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Apresentação
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF apresenta o Plano
de Atendimento aos estudantes em situação de Incompatibilidade idade/ano para o
ano letivo de 2022, a fim de favorecer aos estudantes a continuidade de sua trajetória
escolar e a progressão de suas aprendizagens.
A incompatibilidade idade/ano é um desafio enfrentado em todo o país. Por isso, a
importância do trabalho pedagógico que enfoque esses estudantes de forma
individualizada e que se desenvolva por meio de ações conjuntas entre todas as
instâncias em nível central, regional e local, analisando as situações e agindo sobre elas,
de forma colaborativa.
Assim sendo, este Caderno visa apresentar o Plano de Atendimento aos
estudantes em situação de Incompatibilidade idade/ano e contribuir para o
desenvolvimento das práticas pedagógicas das unidades escolares que atendem
estudantes que se encontram em situação de incompatibilidade idade/ano no Ensino
Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e favorecer a progressão
das aprendizagens e o avanço escolar.
A incompatibilidade de idade/ano ocorre quando o estudante apresenta 2 (dois) ou
mais anos de defasagem escolar, considerando 31 de março como data de corte,
conforme prevê a Estratégia de Matrícula da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,
Portaria nº 724 de 27 de dezembro de 2021.
O Plano contempla os estudantes dos Anos Iniciais e dos Anos Finais do Ensino
Fundamental que se encontram em situação de incompatibilidade idade/ano, sem
formação de turmas exclusivas. Cada estudante será atendido, por meio de intervenções
pedagógicas específicas, de acordo com suas necessidades de aprendizagem, nas
turmas regulares em que estão matriculados.
Nesse sentido, o Plano prevê:
A realização de encontros formativos de acompanhamento sistemático à organização
do trabalho pedagógico.
A (re)organização da prática pedagógica por meio da ampliação do repertório de
estratégias didáticas.
O avanço de estudos para aqueles estudantes que demonstrarem progressão nas
aprendizagens de forma a regularizar o fluxo escolar.
O acompanhamento e monitoramento das aprendizagens dos estudantes.
Espera-se que o Plano de Atendimento aos estudantes em situação de
Incompatibilidade idade/ano auxilie na identificação e no mapeamento desses
estudantes e, a partir disso, possibilite o desenvolvimento de estratégias diferenciadas
para o processo de correção de fluxo, oportunizando aprendizagens que não ocorreram
em momentos anteriores. Espera-se, sobretudo, que seja garantido o direito de aprender
e a inclusão desses estudantes no fluxo educacional regular, com vistas à progressão
continuada das aprendizagens e a sua permanência na escola.
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Introdução
O cenário educacional atual requer ações que não se limitem a propor a melhoria dos
indicadores educacionais, mas que incluam estudantes que vivenciam a
incompatibilidade idade/ano processo educacional, considerando suas características e
garantindo seus direitos de aprendizagem.
Em consonância com a proposta da Organização Escolar em Ciclos para as
Aprendizagens, vigente na Rede Pública de Ensino do DF, este Plano busca a melhoria
da educação e pretende contribuir para a garantia de acesso, permanência e conclusão
da escolarização na idade esperada, possibilitando o sucesso da aprendizagem, bem
como almeja a efetivação das estratégias pedagógicas dessa organização escolar.
A partir da aprovação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), o
Distrito Federal, os Estados e os Municípios estabeleceram seus próprios sistemas de
ensino com autonomia relativa na formulação de políticas educacionais, sobretudo para
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu Art. 205, evidencia que a educação
é um direito de todos, é dever do Estado e da família e deve ser promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade. Logo, entende-se que o estudante que tenha seu fluxo
escolar interrompido, por qualquer razão, continua a fazer jus ao acesso à educação e
continua sendo um dever do Estado promover esse direito, oferecendo estratégias que
possam sanar a interrupção
A LDB prevê a possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com
defasagem escolar (LDB nº 9.394/96, Artigo 24, inciso V, alínea b). Em consonância com
essa determinação, o Plano Nacional de Educação (PNE/2014-2024) estabelece na
Meta 2 a universalização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, bem como a conclusão dessa etapa na
idade recomendada.
O Plano Distrital de Educação (PDE/2015-2024), por sua vez, reafirma esse
compromisso em sua Meta 2, que estabelece “garantir o acesso universal, assegurando
a permanência e a aprendizagem dos estudantes a partir dos 6 anos de idade ao Ensino
Fundamental de 9 anos, assegurando, também, a conclusão dessa etapa até os 14 anos
de idade” e aponta a necessidade e importância de atendimento diferenciado aos
estudantes em defasagem idade/ano por meio da estratégia 2.2.
Ademais, após o período de isolamento social e de atividades escolares não
presenciais no contexto da pandemia de Covid-19, a preocupação com as
aprendizagens dos estudantes se intensificou, considerando que as fragilidades já
existentes podem ter sido potencializadas. Nesse contexto, evidencia-se os estudantes
em situação de incompatibilidade idade/ano, dadas as suas peculiaridades e que
necessitam de olhar atencioso e propositivo na perspectiva de intervir e garantir suas
aprendizagens.
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Encontros Formativos
Acredita-se que a formação no local da escola, devidamente planejada e
acompanhada, faz a diferença na aprendizagem dos estudantes.
Toda unidade escolar precisa estar comprometida com a formação continuada nas
coordenações pedagógicas. Os processos formativos devem ser prioridade da gestão
escolar que as organizará em um trabalho conjunto com o coordenador pedagógico
local.
Para o Plano de Atendimento aos estudantes em situação de Incompatibilidade idade/ano, esses momentos têm o objetivo de repertoriar os docentes quanto a sua prática
pedagógica, visto que os educadores são fundamentais para construir a relação
dialógica do processo de aprendizagem pautado na autonomia dos estudantes.
Os encontros formativos propostos neste Plano são planejados para promover:
A associação da teoria com a prática.
O aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e compartilhamento de experiências
num processo de reflexão sobre a ação.
Uma prática pedagógica mais criativa, flexível e humanizada.
A confecção de materiais pedagógicos, visando à contextualização dos conteúdos, a
interdisciplinaridade e a transversalidade na operacionalização do currículo da
SEEDF.
Nesse contexto, em conformidade com os normativos desta SEEDF destaca-se que:
A coordenação pedagógica é um espaço-tempo fundamental para aprimorar as
práticas dos professores, visto que possibilita o desenvolvimento de planejamentos
coletivos, discussões, trocas de experiências e, também, de formação continuada.
Esse espaço-tempo deve ser mediado pelo coordenador pedagógico local junto com
a equipe gestora, adequando as orientações realizadas pelos níveis intermediário e
central à realidade da sua unidade escolar e do seu corpo docente.
A coordenação coletiva deverá contar com a presença e envolvimento de todos os
participantes do trabalho pedagógico da unidade escolar, com foco, também, na
socialização do que foi compartilhado pelo nível central e/ou intermediário com o
coordenador local, nos momentos dos encontros formativos.
Assim, os encontros formativos ocorrerão de maneira virtual, nos turnos matutino e
vespertino, possibilitando escolha do melhor horário por parte do coordenador
pedagógico. O link de acesso será sempre o mesmo: Clique aqui!
A fim de auxiliar na organização do calendário escolar e no planejamento local, segue o cronograma com os meses e temas planejados para cada encontro formativo.

06

Nº

01

Data

23/03

Temáticas propostas

Objetivos

- Apresentação da proposta.

- Apresentar a proposta.

- Aspectos do desenvolvimento huma-

- Apresentar as estratégias propostas

no: Infâncias e Adolescências Nativas

para o acompanhamento das apren-

Digitais e suas interações.

dizagens.

- Avaliação Formativa.

- Promover reflexões sobre a prática

- RAv.

docente

e

as

concepções

de

ensino

e

desenvolvimento,

aprendizagem do estudante do século
XXI.

02

03

07/04

09/06

- Conselho de Classe perspectiva for-

- Promover reflexões e orientações pa-

mativa.

ra a realização do Conselho de Classe

- Ata do Conselho de Classe.

- Oferecer orientações para realização

- Avanço de Estudos.

doAvanço de Estudos.

- Avaliação formativa e o Conselho de

- Oferecer estratégias para atuação

Classe.

docente.

- Avanço de Estudos.

- Promover reflexões e orientações
para a realização do Conselho de
Classe.
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11/08

- Orientação para planejamento de ati-

- Oferecer estratégias para o pla-

vidades em grupos heterogêneos.

nejamento de atividades.

- Reagrupamentos.

- Oferecer estratégias para atuação

- Orientação para planejamento perso-

docente.

nalizado (roteiro de estudos).

- Promover o compartilhamento de experiências.
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06

07

08

08/09

22/09

06/10

- Avaliação formativa e o Conselho de

- Promover reflexões e orientações

Classe.

para a realização do Conselho de

- Avanço de Estudos.

Classe.

- Oficinas para condução do desen-

- Promover orientações para promover

volvimento de competências socio-

o desenvolvimento de competências

emocionais.

socioemocionais.

- Oficinas para condução do desen-

- Promover orientações para promover

volvimento de competências socio-

o desenvolvimento de competências

emocionais.

socioemocionais.

- Aplicação de Metodologias ativas.

- Oferecer estratégias para atuação
docente.

20/10

- Promover o compartilhamento de experiências.
-
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03/11

Oficinas

para

condução

da

- Promover orientações para auxiliar o

elaboração de Projeto de Vida.

estudante a planejar sua jornada

- Próximos passos.

acadêmica na etapa seguinte.
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Nº

Data

Temáticas propostas

Objetivos

- Avaliação formativa e o Conselho de - Promover reflexões e orientações
Classe.

para a realização do Conselho de

- Sistematização, análise e registro dos Classe.
10

24/11

resultados.
- Transição para a etapa seguinte.
-

Relatório

do

desenvolvimento

do

estudante.
11

02/12

- Fórum de experiências.

- Promover o compartilhamento de
experiências.

08

Organização da Prática Pedagógica
Além dos encontros formativos para a ampliação de repertório, este Plano de
Atendimento propõe a (re)organização da prática pedagógica. Dessa forma, serão
propostas diferentes temáticas e possibilidades metodológicas, como: Avaliação
formativa, Projeto de Vida, Competências socioemocionais, Metodologias ativas, dentre
outras.
Cada uma das temáticas e estratégias integrantes deste Plano serão apresentadas
em fascículos específicos, ofertados ao longo dos encontros formativos e publicizados
junto a este recurso pedagógico. Tais materiais de apoio pretendem subsidiar e
repertoriar a Organização do trabalho pedagógico diante da realidade e necessidade de
cada Unidade Escolar, na perspectiva de orientar a operacionalização das intervenções.
Para tanto, os recursos supracitados, contribuirão e evidenciarão as seguintes
pontos:
Diagnóstico:
É caracterizado pela definição e utilização de diferentes procedimentos e instrumentos
avaliativos que permeiam todo o processo, com o objetivo de levantar informações que
constituirão a base para o planejamento do professor e subsidiará a elaboração de
estratégias pedagógicas. Além de justificar possíveis avanços e outras ações didáticas
cotidianas.
Documentação e Registro:
Consiste na descrição e organização dos dados que possibilitam tornar visíveis as
necessidades de aprendizagens e orientar o planejamento, a elaboração e execução das
intervenções didático-pedagógicas necessárias ao avanço. Essa etapa contribui para a
visibilidade e materialidade do trabalho pedagógico.
Planejamento e execução das intervenções didático-pedagógicas:
Caracteriza-se pela tomada de atitudes em relação às dificuldades de aprendizagem
levantadas. É a etapa fundamental para a elaboração do planejamento, considerando o
“para quê”, o “o quê” e o “como fazer”, por meio das sequências didáticas e/ou projetos
de trabalho, reagrupamentos e dentre outros, constituindo, assim, o processo de
avaliação formativa: diagnóstico, registro, análise e intervenção.
O acompanhamento sistemático do trabalho pedagógico, com a participação efetiva
dos profissionais envolvidos, deve ser entendido como oportunidade de planejamento de
ações contínuas e permanentes.
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Avanço de estudos
Preocupada com a oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade, pautada
na promoção da equidade e na universalização do acesso, da permanência e da
conclusão com êxito das aprendizagens, a SEEDF aponta o Avanço de Estudos como
uma ação potencial dentro do conjunto de estratégias pedagógicas pensadas para o
Ciclo Letivo 2020/2021/2022, necessárias para superação dos desafios deixados pelo
ensino remoto.
O Avanço de Estudos é uma estratégia legalmente instituída de valorização das
aprendizagens dos estudantes do 2º ao 8º ano do Ensino Fundamental, considerando
seu progresso nas aprendizagens, suas potencialidades, seu processo de
desenvolvimento e suas condições de ajustamentos a períodos mais adiantados,
conforme cada caso, a ser indicado pelos professores, avaliado e registrado pela
unidade escolar em Conselho de Classe.
Parte-se da premissa de que os estudantes em situação de incompatibilidade
idade/ano devem ter seu processo de aprendizagem progressivo e contínuo assegurado,
considerando as diferentes formas de aprender, os diversos espaços e tempos de
aprendizagens e os contextos sociais e culturais nos quais as aprendizagens são
constituídas.
A perspectiva é permitir que esses estudantes aprendam e avancem para o ano letivo
subsequente, durante o ano letivo de 2022, de forma contínua em sua trajetória escolar e
sempre orientada pelo processo de avaliação formativa.
Nesse sentido, o Avanço de Estudos apresenta-se como mecanismo pedagógico que
respeita, acolhe e valoriza a diversidade de habilidades e ritmos de aprendizagem dos
estudantes que demonstrem progresso nas aprendizagens, possibilitando seguirem com
sucesso suas trajetórias educacionais.
Ressalta-se que esse procedimento deve ser feito de forma segura, responsável e
com o envolvimento da equipe pedagógica da unidade escolar, uma vez que, adotado o
Avanço de Estudos, não existe a possibilidade de ser revertido em hipótese alguma,
considerando que o registro de seu percurso escolar não poderá ser desfeito.
Desse modo, nos casos em que reste dúvidas, recomenda-se a realização da vivência
temporária do estudante no ano subsequente, antes de registros em Atas e/ou do
registro do Avanço de Estudos no Sistema de Gestão i-Educar. Conforme Parecer CEDF
nº 158/2014, o período para a realização da vivência é de no mínimo 5 (cinco) dias e no
máximo 10 (dez) dias letivos e consecutivos, podendo ser prorrogado mediante anuência
do Conselho de Classe e dos pais, mães e/ou responsáveis pelo(a) estudante.
No Brasil, o Avanço de Estudos está amparado nos seguintes normativos: Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica, Leis de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei Nacional nº 9.394/1996 - Art.) e Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica.
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Além disso, complementarmente às normas supracitadas, o Avanço de Estudos
também está amparado na legislação do Distrito Federal: Regimento Escolar da Rede
Pública de Ensino do Distrito Federal, Art.233, Resolução no 2/2020 do Conselho de
Educação do Distrito Federal, Art.147 e Manual da Secretaria Escolar do Sistema de
Ensino do Distrito Federal, págs. 41 a 43.
A partir desses normativos, para a promoção do Avanço de Estudos deve-se atentar
ao seguintes requisitos:
Mínimo de 06 (seis) meses ininterruptos de matrícula na unidade escolar, podendo
ser contabilizado o período cursado no ano anterior na mesma unidade escolar. Esse
tempo exigido deve-se diretamente à dinâmica do processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que o professor terá possibilidades de se aproximar,
conhecer e avaliar o estudante, evidenciando aspectos que ensejam na possibilidade
de avançá-lo em sua trajetória educacional.
Data limite para o registro no Sistema de Gestão i-Educar: até o 1º dia letivo do 3º
Bimestre.
Indicação por um(a) professor(a) regente com atuação direta com o estudante.
Aprovação da indicação pelo Conselho de Classe.
Avaliação de desempenho com verificação da aprendizagem.
Apresentação de resultados da avaliação do estudante para análise pelo Conselho
de Classe diante do desempenho escolar e das aprendizagens.
Registros de decisões e procedimentos em ata própria.
Autorização e consentimento dos pais, mães ou responsáveis legais.
Alerta-se que esse estudante em situação de incompatibilidade idade/ano, que será
avançado, deverá ser acompanhado pedagogicamente ao longo de toda a sua trajetória
escolar, assegurando a continuidade das aprendizagens significativas. Ele deve contar
com um olhar atento tanto da equipe pedagógica da unidade escolar, da UNIEB e do
nível central, a fim de vislumbrar as potencialidades e fragilidades de cada um desses
estudantes para intervenções e ações.
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Acompanhamento e
monitoramento das
ações e dos estudantes
Para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido junto aos estudantes com incompatibilidade idade/ano prevê-se o acompanhamento articulado e contínuo junto com as
Unidades Regionais de Educação Básica, a partir dos encontros formativos e do
Relatório de Acompanhamento das Aprendizagens - RAP.
Esse documento será construído, colaborativamente, pela equipe da UNIEB e pelos
coordenadores locais, a partir das orientações da DIEF, ao longo do ano letivo de 2022 e
serão abordadas as seguintes questões relativas aos estudantes em incompatibilidade
idade-ano:
Impactos da situação de incompatibilidade no processo de recomposição das
aprendizagens.
Ações e intervenções realizadas pela UNIEB e/ou pela unidade escolar na
perspectiva de contribuir para as aprendizagens dos estudantes que apresentam
fragilidades.
Ocorrência de Infrequência escolar e as estratégias realizadas para mitigá-la.
Mapeamento para identificação dos estudantes em situação de incompatibilidade
idade/ano, bem como suas escolas e turmas e os possíveis motivos que levaram a
tal situação (Retenção por proficiência no mesmo componente curricular ou em
componentes curriculares diversos, abandono escolar…).
Os dados e contribuições evidencidos no relatório serão abordados e debatidos, individualmente com cada CRE, conforme sua realidade e de suas escolas vinculadas,
durante as Vivências de Acompanhamento promovidas pela Diretoria de Ensino
Fundamental.
Para isso, a atuação da UNIEB será de extrema importância para fomentar,
acompanhar e participar, quando necessário, dos encontros formativos do Plano, bem
como para conhecer e acompanhar as ações e intervenções realizadas com esse
público alvo.
Espera-se que o referido acompanhamento favoreça a elaboração de planejamentos
que focalizem cada estudante, atendendo às suas necessidades individuais, com base
em referencial curricular voltado para a recomposição das aprendizagens e proficiência
acadêmica dos estudantes em prol do seu efetivo avanço escolar.
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