estão sempre dispostos a contribuir com a escola, às vezes até
por meio de doação de recursos ou de mão de obra, que, no caso dos funcionários, vão além
de suas atribuições profissionais.
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Gestão Financeira e Administrativa
A Gestão Financeira abrange os processos de planejamento, aplicação e prestação de
contas dos recursos públicos oriundos de diferentes fontes para garantir a implementação das
políticas e programas educacionais previstos nessa PP, de forma participativa e transparente;
enquanto a Gestão Administrativa, por sua vez, abrange os processos de gestão de materiais,
da estrutura física, do patrimônio, entre outros (DISTRITO FEDERAL, 2014b).
A gestão escolar se compromete em administrar os recursos financeiros com
responsabilidade, sempre tendo como base os princípios da economicidade e eficiência, para
que a escola sempre consiga fornecer os materiais e custear os serviços necessários para a
execução dessa PP. A gestão sempre definirá junto com a comunidade escolar, representados
pelo Conselho Escolar, como se dará a utilização das verbas de forma a executá-las de forma
participativa e consciente, por meio de um planejamento. Os integrantes da comunidade
escolar que não compõe o Conselho Escolar sempre serão bem-vindos às reuniões deste
Conselho e, além disso, terão sempre acesso à direção da escola para darem sugestões de
bens e serviços a serem adquiridos para melhoria do ambiente escolar, que serão sempre
anotas e apreciadas com atenção. A gestão, junto com toda a comunidade, trabalhará para
assegurar que a escola nunca fique sem recursos para reserva de emergências para atender
necessidades inesperadas, para que os recursos sejam executados dentro do seu prazo, a fim
de que não ocorra devolução dos recursos financeiros.
Nossa instituição sempre estará atenta à conservação dos seus bens patrimoniais e de
consumo, e agirá para conscientizar toda a comunidade escolar dessa necessidade.
A gestão escolar promoverá a transparência nas prestações de contas exigidas por lei,
dando autonomia ao Conselho Escolar, à Caixa Escolar e à toda a comunidade escolar para
fiscalizar e averiguar sempre que o desejarem. Nesse intuito, a gestão publicará ou informará
a comunidade acerca das receitas e despesas da escola com regular frequência,
preferencialmente na Reunião de Pais e Mestres.

Responsáveis
A Gestão Participativa, de Pessoas, Financeira e Administrativa para viabilização
dessa PP é de responsabilidade da equipe gestora, sob o apoio, orientação e fiscalização dos
órgãos colegiados Conselho Escolar e Caixa Escolar. A Gestão Pedagógica, das
Aprendizagens e dos Resultados Educacionais, por sua vez, é de responsabilidade de toda a
equipe pedagógica: corpo docente, coordenadoras pedagógicas, apoios pedagógicos e gestão
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escolar. A elaboração, implementação e avaliação dessa PP, no entanto, é responsabilidade
de toda a comunidade escolar.

Recursos Necessários
Para a implementação dessa PP, são necessários recursos humanos, fornecidos pela
CRE Paranoá / SEEDF, de forma a assegurar que o quadro de funcionários da escola esteja
sempre completo, e recursos financeiros, advindos de doações voluntárias via APAM e
verbas públicas via PDAF e PDDE. A parceria de instituições e voluntários colaboradores é,
na nossa realidade atual, imprescindível para a execução da mesma.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
A PP deve ser acompanhada por meio de constante avaliação, destinada a analisar a
sua implementação para identificar suas potencialidades e fragilidades e orientar sua revisão
com vistas ao aprimoramento e garantia da qualidade social do trabalho escolar (DISTRITO
FEDERAL, 2014b). Nessa avaliação, abandonamos a visão tradicional e restrita da avaliação
como um processo unilateral: não haverá hierarquia, pois todos avaliam e são avaliados.
Trata-se de uma autoavaliação da escola pela escola, interna e permanente (DISTRITO
FEDERAL, 2014b).
A reflexão coletiva é imprescindível para o sucesso dessa autoavaliação, deve
promover situações de cooperação e “ação comunicativa” (SENAC, 2005). Deve ocorrer com
envolvimento de todos os segmentos da comunidade escolar: famílias, estudantes, gestores,
professores e demais profissionais da educação (DISTRITO FEDERAL, 2014b).
As avaliações dessa PP ocorrerão nos dias letivos temáticos de planejamento
pedagógico previstos no calendário escolar (17/03, 28/05, 18/08 e 05/11), nas coordenações
pedagógicas coletivas, reuniões do conselho de classe, reuniões de pais e mestres, reuniões
do Conselho Escolar e assembleias. Poderão ser utilizados instrumentos como debates e
questionários, no intuito de viabilizar uma avaliação onde todos os segmentos da escola
sejam escutados e, portanto, que seja eficiente. Todas as contribuições surgidas nesses
momentos avaliativos serão devidamente registradas, para que não se percam elementos
significativos para a reorganização do trabalho da escola e para garantir o caráter transparente
da avaliação. Serão objetos dessa avaliação as gestões pedagógica, das aprendizagens e dos
resultados educacionais, participativa, de pessoas, financeira e administrativa (DISTRITO
FEDERAL, 2014b).
Entendemos a autoavaliação como uma tarefa de alta complexidade, onde sua
articulação com os outros dois níveis de avaliação (das e para as aprendizagens, e em larga
escala ou redes) faz-se necessária. A avaliação institucional aqui defendida analisa, retoma,
reorganiza os processos utilizados na avaliação das e para as aprendizagens, e abre agenda
para análises e reflexões mais amplas ao trazer os dados emanados dos exames externos.
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PROJETOS ESPECÍFICOS
Projeto Social Vencendo com Jiu Jitsu

O que é o projeto?
O projeto social Vencendo com jiu-jitsu é um projeto voluntário. Parceria entre os
instrutores Ingrid Miranda, Arthur Moura e a Escola Classe Alto Interlagos. Durante o dia
são ministradas aulas de Jiu Jitsu de 45 minutos para cada turma. O projeto acontece todas
as sextas feiras de 8h45 às 12h no período da manhã e de 13h45 ás 17h no período da tarde.
Serão iniciadas aulas aos sábados em vista de aumentar a participação dos alunos.

Figura 16: Logo do Projeto Social Vencendo com Jiu Jitsu.

Quais são os objetivos do projeto?
O objetivo do projeto Vencendo com Jiu Jitsu é dar a oportunidade aos alunos de
vivenciarem a prática do esporte e usufruírem de seus benefícios, tais como a busca por uma
alimentação saudável, a melhoria de capacidades físicas e composição corporal, o cuidado
com a higiene e a vestimenta, apresentação e discussão de valores como: disciplina, respeito,
perseverança, paciência, força de vontade, confiança, lealdade, amizade, coragem,
resiliência, dentre outros. Como requisito para participação nas aulas foi estipulado que os
alunos devem apresentar bom rendimento durante as atividades diárias na escola e não
apresentar comportamento violento.
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Quem são os instrutores?
Arthur cursa Educação Física (bacharelado) na Universidade de Brasília (UnB) e está
no quinto semestre. É praticante de Jiu Jitsu desde 2012 e é graduado faixa marrom pela
equipe Gracie Barra, e pretende continuar trabalhando com artes marciais durante toda a sua
carreira. Contato: arthurpsmm@gmail.com, (61) 999542956.
Ingrid cursa o 7o semestre de Educação Física (licenciatura) na UnB, é apaixonada
por Jiu Jitsu e esportes em geral. Durante a graduação ela percebeu que gostaria de trabalhar
com crianças onde tem muita afinidade e adquiriu bastante conhecimento. Pratica Jiu Jitsu
desde 2013 e é graduada faixa roxa pela equipe Gracie Barra. Tem o sonho de fundar a sua
própria academia. Contato: ingridmirando1997@gmail.com; (61) 999624957.

Qual a demanda do projeto?
O projeto necessita de mais placas de tatame, das 65 placas de tatames que estão
sendo utilizadas 40 delas são emprestadas, 25 da UnB e 15 dos instrutores. É necessária a
compra dos uniformes (quimonos) das crianças. Através de algumas ações sociais, bazar e
campanha de arrecadação de fundos foram comprados 36 quimonos para serem revezados
pelas crianças do projeto (Figura 17), porém ainda é um número insuficiente se comparado
as 110 crianças atendidas atualmente. Falta também ajuda de custo no transporte e inscrições
para levar as crianças nos treinos aos sábados e para as competições. Além de auxílio
transporte e alimentação para os instrutores.

Figura 17: Quimonos arrecadados para Projeto Social Vencendo com Jiu Jitsu. Através de algumas ações
sociais, foram adquiridos 36 quimonos para uso das crianças que participam do projeto. Na foto, professores
voluntários e crianças participantes do projeto possam com os novos quimonos.
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Projeto Escola Aberta
O Projeto Escola Aberta, criado pela Resolução nº 52/2004-CD/FNDE e regido pela
Portaria nº 455/2019-SEEDF, visa fomentar ações para utilização do espaço público,
promovendo o desenvolvimento de atividades socioculturais e esportivas voltadas para o
empreendedorismo e trabalho, protagonismo e integração comunidade-escola. Na nossa
escola, são desenvolvidos dois subprojetos dentro da perspectiva do Projeto Escola Aberta:
Projeto Futebol dos Amigos da Escola e Projeto Naturarte Social.

Projeto Futebol dos Amigos da Escola

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título do projeto: Futebol dos Amigos da Escola
Nome da entidade: Amigos da Escola
Coordenadores do projeto: Sidinei Augusto do Bomfim e Wellington da Silva
Machado
Telefones: (61) 998831963 / 991118080

JUSTIFICATIVA
A Escola Classe Alto Interlagos está localizada no Altiplano Leste, zona rural do
Paranoá. A comunidade dessa região é carente de espaços públicos que viabilizem a interação
social, prática de esportes e lazer dos moradores.

OBJETIVO
Promover a prática de esporte, momentos de lazer e interação social na comunidade
do Altiplano Leste.

PÚBLICO BENEFICIADO
Grupo de moradores do Altiplano Leste, que é composto por ex-alunos, pais de
alunos, pais de ex-alunos da escola e demais residentes da região, que são amigos da escola
e estão sempre disponíveis para contribuir com ela.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA
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A escola abre suas portas para a prática de futebol na sua quadra de esportes, de 19
às 20 horas, em dias alternados da semana. É um momento de descontração, amizade e prática
de atividade física por moradores da comunidade, que são amigos da escola.

IMPACTO
Promoção de bem-estar e qualidade de vida na comunidade do Altiplano Leste, por
meio da prática do esporte e lazer.
PARCERIAS E INTERFACES
O presente Projeto é fruto da parceria da escola com a comunidade em que está
inserida. Se deu por iniciativa dos próprios moradores da região, que são os seus executores
voluntários.

RECURSOS
Materiais:
Quadra de esportes, traves de gol de futsal, bolas, bomba de ar.
Financeiros:
Não possuímos recursos financeiros próprios ou exclusivos para o projeto. Os
coordenadores são amigos da escola voluntários. Em geral, os materiais utilizados são os
mesmos que os estudantes utilizam e que são compartilhados com o Projeto.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O Projeto acontece durante todo o ano, inclusive durante as férias e recessos escolares.

AVALIAÇÃO
A avaliação é feita no cotidiano, por meio de constante diálogo entre a Direção da
escola, os organizadores e os participantes do Projeto. Nesses momentos de avaliação, é
definido como o Projeto deve acontecer e são estipuladas as normas de uso do espaço escolar.

Projeto Naturarte Social

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título do projeto: Projeto Naturarte Social
Nome da entidade: Projeto Social
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Coordenador do projeto: Leobertino Rodrigues Lima Filho, faixa preta, 4º Dan,
Federação Metropolitana de Judô, Coronel da Reserva Remunerada da PMDF e instrutor de
Defesa Pessoal da Academia de Polícia Militar de Brasília.
Telefone: (61) 981239442

JUSTIFICATIVA
A Escola Classe Alto Interlagos está localizada no Altiplano Leste, zona rural do
Paranoá. A comunidade dessa região é carente de espaços públicos que viabilizem a interação
social, prática de esportes e lazer dos moradores.
A Unesco, braço das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura, declarou que
o judô é o melhor esporte como formação inicial para as crianças e jovens de quatro a vinte
e um anos, já que promove uma educação física integral. O esporte permite o aprimoramento
de todas as possibilidades psicomotoras: localização espacial, perspectiva, ambidestria,
lateralidade, jogar, puxar, empurrar, rastejar, pular, rodar, cair, coordenação conjunta e
independente de ambas as mãos e pés.
Noutra perspectiva, o Comitê Olímpico Internacional declarou a modalidade como o
mais completo porque promove valores de amizade, participação, respeito mútuo e esforço
para melhorar.

OBJETIVO
Oferecimento de aulas de Judô gratuitas para a comunidade do Altiplano Leste,
promovendo a prática de esporte, momentos de lazer e interação social.

PÚBLICO BENEFICIADO
O Projeto oferece 20 vagas para alunos da Escola Classe Alto Interlagos e demais
moradores do Altiplano Leste, a partir de 4 anos de idade.

DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA
As aulas de Judô acontecem nas dependências da escola, com duração de 1 hora
semanal.

IMPACTO
Promoção de bem-estar e qualidade de vida da comunidade do Altiplano Leste, por
meio da prática do esporte e lazer.
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PARCERIAS E INTERFACES
O presente Projeto é fruto da parceria da escola com o professor voluntário Leobertino
Rodrigues Lima Filho.

RECURSOS
Materiais:
Quadra de esportes, 20 m² de tatames, quimonos (judogui) e faixas.
Financeiros:
Não possuímos recursos financeiros próprios ou exclusivos para o Projeto. Contamos
com professor que presta o serviço de forma voluntária. A escola possui tatames, que são
utilizados nas aulas regulares da escola e compartilhados com o Projeto Naturarte Social.
Parte desses tatames são cedidos pela Universidade de Brasília, graças à parceria de Arthur
Moura, amigo e voluntário da nossa escola. As famílias dos alunos do Projeto custeiam seu
quimono e faixas. Quando identificamos que algum dos alunos não possui condições de
adquirir seu quimono ou faixa, a comunidade escolar se organiza, também de forma
voluntária, para doação desse material.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O Projeto acontece durante todo o ano letivo, com aulas aos sábados, de 8 às 9 horas.

AVALIAÇÃO
A avaliação é feita no cotidiano, por meio de constante diálogo entre a Direção da
escola, os organizadores e os participantes do Projeto. Nesses momentos de avaliação, é
definido como o Projeto deve acontecer e são estipuladas as normas de uso do espaço escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em 2020, a população mundial se deparou com uma realidade que jamais
esperávamos: a pandemia do novo coronavírus. Devido à pandemia, foi necessário que as
pessoas adotassem o isolamento social como forma de prevenção contra a Covid-19 e, por
isso, as atividades escolares foram suspensas pelo Decreto no 40.509 de 11/03/2020 do GDF.
Em 5 de junho de 2020, as atividades educacionais retornaram de forma não presencial; e
ainda não há previsão para o retorno presencial dessas atividades.
Diante desse cenário, muitos dos projetos e planos de ações presentes nesta PP e
propostos para o presente ano letivo necessitarão de adaptações ou não poderão ser
executados. O corpo docente da escola tem participado de formações promovidas pela EAPE
(Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação) e se adequado à essa nova
realidade da Educação do DF, inédita até o momento. Toda a equipe da EC Alto Interlagos
está trabalhando com afinco para, na medida do possível, adequar esta PP ao momento de
vivemos, reafirmando sempre seu compromisso com a aprendizagem do estudante.
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ANEXOS
Anexo I
Normas da Escola Classe Alto Interlagos

1.

HORÁRIOS

1.1 O horário das aulas dos turnos matutino e vespertino são, respectivamente, de 7h30
às 12h30, e de 12h30 às 17h30.
1.2 As Coordenações Pedagógicas presenciais ocorrerão no turno contrário de regência,
nas terças, quartas e quintas-feiras, de 8h30 às 11h30 ou de 13h30 às 16h30.
1.3 Às quartas-feiras ocorrerão as Coordenações Coletivas, no horário de coordenação.
1.4 Os portões da escola serão abertos para entrada dos alunos às 7h15, para alunos do
turno matutino, e às 12h25 para aluno do vespertino.
1.5 O recreio dos estudantes da Educação Infantil (1º e 2º períodos), do 1º ano A e do 2o
ano B serão realizados separadamente, com o objetivo de evitar acidentes. Para o 2º
período A, ocorrerá de 11h00 às 11h30; para o 1º ano A, de 11h30 às 12h00; para o
2o ano B, de 16h00 às 16h30; e para o 1º período A, de 16h30 às 16h50.
1.6 O recreio dos estudantes das demais turmas do Ensino Fundamental ocorrerá para os
alunos do turno matutino de 12h00 às 12h30, e para os alunos do vespertino de 17h00
às 17h30.
1.7 Às 12h25 (matutino) e às 17h25 (vespertino) será tocada a sirene para que alunos se
organizem para saída.

2.

RECREIO

2.1 O parquinho é usado apenas sob supervisão de um adulto e pelas turmas da Educação
Infantil e 1º Bloco BIA (1º, 2º e 3º anos).
2.2 No horário do recreio é feita a limpeza das salas, por isso não é autorizada a
permanência das crianças em sala durante o recreio.
2.3 Para evitar acidentes, o uso da bola é restrito à quadra.
2.4 O uso da quadra se dará, preferencialmente, pela turma escalada para o dia, conforme
escala (Anexo II).
2.5 Nos dias de chuva, o recreio será realizado nos espaços cobertos da escola.
2.6 O recreio deve ser acompanhado e supervisionado pelo professor da turma.
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2.7 Todos os funcionários são responsáveis pela educação/orientação das crianças,
devendo informar à Direção situações ocorridas assim como repreender e socorrer em
situações de conflito.

3.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

3.1 A Direção/Coordenação deverá ser convocada pelo professor sempre que aluno
apresentar comportamento inadequado que necessite medida disciplinar e
convocação de responsáveis, para os devidos registros e providências.

4. LANCHE
4.1 Os horários do lanche são: 07h40 às 07h55 e 10h15 às 10h30 para matutino; 12h40
às 12h55 e 15h15 às 15h30.
4.2 Alunos devem lavar as mãos antes das refeições.
4.3 Estudantes somente são autorizados a lanchar dentro da Sala de Aula.
4.4 Após as refeições, alunos devem escovar os dentes.
4.5 Caso a turma necessite atrasar, os funcionários da cozinha devem ser informados para
reserva do lanche.

5. MATERIAL ESCOLAR
5.1 Aluno deve portar seu material individual durante as aulas.
5.2 Professor é responsável por organizar e controlar o uso do material coletivo recebido,
para evitar desperdícios.
5.3 Os materiais guardados em sala devem ser organizados pelo professor e funcionários
da conservação e limpeza para que as crianças identifiquem e tenham fácil acesso.
5.4 Os materiais coletivos que ficarem sob guarda do professor durante o seu uso, serão
devidamente devolvidos ao final da atividade.

6. XEROX
6.1 Os pedidos de cópias devem ser feitos à Coordenação com antecedência mínima de
24 horas.
6.2 Preferencialmente,

os

pedidos

de

cópia

devem

ser

feitos

via

e-mail

(ecaltointerlagos.paranoa@edu.se.df.gov.br), com envio do arquivo em formato pdf.
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6.3 O professor possui cota de 25 atividades para cópia mensal, sendo que as avaliações
não são computadas.
6.4 A mecanografia da escola é de uso restrito da Direção e Coordenação e Equipe de
Apoio Pedagógico.

7. ESPAÇOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA
7.1 O uso da Sala de Informática e de seus computadores, Sala de Leitura e de seus
materiais, quadra, parquinho e horta pelas crianças é condicionado à presença e
orientação de um adulto.
7.2 A sala de aula é compartilhada, portanto é necessário manter o ambiente organizado,
limpo e sem excessos de informações visuais.
7.3 Ao comparecer na escola, é necessário que se identifique no portão com o vigia
responsável pelo plantão.
7.4 Na entrada de pessoas desconhecidas nas dependências da escola, o vigia responsável
pelo turno deve acompanhá-las até sua identificação na Direção ou Secretaria, a fim
de dar o suporte necessário aos demais profissionais e zelar pela segurança física e
moral dos servidores e alunos da escola, como também patrimonial.
7.5 Somente será autorizado o uso do espaço físico da escola mediante prévia e expressa
autorização da Direção, que analisará a disponibilidade e compatibilidade da
atividade a ser desenvolvida com o espaço escolar.

8. SALA DE LEITURA
8.1 O uso da Sala de Leitura e de seus materiais pelas crianças é condicionado à presença
e orientação de um adulto.
8.2 O professor pode agendar horário para uso de sua turma.
8.3 Os empréstimos de livros serão feitos com a supervisão e controle dos funcionários
responsáveis pela Biblioteca ou, na sua ausência, Coordenação e Direção.

9. FREQUÊNCIA ESCOLAR
9.1 O professor deve comunicar à Coordenação/Direção sempre que constatar faltas ou
atrasos constantes de aluno, para que os devidos encaminhamentos sejam
providenciados.
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10. EQUIPES DE APOIO
10.1

O professor deve encaminhar ao Serviço de Orientação Educacional (SOE)

e/ou a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) os alunos com
dificuldade de aprendizagem ou com problemas de adaptação ao regime escolar;
10.2

Os alunos novos que apresentarem laudo médico e/ ou Relatório de avaliação

e Intervenção Educacional – RAIE elaborado pela EEAA da escola anterior devem
ser entregues à EEAA e AEE, dependendo do caso, para orientações ao Secretário
escolar na correta inserção no sistema .
10.3

Alunos com deficiências ou TGD/ TEA serão atendidos pela Sala de

Recursos Generalista (SRG) e/ ou Itinerância DA/ DV.
10.4

Os alunos com TEA – Transtorno do Espectro Autista, são atendidos pela

SRG. Todos alunos dom deficiências e com TGD/ TEA serão atendidos pela SR.

11. LIBERAÇÃO DE ALUNO
11.1

Os responsáveis deverão solicitar autorização na Direção quando precisarem

levar a criança antes do fim das aulas.
11.2

É

vetada

a

liberação

do estudante

sem autorização

prévia da

Direção/Coordenação.

12. USO DO UNIFORME
12.1

O uniforme da escola consiste em camiseta adotada pela Rede Pública de

Ensino do GDF.
12.2

O uso do uniforme pelo estudante é obrigatório, inclusive em atividades

desenvolvidas pela escola no exterior do prédio escolar (passeios), salvo previamente
e expressamente autorizado pela Direção.
12.3

Durante as atividades de Educação Física, que serão informadas aos

responsáveis, é obrigatório o uso de vestimenta apropriada.

13. PATRIMÔNIO
13.1

Somente é permitida a saída de materiais e patrimônio da escola mediante

prévia e expressa autorização da Direção, com registro no Livro de Registro dos
Vigias.
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Anexo II
Escala do Uso da Quadra de Esportes no Recreio
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Anexo III
Escala de Visita à Sala de Leitura

MATUTINO
SEGUNDA

TERÇA

RECOLHIMENTO
3º ANO A
DOS LIVROS
(Dilma e Neide)

QUARTA

QUINTA

SEXTA

2º ANO A

3º ANO B

(Dilma)

(Dilma e Neide,
chegará 10h)

ENTREGA
DOS LIVROS

(Dilma e Neide)

2º PERÍODO

1º ANO A

Depois da hora cívica

(Dilma e Neide)

(Dilma e Neide)

COORD.
COLETIVA
(Neide)

VESPERTINO
SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

RECOLHIMENTO
DOS LIVROS

5º ANO A

2º ANO B

4º ANO A

Ir até 14h10

Até 14h00

(Neide até
16h10 para
receber alunos)

ENTREGA
DOS LIVROS

(Fabi e Dilma, até
14h30)

1º PERÍODO
Depois da hora cívica

COORD.
COLETIVA
(Neide)

4º ANO B

(Fabi)

LIMPEZA

(Dilma e Neide,
chegará 10h)
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