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3. APRESENTAÇÃO

O Projeto Político Pedagógico, constitui-se num verdadeiro processo de conscientização, de
formação cívica, de recuperação da importância e necessidade do planejamento na educação. Busca nortear
os princípios, os projetos e os meios pelos quais serão desenvolvidas as atividades estabelecidas para o ano
letivo de 2021. É um processo coletivo de investigação, avaliação, discussões periódicas para reescrever o
documento e mantê-lo fiel as práticas realizadas na escola, seja através de ensino remoto, ou presencial.
O presente instrumento é fruto das reflexões, discussões e considerações que ocorrem no âmbito
da escola e que são protagonistas, os professores do quadro efetivo e temporário, os membros da Equipe
Gestora, os profissionais da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Serviço de Orientação
Educacional, Atendimento Educacional Especializado (Sala de Recursos), representantes dos segmentos da
carreira assistência, dos pais/responsáveis e funcionários terceirizados. É de suma importância a
participação de todos os membros da comunidade escolar por se tratar do documento de identidade das
unidades escolares. Libâneo conceitua o PPP como sendo:
O documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser
desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do
sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade escolar. De certo
modo, o projeto pedagógico-curricular é tanto a expressão da cultura da escola
(cultura organizacional) como sua recriação e desenvolvimento. Expressa a cultura
da escola porque ele está assentado nas crenças, valores, modos de pensar e agir das
pessoas que o elaboram. (LIBÂNEO, 2004, p. 151).
O Projeto Político Pedagógico, vem com o objetivo de resgatar e reforçar valores, envolvendo
todos os participantes desta escola em atividades dinâmicas e coletivas. A família faz parte integrada no
processo educacional, tendo participação efetiva nas tomadas de decisões.
O processo de formação continuada é embasada no trabalho coletivo. É seu principal ponto de
apoio e aliado precioso. Para garantir sua eficácia, precisa ser uma construção conjunta e solidária.
A construção do Projeto, representa um compromisso conjunto com a definição da identidade
da Instituição Educacional e deve ser um espaço de luta pela formação da cidadania comprometida com a
transformação social.
Para a reconstrução deste Projeto foram realizados encontros online Via Meet, lives, estudos,
análises de dados, debates e formulários, envolvendo toda comunidade escolar (equipe gestora,
coordenadores, SOE, EEAA, Sala de recurso, professores, servidores, estudantes e pais). Para isso, foram
levadas em consideração as avaliações realizadas no ano anterior, ainda que em atividade remota, havendo
reflexões relacionados à nossa prática e dificuldades encontradas buscando assim caminhos para alcançar
uma educação de qualidade.
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A participação dos professores e demais servidores da escola se deu durante a Semana
Pedagógica e nas coordenações coletivas para estudo e discussão do documento.
Vale ressaltar que retornamos às aulas no dia 03 de março do Ano de 2021, observando
DECRETO no 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e
provisório, para os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito
Federal, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em
virtude da pandemia da COVID-19 e dá outras providências.
DECRETO no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), e dá
outras providências, regulamentando em seu Art. 2o, in verbis:
DECRETO No 41.874, de 08 de março de 2021. Prorroga a vigência do Decreto No.41.849, de
27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 de março de 2021, entre outras providências.
Art. 2o Ficam suspensos até o dia 15 de março de 2021, no âmbito do
Distrito Federal, todas as atividades e estabelecimentos comerciais,
inclusive:
........................
III – atividades educacionais presenciais em todas as creches,
escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada;
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Vídeo 2021: https://www.facebook.com/100003305102335/videos/4107778656008931/

4. HISTÓRICO:

Uma Instituição educacional é o que são seus gestores,
Os seus educadores,
os pais dos estudantes e a comunidade.
“A Cara da instituição educacional”
decorre da ação conjunta de todos os elementos.
(LUCKESI,2007,p.15)

A escola é um lugar onde todos devem trabalhar para a realização de um projeto coletivo. Projeto
com o qual, todos se comprometem, respeitam e se realizam com os sucessos obtidos, responsabilizam-se
pelos insucessos e empenham-se pela sua superação.
Partindo desta visão, é que a proposta ora apresentada prevê uma nova atividade onde,
desenvolver o processo pedagógico, a partir de um planejamento participativo e comunitário, envolve
atividades conjuntas da escola, família e comunidade objetivando a melhoria da qualidade de ensino, agora
com mais empenho e dedicação de todos os seguimentos envolvidos, devido as atividades estarem sendo
remotas.
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A maior preocupação é desenvolver um processo educativo centrado no aluno e na sua realidade
pessoal e contextual que se efetive como tarefa contínua, onde professores, auxiliares, pais e alunos
participem, não só de execuções, mas principalmente de decisões, planejamentos, acompanhamentos,
controle e avaliações das ações propostas, ainda mais diante da implantação da escola em tempo integral
em nossa instituição.
Partindo do pressuposto de que o aluno deva desenvolver-se integralmente, lendo, escrevendo e
produzindo com autonomia em diferentes linguagens-verbal, matemática, gráfica, artística, corporal e
religiosa, para interagir com o outro, expressando-se, interpretando, considerando a intencionalidade e
usufruindo diversas situações de comunicação, sendo assim capaz de resolver problemas do cotidiano.
Para efetivar esta proposta, necessário se faz que o processo educativo seja desenvolvido por
pessoas que acreditam na dignidade, na capacidade do educando e na escola como um dos agentes de
transformação que podem provocar melhoria em todos os níveis, favorecendo desta forma a melhoria da
qualidade de vida. Para isso, a comunidade escolar reúne-se para decidir os pontos necessários para uma
educação de qualidade nesta Instituição Educacional, através do Aplicativo Meet.

4.1- CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA

A criação dos CAICs (Centro de Assistência Integral da Criança e do Adolescente) foi inspirada
em dois projetos anteriores: o da Escola Parque, que teve como idealizador o professor Anísio Teixeira; e
os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), criado por Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro na década
de 1980, durante a gestão de Leonel Brizola. Instituídos pelo decreto nº 91/1990, os inicialmente
denominados Centros Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente (CIAC) passaram a fazer parte do
Projeto Minha Gente, cuja elaboração compete à Legião Brasileira de Assistência Brasileira de Assistência
e a coordenação ao Ministério da Criança. Segundo Gomes (2010), Brizola juntamente com Darcy Ribeiro
convenceram o presidente Fernando Collor de Melo da importância dos CIEPs e da escola atender em tempo
integral, sendo assim, surgiu a política pública que implantou os Centros de Atenção Integral à Criança
(CAICs).
Após a renúncia do presidente Collor, Itamar Franco assume o poder, extingue o Ministério da
Criança e redefine o “Projeto Minha Gente” como “Programa Nacional de Atenção à Criança e ao
Adolescente” (PRONAICA) e os CIACs passam a ser denominados CAIC – Centro de Atenção Integral à
Criança e ao Adolescente com a intencionalidade de oferecer a comunidade um ensino integral, com
atendimento médico/odontológico e também cursos profissionalizantes, porém pouca coisa saiu do papel.
Hoje funcionamos como uma instituição escolar, como as demais.
Foi escolhido o nome de CAIC Ayrton Senna, em homenagem ao saudoso corredor de Fórmula
“1” Ayrton Senna da Silva, que faleceu no dia 1º de maio do ano de inauguração de nossa escola.
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O CAIC Ayrton Senna foi inaugurado oficialmente no dia 18 de maio de 1994, mas já estava
em pleno funcionamento desde o início do ano letivo (11 de março) e já contava com um total de 884 alunos
matriculados e distribuídos entre Pré-escola, CBA (Ciclo Básico de Alfabetização), 3ª, 4ª série, que em sua
maioria veio encaminhado de outras instituições, já apresentando uma grande defasagem de idade/série.
Para dirigir essa grande estrutura contamos inicialmente com três diretores: Diretor Geral,
Diretor da Escola e Diretor da Pré-escola que com o passar do tempo foram diminuindo a equipe até
chegarmos ao número reduzido que é apresentado hoje.
A busca da erradicação da distorção idade/série sempre foi uma constante no CAIC e vários
projetos no decorrer dos anos foram desenvolvidos: supletivo (1996), CAA – Classe de Aceleração da
aprendizagem-nível de 1ª à 4ª série (2000), Projeto de Aceleração da Aprendizagem de séries finais do
Ensino Fundamental (2001) EJA - Educação de Jovens e Adultos - que funcionava no noturno e diurno
(2000 a 2005), Se liga, em parceria com o Instituto Ayrton Senna (2007 e 2009), Acelera, em parceria com
Instituto Ayrton Senna (2008 e 2009) e neste ano corrente oferecemos Educação Infantil e Ensino
Fundamental de Anos iniciais. Desde 2008 atendemos alunos dentro da proposta da Educação Integral.
Em 2004 começou a funcionar a sala de recursos para atender os alunos ANEE’s da integração
e inclusão inversa desta UE e também das escolas vizinhas. Porém em 2018 a escola passou a contar com
uma professora itinerante para atender estes alunos durante apenas uma manhã e uma tarde, com o isso o
trabalho ficou comprometido devido ao pouco tempo de permanência da profissional nesta instituição não
é possível atender todos os alunos.
Em 2000 foi implantada a oficina pedagógica para atender aos professores da rede na produção
de materiais pedagógicos. A oficina ficou parada nos anos de 2005 e 2006, voltou a funcionar em 2007, mas
em 2015 foi realocada em outra instituição.
Desde a inauguração, contamos com o desempenho de diretores que dentro de suas
possibilidades muito contribuíram para o desenvolvimento pedagógico da escola, tais como: Erotildes
Milhomem, Maria Celinalva, Dirce Maria Freire da Costa, Ivani Greco, Francisca Borges, Marisa Santo,
Antonia Herenice Tavares Martins, Cícera Leandro Custódio e atualmente Míriam Felizardo dos Santos.
Atualmente contamos com profissionais ANEE, SOE, Pedagogo e Sala de Recurso em plena
atuação em assistência aos nossos alunos.
No Biênio de 2020-2021, a escola CAIC Ayrton Senna, inicialmente, atravessou um processo
de adaptação para o ensino remoto, com os professores se preparando, participando de cursos e treinos para
o aprendizado a fim de obter domínio do uso da plataforma educacional e adequando o currículo para
melhor atendimento aos nossos alunos. Houve também adequação do administrativo da escola para oferecer
àqueles que não tinham acesso à internet ou a aparelhos que possibilitassem o estudante ao acesso às aulas
remotas, o material impresso que tem sido oferecido aos nossos educandos, no período da suspensão das
aulas presenciais, devido a Pandemia de Covid.
9

Atualmente a maioria de nossos estudantes acessam a plataforma educacional e realizam suas
atividades, participam de aulas online ao vivo com os professores e assistimos também os alunos com
material impresso para aqueles que não tem como acessar.
Quanto aos projetos de leitura, tem-se procurado adaptar criando o cantinho da leitura na
plataforma, ou enviando através do whatsapp, livros em PDF, para os responsáveis lerem para os alunos da
educação infantil e não alfabetizados e para os alunos alfabetizados lerem nos finais de semana. Além disso,
os professores elaboram aulas criativas, coloridas, com uso de vídeos explicativos e games, promovendo o
aluno a ser protagonista de seu aprendizado.
Quanto à assistência social, a equipe oferta, as cestas verdes, cestas de alimentos não perecíveis
e de carne, sempre que possível. O SOE, ANEE e Sala de Recurso, tem feito periodicamente salas de
conversas com os responsáveis e estudantes, para melhor atendê-los em relação ao período difícil em que
vivemos, a lidar com o luto, perdas em geral e identificar famílias que necessitam de maior apoio.
A Escola, oferta Educação Infantil, Ensino Fundamental bloco inicial em ciclos e segue as
orientações indicadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, constantes em Portarias, Circulares
e Editais.
Com o passar dos anos a demanda de alunos também vem sendo alterada de acordo com as
modalidades oferecidas pela escola. Alguns pais e/ou responsáveis entrevistados relataram que com a
construção dos CEPIs (Centro de Educação da Primeira Infância) eles preferem matricular as crianças de
até 5 anos nessas instituições por ofertarem educação integral, o que ajuda os familiares a trabalhar sem ter
que buscar alguém para cuidar das crianças no contra turno.

Os gráficos abaixo apresentam estas alterações:
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4.2- CARACTERIZAÇÃO FÍSICA:

O CAIC possui 54 salas, 22 banheiros, 1 refeitório, ginásio com banheiros, pátio coberto, áreas
destinadas para o bom funcionamento da instituição educacional (Cozinha, Coordenação, Direção,
Secretaria, guarita para porteiros).
Parque destinado à Educação Infantil, Parque para alunos da Alfabetização, uma grande área livre,
espaço destinado à Educação Integral. Temos uma boa estrutura para o atendimento da Educação Infantil e
contamos com salas reservada para o uso de atividades extraclasse como:
● Auditório;
● Sala de vídeo;
● Sala de leitura;
● Sala de jogos;
● Sala de recurso (AEE);
● Sala para o EEAA
● Sala para o SOE;
● Sala para SAA;
● Sala para cursos.
* Neste ano, foram feitas reformas na instalação elétrica, reparos no telhado e instaladas pias
para asseio das mãos nas entradas e bebedouros com torneiras para uso dos alunos, com o
objetivo de incluir a adequação sanitária para retorno presencial.
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Conheça as áreas da Escola CAIC Ayrton Senna, através do vídeo e das fotos a seguir:
https://www.facebook.com/caicayrtonsenna.seninha.5/videos/347981783587827

FOTOS DE PARTES DA ESCOLA:

Sala de Aula
para alunos do
3º ano

Sala de aula para
alunos do 5º ano

Sala de aula de
Educação
Infantil
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Quadra de espore
coberta

Espaço aberto para
jogos e
brincadeiras

Pia para
higienização das
mãos na entrada
“Adequação
sanitária”
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Reforma dos
banheiros para
adequação
sanitária

Reforma dos
banheiros para
adequação
sanitária
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4.3- DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:

NOME DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL
ENDEREÇO COMPLETO

CAIC AYRTON SENNA
QR 117 ÁREA URBANA, CEP: 72301-700
3901-7741
TELEFONE/FAX/E-MAIL
CAICASDESAMAMBAIA@EDU.SE.DF.GOV.BR
LOCALIZAÇÃO
SAMAMBAIA SUL – DF
CÓDIGO DO INEP
53008944
CRESAM – COORDENAÇÃO REGIONAL DE
DIVISÃO
ENSINO DE SAMAMBAIA
DATA DE CRIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 04/08/1993
EDUCACIONAL
CÓDIGO DA UNIDADE
990260000039
INAUGURAÇÃO

19/05/1994
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TURNOS DE FUNCIONAMENTO
NÍVEIS DE ENSINO OFERTADO
MODALIDADES
OUTROS

MATUTINO E VESPERTINO
EDUCAÇÃO
INFANTIL
e
ENSINO
FUNDAMENTAL
(ANOS
INICIAIS),
EDUCAÇÃO INTEGRAL.
ENSINO REGULAR
SALA
DE
RECURSOS,
SALA
DE
ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO,
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E CID FUTSAL.

4.4- MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ESCOLA:

4.5- ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL:

DATA DE CRIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: 04/08/1993
INAUGURAÇÃO: 19/05/1994
CÓDIGO DO INEP: 53008944
CÓDIGO DA UNIDADE: 990260000039
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5. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

Parte fundamental de todo o planejamento, o Diagnóstico da Realidade Escolar nos apresenta a
situação atual de como se encontra a comunidade escolar. É por meio desse diagnóstico que podemos
identificar as principais dificuldades e desafios que pretendemos ressignificar.
De acordo com os diálogos realizados com os pais e/ou responsáveis e alunos, a Instituição
Educacional CAIC Ayrton Senna apresenta as seguintes características:

5.1-COMUNIDADE ESCOLAR:

Constituída em sua maioria por trabalhadores assalariados, com raça/cor autodeclarada entre
branca e parda (mulata) e religiões católicas e evangélicas. A mulher representa a maioria dos chefes de
família, promovendo o sustento da família essa composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco)
pessoas.
No que se refere ao grau de escolaridade dos pais e/ou responsáveis constatou-se que a maioria
cursou o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1ª a 4ª série), sendo que parte não completou o Ensino
Fundamental – Anos Finais (5ª a 8ª série) e nem e o Ensino Médio. Alguns pais e/ou responsáveis se
declararam analfabetos ou com pouco estudo e outros relataram que estão cursando ou concluíram o Ensino
Superior.
No que reflete a renda familiar, onde a maioria sobrevive com apenas 1 salário mínimo
(R$1.100,00). Sendo que algumas famílias estão sendo assistidas apenas pelo Programa Bolsa Família. Tais
condições financeiras não contribuem para uma melhor condição de vida para os nossos educandos, que em
sua maioria não possuem telefone fixo, nem computador com acesso à internet e tem pouco contato com
livros e revistas em suas residências.
Nossos alunos moram nas imediações da escola e vem para escola andando, outros usando carro
ou bicicleta, poucos usam o transporte público. Na região tem como opção de esporte e lazer o Centro
Olímpico Rei Pelé, porém menos de 100 alunos utilizam o espaço. Próxima à escola possui a creche não
governamental Casa Azul que oferecem cursos em diversas áreas onde cerca de 70 alunos participam, nestes
tempos de pandemia recebendo material impresso.
Diante do trabalho pedagógico realizado pela a escola a comunidade escolar entre
pais/responsáveis e alunos consideram a Instituição de Ensino como ótima e boa.
No atual contexto de aula remotas, os pais têm se desdobrado para acompanhar seus filhos,
observando as orientações dos professores, embora seja bastante difícil, visto que precisam trabalhar para
colocarem o sustento em casa e em muitas vezes não possuem acesso à internet. Buscam e devolvem as
atividades impressas na maioria das vezes nos prazos estipulados.
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Segundo o IDEB, a região administrativa de Samambaia está abaixo da meta estipulada para
2020 nos anos iniciais, embora a escola pública desde 2005 apresenta crescimento paulatino e a média de
2021 ainda será observada no final do ano letivo, conforme o quadro demonstrativo:

Anos Iniciais do Ensino Fundamental
IDEB Observado

Metas

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Total

3.8

4.2

4.6

5.0

5.2

5.5

5.8

5.9

3.9

4.2

4.6

4.9

5.2

5.5

5.7

6.0

Dependência Administrativa
Estadual

3.9

4.3

4.9

5.1

5.4

5.8

6.0

6.1

4.0

4.3

4.7

5.0

5.3

5.6

5.9

6.1

Municipal

3.4

4.0

4.4

4.7

4.9

5.3

5.6

5.7

3.5

3.8

4.2

4.5

4.8

5.1

5.4

5.7

Privada

5.9

6.0

6.4

6.5

6.7

6.8

7.1

7.1

6.0

6.3

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.5

Pública

3.6

4.0

4.4

4.7

4.9

5.3

5.5

5.7

3.6

4.0

4.4

4.7

5.0

5.2

5.5

5.8

5.2-ALUNOS:
Atualmente contamos com 851, alunos matriculados distribuídos em 46 turmas, conforme
quadro abaixo:
MATUTINO
Turmas
Quantidade de
alunos
1º Pe. “A”
17
1º Pe. “B”
16
1º Pe. “C”
16
1º Pe. “D”
16

Turmas

VESPERTINO
Quantidade de alunos

1º Pe. “E”
1º Pe. “F”
1º Pe. “G”
1º Pe. “H”

17
15
15
23

2º Pe. “A”
2º Pe. “B”
2º Pe. “C”
2º Pe. “D”
2º Pe. “E”
2º Pe. “F”

19
22
23
22
22
21

2º Pe. G
2º Pe. H
2º Pe. I
2º Pe. J
2º Pe. K
2º Pe. L

20
20
20
21
21
22

1º Ano “A”
1º Ano “B”
1º Ano “C”

21
22
18

1º Ano “D”
1º Ano “E”
1º Ano “F”

13
22
24

2º Ano “A”
2º Ano “B”
2º Ano “C”

21
20
20

2º “D”

2º “E”
------------

16
26
-------------

3º Ano “A”

19

3º Ano “C”

19
18

3º Ano “B”

19

3º Ano “D”

17

4º Ano “A”
4º Ano “B”
4º Ano “C”

13
16
25

4º Ano “D”
4º Ano “E”
----------

15
21
------------

5º Ano “A”
5º Ano “B”
5º Ano “C”

12
13
14

5º Ano “D”
5º Ano “E”
---------

14
21
-------------

2

---------

-------------

TOTAL

402

Ensino Especial

TOTAL

449
TOTAL DE ALUNOS: 851

Modalidades disponíveis: Educação Infantil: 1º e 2º Período, Ensino Fundamental com o 2º
Ciclo - Bloco I (1ºano ao 3º ano) e 2º Ciclo - Bloco II (4º ano e 5º ano).
Possuímos alunos com Necessidades Educativas Especiais, sendo 13 (treze) turmas de
integração inversa, 3 (três) turmas comuns inclusivas e 1 (uma) turma de Classe Especial. Divididos da
seguinte maneira: 16 alunos que vieram da educação precoce aguardando laudo por causa da idade, 2 alunos
TGD/TDI/AUTISMO em sala de Classe especial, 13 alunos em sala inclusiva TGD/ DI /AUTISTA/
DOWN/TEA/TOD, 3 estudantes em Turma Inclusiva aguardando laudo.
Alguns dos alunos ANEE´s matriculados nas turmas acima são atendidos pela profissional da
sala de recurso (ver plano de ação) uma vez que a mesma atua em uma turma sala de recurso generalista
com plano de trabalho e horário de atendimento.
Os alunos com transtornos funcionais são acompanhados pela psicóloga da EEAA (Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem). O CAIC tem direito a dois pedagogos para compor a EEAA
apesar disso, esse ano contamos apenas com a profissional Verônica Nogueira Mendes.
Para auxiliar o trabalho dos professores serão realizados estudos com os coordenadores, equipe
gestora, professora da sala de recurso e da Equipe de Apoio à Aprendizagem. Além disso, durante as
coordenações compartilhadas os professores serão acompanhados, principalmente pelas coordenadoras
pedagógicas, pela supervisora pedagógica e pela vice-diretora e demais profissionais que atendem e
observam os alunos para auxiliar na elaboração do planejamento e das atividades adequadas às necessidades
e dificuldades dos alunos.
A seguir, o gráfico, apresenta o número de alunos por modalidades nos anos de 2017 a 2021.
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QUANTITATIVO DE ALUNOS POR ANO

97

68

73

2021

71
74

3º ANO

90

98
90

109

84
87

104

120

106

2º ANO

2019

2
2
2

73

107
109

94
106

133

255

2017

ENSINO
1º
ESPECIAL PERÍODO

2º
PERÍODO

1º ANO

4º ANO

5º ANO

Pode-se observar que a quantidade de alunos matriculados na Educação Infantil e nos 4 º anos
do Ensino Fundamental oscila significativamente. Em conversa com os pais de alunos, alguns disseram que
preferem matricular os filhos em Creches e/ou CEPIs por oferecer atendimento em horário integral.
Os outros anos do Ensino Fundamental, em 2021 recebemos alguns alunos que estão em
processo de avaliação (diagnósticos) e conseguimos matriculá-los em turmas que já tinham o direito de ser
reduzidas para um melhor acompanhamento. Continuamos com apenas uma turma de Ensino Especial que
é formada por dois estudantes TGDs.
Ao analisar a rotina de estudo, em casa, de nossos alunos é possível averiguar que grande parte
dos estudantes não dedicam tempo suficiente para uma boa assimilação dos conteúdos trabalhados. Apenas
entram na plataforma para realizarem suas atividades e no Meet para assistirem as aulas ou ainda para
respondem as atividades impressas mas não criaram o hábito ainda, de rotina de estudo.
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Rotina de Estudos Em Aulas Remotas
11 %
20%

busca ativa

14,5%

até uma hora
mais que uma hora
duas horas

54,4 %

A maioria dos discentes responderam que não costumam estudar, ou que estudam menos de uma
hora por dia em casa. Diante desse cenário de desvalorização da educação e assim por consequência da
prática do estudo, a escola realiza reunião e conversas com os alunos buscando incentivá-los a refletir sobre
a importância desse momento para o sucesso escolar, assim como, busca a parceria com as famílias para
que organizem em casa a rotina do (s) filho (s) reservando pelo menos uma hora e meia de estudos diários.
Esse momento deve ser utilizado tanto para a realização das tarefas, trabalhos, quanto para revisar os
conteúdos trabalhados e para ler. Criando também o hábito de leitura que é outra grande luta que a escola
busca desenvolver na vida dos alunos de todas as modalidades atendidas nesta instituição.
Conforme citado no histórico, continuamos com o Projeto CID de Handebol e Futsal, no horário
contrário ao da aula, e atendem as turmas de 4os e 5os anos no horário de regência e alunos da Educação
Integral, utilizando o ginásio de esportes da escola para o treinamento das crianças e adolescentes e também,
desde o ano de 2019 contamos com a parceria dos amigos da escola que contribuem com aulas de artes
marciais para nossos alunos. Vale ressaltar que os estudantes desta Instituição de Ensino são encorajados a
participarem das atividades esportiva e alguns alunos estão matriculados no Centro Olímpico Rei Pelé ou
em outros locais que se dedicam à prática desportiva, Embora, nestes tempos de pandemia estejam
suspensos, Continuamos a apresentar práticas esportivas online, com conteúdos que ensinam as regras e
táticas pertinente ao esporte abordado.
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5.3- EDUCAÇÃO INTEGRAL:
Este ano a escola atende cento e cinquenta (150) alunos do 1o aos 5o anos dentro da proposta da
Educação Integral, de segunda à sexta-feira, onde as crianças permanecem 9 (nove) horas na escola. Sendo
5 (cinco) horas em sala de aula com a professora regente e as outras 4 (quatro) horas com os Educadores
Sociais Voluntários participando de oficinas de artes, esportes, música, atividades lúdicas e projetos de
valores. Os educadores são acompanhados por uma coordenadora que planeja as atividades a serem
realizadas no dia-a-dia.
Os planejamentos são pautados em atividades lúdicas, criativas e psicomotoras. Sempre voltadas
para temas ligados aos valores como amizade, respeito, companheirismo, responsabilidade, entre outros e
também aos projetos e festividades que estão sendo realizados na escola. Sendo assim, os alunos participam
dos projetos e festividades expondo seus trabalhos em estandes, danças e apresentações.
Segue abaixo o horário para os alunos que participam da Educação Integral:
● Matutino: 7h30min às 16h30min.
● Vespertino: 9h às 18h
Os Educadores Sociais Voluntários (ESV) que atendem os alunos são escolhidos por meio de
processo seletivo conforme edital da SEEDF e enviados a escola de acordo com os projetos que realizamos.
Dessa forma buscamos preferencialmente estudantes ou formandos em pedagogia, educação física, artes,
música e/ou informática.

5.4- RECURSOS MATERIAIS:

Com vistas à aprendizagem significativa faz-se necessário a exploração de vários recursos em sala
de aula, que facilitam ao discente uma visão ampla, real e vivenciada das competências e habilidades.
Esses recursos materiais são utilizados na medida do possível e da disponibilidade, uma vez que,
contamos com um número alto de turmas e alunos. Dispomos de vários jogos educativos, plastificadora e
materiais de papelaria para confecção de novos jogos, máquina de xerox, duplicadoras, e impressoras, caixa
de som, microfone, sala de vídeo com TV e DVD para apoio nas aulas e desde o ano passado estamos
implantando a sala de jogos.
O acervo bibliotecário disponível na instituição é razoável. Até 2015 o CAIC Ayrton Senna não
possuía sala de leitura, somente um bom acervo de obras. Entendendo a importância desse espaço para a
melhoria do trabalho pedagógico e para desenvolver o hábito leitor a direção solicitou apoio ao Grupo Gasol
via e-mail explicando que a escola disponibilizava de espaço para organizar a Sala de Leitura, mas
necessitava de ajuda para montá-la. O Grupo Gasol atendeu nossa solicitação, pintou a sala e algumas
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estantes que já possuíamos, providenciou o mobiliário, mais estantes e cedeu alguns livros. Após sua
montagem a Sala de Leitura recebeu o nome de José de Almeida dos Santos, pois foi inaugurada no ano do
falecimento do sr. José Alencar que trabalhou muitos anos como vigia em nossa escola.
Em 2017, no último remanejamento foi aberta a carência para professores que desejem realizar
o trabalho na sala de leitura, porém até o momento não houve candidatos para este cargo.
A sala de leitura é aberta para os professores frequentarem com seus alunos sempre que
quiserem.
Embora estejamos em aulas remotas, procuramos enviar em PDF livros para que nossos alunos
não fiquem sem o apoio literário.
Neste período de pandemia, é importante salientar que também faz parte de nossos recursos
materiais, a internet que se tornou imprescindível, o computador e o celular. Os formulários, vídeos, jogos,
Sala de Aula, material impresso, aplicativos como Meet, Zoom e Youtube, que passaram a ser alguns
recursos didáticos pedagógicos utilizados por nossos professores e alunos.

5.5- RECURSOS HUMANOS:

Equipe Pedagógica:
A escola dispõe de professores em regência de classe, que apesar das dificuldades referentes a recursos
materiais online, desenvolvem um trabalho com grande comprometimento e de maneira integrada.
O corpo docente desta Instituição Educacional é formado por 62 professores, sendo 28 efetivos, 34
contratos temporários, 3 coordenadores, 3 professores na Equipe Gestora 4 professoras readaptadas.
Agregado à nossa equipe contamos também com 1 professor do CID, 2 orientadoras educacionais e 2
pedagogos. Todos os docentes são graduados.

Equipe Técnico Administrativo:
● Miriam Felizardo dos Santos – DIRETORA
● Adriana Alves Leite – VICE-DIRETORA
● Walter Evangelista – SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
● Fátima Imaculada Vieira- SUPERVISORA PEDAGÓGICA
● Cleonice Ribeiro de Souza – SECRETÁRIA
● Flávia Teixeira Figueiredo – COORDENADORA
● Raquel Anselmo Pereira – COORDENADORA
● Maria Denice Araújo Teixeira – COORDENADORA
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Equipe Técnica:
Composta por 01 supervisor administrativo, 01 secretária, 02 apoios administrativos (secretaria), 04
auxiliares de portaria terceirizados (auxiliares de segurança), 10 auxiliares de limpeza terceirizados, 5
terceirizados da cozinha. A escolarização da equipe técnica está entre o Ensino Médio incompleto e
completo.
5.6 – ESPAÇOS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARES:
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6. FUNÇÃO SOCIAL

A função social da escola é propiciar situações em que os discentes possam desenvolver suas
potencialidades e aprimorar as habilidades ainda não desenvolvidas por meio dos direitos de aprendizagens.
Sendo assim, a escola assume a finalidade de dar condições para que o aluno seja incluído, respeitando suas
singularidades e se torne um conhecedor do mundo que o rodeia, para se localizar, refletir e participar das
transformações sociais que ocorrem no mundo. Assim o CAIC Ayrton Senna busca contribuir para a
formação integral de seus alunos visando garantir as metas do Plano Nacional de Educação (PNE).
A educação deve ser centralizada no discente que tem por um de seus objetivos sua participação
ativa e responsável e da comunidade escolar na construção da aprendizagem significativa. Assegurando,
desta forma, ao estudante seu desenvolvimento pleno, formação básica para o trabalho e para a cidadania,
aprimorando o aluno como ser humano desenvolvendo seu pensamento crítico, reflexivo e criativo.
A educação centrada no aluno procura dar-lhe a oportunidade de expressar seu juízo de valor,
avaliar seus enganos (auto avaliação), aceitar com responsabilidade novos conceitos e comportamentos,
tornando-os mais abertos à realidade e às experiências.
Com a prática de atividades criativas, será oferecido ao aluno a oportunidade de vivenciar novas
experiências que vão contribuir para o seu sucesso escolar, sua realização pessoal e seu engajamento
sociocultural.
O respeito à individualidade do aluno é fundamental num processo educativo, assim sendo, a
escola cumpre a sua finalidade que é o de formar cidadãos capazes, íntegros e confiantes em si mesmos.
Estamos também em momento de convencimento de estudantes que estão sentindo dificuldades
de participar ativamente das atividades da escola neste momento de pandemia, visto que muitos não tem o
alcance da internet ou de aparelhos que são necessários neste momento atual e apresentam desinteresse no
material impresso que está sendo oferecido. A escola neste sentido, tem reforçado a busca ativa e os recados
online, para promover a manutenção do vínculo comunidade-estudante-escola.
“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão”. Paulo Freire
“Faça da disciplina um lema, da dedicação uma bandeira e da paixão pelo trabalho um exemplo”. Ayrton Senna
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6.1-PRINCÍPIOS ORIENTADORES

O referido Projeto baseia-se no Currículo em Movimento da Educação Básica, na Base Comum
Curricular, nas Diretrizes de Avaliação Educacional, nas concepções teórico-filosóficas da SEDF e nas
visões que os professores possuem acerca desses assuntos e sobre educação. O documento segue as
orientações da SEDF e os princípios para o planejamento, organização e execução das ações de Educação
Integral. Os seis princípios são:
1. Integralidade – consiste em formar os alunos em todas as dimensões humanas (cognitiva, afetiva,
psicomotora e social);
2. Intersetorialização – trata-se da articulação entre as políticas públicas de diversos campos visando
o aumento de seus serviços em prol da melhoria da qualidade da educação;
3. Transversalidade – consiste na concepção interdisciplinar dos conhecimentos vinculados a
realidade dos alunos e da comunidade;
4. Diálogo Escola e Comunidade – ações realizadas pela escola para acolher a comunidade buscando
valorizar seus princípios para resgatar assim sua cultura e tradição;
5. Territorialidade – aprimorar as possibilidades educativas por meio da exploração da comunidade
e da cidade;
6. Trabalho em Rede – consiste na ligação entre as Instituições de Ensino visando que os profissionais
da educação se percebam como parte integrante de uma equipe, de uma escola e de uma rede.
Os eixos basilares de referência das ações que orientam as decisões e procedimentos no campo
administrativo e pedagógico são: gestão democrática, a educação integral e a equidade. O trabalho
pedagógico, administrativo e financeiro da instituição de ensino está pautado em alguns princípios que
direcionam, norteiam e validam suas ações e decisões tomadas pelo corpo docente e corpo diretivo. Podemos
citar a gestão democrática como processo de participação de todos os segmentos da comunidade escolar e
reforçar a ideia de que a mesma está para além da eleição de diretor ou da equipe de gestão, implica na
participação da comunidade escolar, na definição e na implementação de decisões pedagógicas,
administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade
escolar e na construção deste documento.
A SEEDF ao construir o Currículo em Movimento optou pela Psicologia Histórico-Cultural e
pela Pedagogia Histórica-Crítica, pois as práticas escolares contemplarem os conhecimentos prévios que os
alunos já possuem sobre sua sociedade para desenvolvê-los por meio da mediação dos professores para
alcançar a cidadania, o respeito aos direitos humanos e a sustentabilidade.
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6.2- MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS
APRENDIZAGENS

Ofertar um ensino de qualidade visando à promoção do desenvolvimento integral dos discentes
em todos os seus aspectos (cognitivos, afetivo, psicomotor e social), onde a competência, a integração e
qualidade do trabalho pedagógico partem de um planejamento participativo, comunitário, político, que
priorize o acesso, a permanência e a qualidade do ensino, condições básicas para a formação de um aluno
crítico, capaz de perceber a realidade que o cerca modificando-a, tornando-se um cidadão consciente e
responsável por suas ações.

Objetivos específicos:
● Sensibilizar a comunidade escolar da importância de sua participação, resgatando o papel
formador da família na construção de uma sociedade democrática, igualitária e participativa.
● Otimizar esforços de toda a comunidade escolar para garantir a eficiência, eficácia e
relevância do plano de trabalho pedagógico e desta proposta pedagógica.
● Buscar meios para melhor disponibilizar recursos materiais, favorecendo o desenvolvimento
de suas atividades pedagógicas de forma menos desgastante.
● Revisar constantemente sua proposta pedagógica visando incluir as atividades
extracurriculares que melhor atendam os anseios da comunidade escolar.
● Assegurar a permanência dos alunos na escola, reduzindo a evasão escolar.
● Buscar parcerias junto à comunidade local, visando diminuir despesas e dar melhores
condições de trabalho a toda equipe escolar.
● Cultivar valores, enfatizando o respeito mútuo (diversidade cultural, étnica, religiosa e
sexual);
● Colaborar na formulação de propostas de intervenções voltadas para a reorganização do
trabalho pedagógico, tendo em vista o progresso e sucesso de todos os alunos da escola.
● Refletir sobre a prática docente, de forma a aprimorar, avaliando os resultados obtidos e
sistematizando conclusões a respeito.
● Promover por meio das coordenações coletivas momentos de estudo e oficinas destinados à
formação continuada do docente e, consequentemente, a melhoria na qualidade do ensino ofertado;
● Integrar as diversas associações existentes (Conselho Escolar, parceiros empresariais,
batalhão escolar, ONG’S, dentre outras), buscando caminhos para resolução de problemas.
● Implantar gradativamente melhorias no atendimento a educação integral.
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7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS

“Ninguém

ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós
sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por
isso aprendemos sempre”.
Paulo Freire
O Ciclo de Aprendizagem é uma organização do tempo e espaço escolar que visa o atendimento
aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes levando em conta a lógica do processo de ensinoaprendizagem. Para isso é necessário um trabalho focado no empenho coletivo, na avaliação diagnóstica e
formativa que garanta as aprendizagens e a progressão dos estudantes, desta unidade de ensino. Deixando
de considerar a reprovação como meio para garantir o aprendizado dos alunos e trabalhando para respeitar
o tempo e as singularidades de cada aluno por meio da progressão continuada. Dessa forma o aluno parte
do conhecimento que já possuem e o complementa com os saberes que ainda não foram assimilados. Essa
proposta também busca ressignificar a coordenação pedagógica como espaço de formação continuada, na
perspectiva da democratização de saberes e da garantia dos direitos de aprendizagem.

● Ciclo da Primeira Infância (Educação Infantil)
- 0 a 3 anos (creche)
- 4 e 5 anos
● Ciclo da Segunda Infância (Ensino Fundamental)
- Bloco I – Bloco Inicial de Alfabetização – BIA
- Bloco II – 4º e 5º anos
● Ciclo III – 6º aos 9º anos
● Ciclo da Juventude (Ensino Médio) - Semestralidade

Diante dessa proposta, pautada nos diferentes níveis de aprendizagem a SEEDF (Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal) fundamenta seu Currículo na Pedagogia Histórico-Crítica e na
Psicologia Histórico-Cultural, pois o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social econômico
e cultural dos estudantes.
Essas teorias presentes no Currículo em Movimento vislumbram uma educação integral pautada
na unicidade entre teoria e prática. Onde a avaliação das aprendizagens para analisar todo o processo de
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ensino aprendizagem ao invés de somente o resultado de testes e exames ao final dos bimestres. O fazer
pedagógico que se torna um espaço de problematização dos conhecimentos prévios para produção de novos
conhecimentos relacionados à cultura local e a avaliação recebe um caráter emancipatório. Assim deixando
de lado a teoria tradicional de transmissão de saberes de forma inquestionável e a avaliação classificatória
descontextualizada.
Portanto o Projeto Político Pedagógico do CAIC Ayrton Senna busca seu embasamento teórico
nos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, por apresentarem
elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente
explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando as causas do
fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. Nessa perspectiva, é necessário que a escola
estabeleça fundamentos, objetivos, metas, ações que orientem seu trabalho pedagógico, considerando a
pluralidade e diversidade social e cultural em nível global e local.
Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a
prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se
sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos
culturais.
É a partir desse pressuposto que a comunidade do CAIC Ayrton Senna se fundamenta para a
elaboração do Projeto Pedagógico, de nossa Instituição de Ensino, para o ano de 2021.
Estamos em um momento histórico e atípico devido à pandemia do COVID-19 e, como já foi
mencionado, nossas atividades presenciais foram suspensas após vinte dias do início do ano letivo. Desta
forma ainda não foi possível a reunião da nossa comunidade para aplicação e apreciação de questionários
por todos os segmentos a fim de diagnosticarmos os pontos positivos e negativos do Projeto Pedagógico do
ano letivo deste ano. Como o P.P. não é um documento engessado, pelo contrário, é um instrumento teóricometodológico que segundo Vasconcellos (1995), visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola,
só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa além
de uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da instituição
(p.143); em breve assim o faremos. Ouviremos nossa comunidade com o intuito de detectarmos seus anseios
e expectativas, e partimos aos estudos que nos levará ao alcance do cumprimento da missão que traçamos:
“Contribuir para a constante melhoria das condições educacionais da nossa comunidade, visando
assegurar uma educação de qualidade aos nossos alunos, num ambiente criativo, inovador e de respeito
ao próximo”.

Para tanto, o segundo passo foi traçar nossas estratégias:
❖ Elevar o desempenho acadêmico de nossos alunos;
❖ Modernizar a gestão democrática;
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❖ Fortalecer a participação dos pais na escola em meio ao distanciamento social devido ao
COVID-19;
❖ Compreender o momento de um ensino mediado por tecnologias (desafios e possibilidades).
❖ Resgatar os laços educacionais, bem como rotinas, aprendizagens pós COVID-19.

Tendo como principais valores: Excelência, Renovação, Respeito e Participação.
Nossa primeira discussão partiu do conceito de educação e a educação que desejamos repassar
e adquirir em nosso ambiente de trabalho, aprendizado, evolução, crescimento.... Discutindo qual a nossa
concepção de ensino-aprendizagem, e como faremos a prática educativa construindo a identidade da nossa
escola.
Educação: em termos etimológicos, a palavra tem sua origem de dois verbos latinos: Educare e
Educere.
Educare: transmitir informações a alguém.
Educere: extrair, desabrochar, desenvolver algo que já está no indivíduo.
No sentido de educação de Educare podemos associar as concepções de uma pedagogia
tradicionalista. De outro lado, ao sentido derivado de educere podemos associar a concepção que há alguns
anos fundamenta nosso trabalho, dentro de uma pedagogia moderna; onde não enxergamos nossos alunos
como “depósitos” (uma vez que a origem da palavra aluno significa “sem luz”), que os professores (os “seres
detentores do conhecimento”) vão depositando conhecimento ao longo dos anos sem considerar as relações
e experiências de vida que cada aluno já vivenciou. Diante dessa necessidade de levar em consideração a
historicidade da nossa comunidade para formar alunos críticos e responsáveis pelas modificações sociais, o
Currículo em Movimento traz as concepções da Psicologia Histórico Crítica para embasar a práxis
pedagógica.
Sendo assim, concluímos que neste momento, que presenciamos e vivenciamos uma nova era
educacional; onde somos regidos pela globalização da economia, das comunidades, da educação, da cultura,
vinculadas ao pluralismo de nossa comunidade e de novas tecnologias educacionais; leva-nos a reafirmar
as suas reivindicações pela participação, autonomia e contra a uniformização da singularidade e
multiculturalidade; estes são os anseios mais significativos de nossa comunidade. Desta forma, a
organização administrativa e pedagógica do CAIC Ayrton Senna está pautada na concepção de educação
para o todo, tendo nosso aluno como agente e foco principal de uma aprendizagem que lhe seja significativa.
A escola que desejamos e que buscamos ofertar a nossa comunidade se baseia dentro de um
ambiente que privilegie a aprendizagem e para alcançar esse objetivo, seguindo o norteamento do Currículo
em Movimento de Educação e/ou a Base Comum Curricular, que trabalharemos para a melhoria na
administração do tempo, dos espaços, dos materiais didáticos; planejamentos que visem nos auxiliar na
constituição de práticas eficazes para o fim a que se propõe.
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Pensar sobre o Currículo é pensar sobre os pontos como aquisição, transmissão e produção de
conhecimento. Nele podemos notificar enfoques que tendem a valorizar uma pedagogia que não seja escrava
de teorias, mas embasada no compromisso com essa nova geração de jovens. Ele expressa as conquistas do
pensamento e da prática educacional, de forma equilibrada.
Como todo planejamento é suscetível de sucesso, fracasso, acertos, erros, construção e
reconstrução; este necessita ser avaliado, visto e revisto constantemente, para que no decorrer de sua
execução possa ser aprimorado de acordo com as necessidades apresentadas; pois é desta forma que cremos
não estarmos meramente escrevendo um documento utópico, mas possível de ser executado, e como todo
planejamento, passará por constantes avaliações, a fim de favorecer e fortalecer as nossas bases para novas
decisões. Durante este processo nos reuniremos bimestralmente, e discutiremos os pontos alcançados, o que
falhou e precisa ser aprimorado, fazendo registros que venham nos auxiliar quanto às mudanças suscitadas
diante de nossas necessidades.
A cada reunião com nossa comunidade, refletimos sobre nossa prática pedagógica e notamos
que estamos sempre buscando mais, e temos o privilégio de termos o reconhecimento dessa comunidade,
pois ela tem a ciência que nosso trabalho é pautado no ensino voltado ao serviço de formação da cidadania;
visto que temos como princípio que educar é estar mais atento às possibilidades do que as dificuldades.
Estimular o desejo de aprender, ampliar as formas de perceber, de sentir, de compreender, de comunicar-se.
Apreciar o estado de prontidão para aprender dentro e fora da escola, em todos os espaços do cotidiano da
criança, em todas as dimensões da vida.
Conectamos o ensino à pessoa do aluno, à vida e as suas experiências; porque cremos que educar
é chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela
representação, por meios tecnológicos; partindo dos conhecimentos que o aluno já possui (Zona de
Desenvolvimento Proximal) para ajudá-lo a ir do concreto ao abstrato, do imediato para o contexto, do
vivencial para o intelectual, integrando o sensorial, o emocional e o racional, visto que o ser humano precisa
desenvolver-se por completo nos seus aspectos biopsicossocial.
Para nós, ensinar constitui um processo compartilhado, onde o professor coordena, sensibiliza,
organiza o processo, que vai sendo construído em conjunto. É um processo que se baseia na confiança, na
troca, na comunicação, na interação, no estímulo; com limites, mas enfatizando a descoberta do aprender.

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Na primeira semana do ano letivo é realizada a Semana Pedagógica para planejamento das ações
pedagógicas, estudo do currículo e elaboração do Plano Curricular dividido por bimestre. A semana
pedagógica é primordial para a organização da escola em todos os âmbitos (administrativo e pedagógico) e
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para o direcionamento do ano letivo. Durante esse período a escola reavalia seus projetos, as atividades
culturais realizadas no ano anterior, eventos e começa a discutir as mudanças necessárias para a melhoria
dessas ações e do trabalho pedagógico como um todo.
Para esse ano foram sugeridos coletivamente dois temas (que serão trabalhados ao longo de cada
semestre) para o Projeto Literário, pois esse é o carro chefe que permeia o trabalho pedagógico. Após a
escolha definimos os subtemas que serão desenvolvidos em cada um deles.
Os projetos passam por análise e o grupo decide se permanecem ou se devem ser excluídos, o
que devem ser alterados e se algum novo tema deva ser trabalhado em forma de projeto. É importante
lembrar que além dos projetos alguns temas são escolhidos para serem trabalhados em forma de sequências
didáticas, por exemplo, água, alimentação saudável, higiene pessoal, bullying, entre outros que vão surgindo
de acordo com a necessidade e as condições da escola para atendê-los, uma vez que não contamos com
orientador educacional, profissional a que se destina o trabalho com vários temas a serem tratados por meio
de palestras, debates e sequências didáticas.
Para realizar a análise do Currículo os professores são divididos em grupos e discutem se os
conteúdos que foram trabalhados em cada bimestre propiciaram um bom desenvolvimento do trabalho ou
se a ordem deve ser modificada. A equipe pedagógica participa desse momento auxiliando nas dúvidas e
buscando orientar os grupos a organizar o currículo de forma interdisciplinar, relacionando os conteúdos
por afinidade e de acordo com os projetos desenvolvidos na escola. Em seguida, as coordenadoras digitam
a organização bimestral e entregam aos professores.
Nas coordenações compartilhadas, professores e coordenadoras planejam quinzenalmente às
ações e atividades. É um momento de troca de experiências, reflexão, sugestões e produção de material.
Também são momentos para planejar os reagrupamentos, testes da psicogênese e conversar sobre questões
ligadas aos alunos.
A leitura, a escrita e o raciocínio lógico matemático promovem o desenvolvimento de uma série
de capacidades cognitivas fundamentais, são o pano de fundo da aprendizagem dos conteúdos, base para o
avanço de qualquer área do conhecimento.
Para além da ampliação da própria subjetividade, o domínio da leitura e da escrita permite tanto
o desenvolvimento intelectual quanto uma inserção social de maior qualidade, neste país em que a falta de
acesso ao mundo letrado é sem dúvida um poderoso fator de desigualdade. Por isso, quanto menor for o
grau de letramento das comunidades em que vivem os alunos, tanto maior será a importância de se garantir
esse aprendizado. Diante disso, há o compromisso de desenvolvermos diversos projetos voltados para
inserção dos alunos na sociedade letrada com criticidade, melhorando assim o Índice de Desenvolvimento
Educacional desta UE.
O CAIC Ayrton Senna se propõe a ser uma escola inclusiva, isto é, que leva em conta a
diversidade dos alunos. Sendo essa diversidade econômica, social, de condições físicas, de tempo para a
aprendizagem e outros. Acolhendo todos os alunos que a ela chegam.
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Para isso, essa unidade de ensino busca flexibilizar os critérios e procedimentos pedagógicos,
permite discussões e propicia medidas diferenciadas metodológicas, de avaliação e promoção que
contemplam as diferenças individuais dos alunos.
A escola visa favorecer e estimular a diversificação de técnicas, procedimentos e estratégias de
ensino, de modo que ajuste o processo de ensino e aprendizagem às características, potencialidades e
capacidades dos alunos.
Durante os 27 anos de existência deste Estabelecimento de Ensino foram desenvolvidas várias
atividades extracurriculares, entre elas, Feira Cultural, Feira de Ciências, Passeios aos Pontos Turísticos do
DF, ao Planetário, etc., tais eventos enriqueceram nossas atividades pedagógicas, e para desenvolvê-las
contamos com a participação dos professores, alunos e direção.
Atualmente a escola em aulas virtuais, promove aulas online, aulas na plataforma, oferta de
vídeos, jogos e a participação em eventos online, também visando enriquecer a prática pedagógica assim
como dar subsídios reais para a exploração de mundo, aquisição de autonomia, e de conhecimentos ligados
a cidadania. Com intuito de formar alunos críticos, participativos e conscientes de seus direitos e deveres
enquanto cidadãos. Algumas das atividades propostas assim que voltarmos às aulas presenciais serão:
visitação a circos, fazendas que trabalham com projetos ambientais, cinemas, teatros, Feira de Ciências,
Planetário, zoológico, Museus e pontos turísticos do DF, Feira do Livro, etc.
Assumimos nesta Unidade de Ensino a responsabilidade na identificação e avaliação diagnóstica
dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, com o apoio dos setores do sistema e outras
articulações.
Aqui no CAIC Ayrton Senna temos 33 alunos que possuem o direito a turmas reduzidas devidos
seus diagnósticos. São 13 (treze) alunos com suspeita de TEA vindos da Educação Precoce 16 alunos
diagnosticados (deficiência intelectual, física, transtorno global do desenvolvimento e a síndrome de Down,
TOD ) e 2 (dois) alunos com TGD, DI/ AUTISMO 3 (três) discentes que estão em processo de investigação.
Mesmo sem nenhum diagnóstico fechado a EEAA e a equipe pedagógica entendem que estes alunos fazem
jus ao atendimento especializado devido aos comprometimentos apresentados.
Os alunos com necessidades educativas especiais estão incluídos em classes regulares possuem
o direito de receber atendimento complementar na sala de recursos (AEE - Atendimento Educacional
Especializado) e os alunos com Transtornos Funcionais de receber atendimento na Sala de Apoio à
Aprendizagem (SAA) ambos atendimentos em horário contrário ao do ensino regular. Porém estamos sem
profissional na sala de apoio desde 2016, por esse motivo o atendimento aos alunos com transtornos
funcionais ficou suspenso até o segundo semestre de 2017, quando uma pedagoga itinerante ficou durante
o semestre atendendo os alunos, mas em 2018 a sala voltou a ficar sem profissional para desenvolver o
trabalho. No momento, temos dois pedagogos (Rodrigo Rodrigues e Verônica) e uma professora na sala de
recursos generalista (Ana Angélica). O trabalho vem mostrando resultados, impactando diretamente no
atendimento para com os alunos com necessidades especiais ou com encaminhamentos pendentes.

Os
35

professores regentes das classes regulares fazem a adequação curricular referente a cada aluno especial
levando em conta suas necessidades. Os pedagogos são responsáveis em auxiliar o professor regente na
confecção do Plano de Intervenção Individual aos alunos com transtorno funcionais.
A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) auxilia os professores com
sugestões de atividades que visam o melhor desenvolvimento dos alunos.
A proposta da escola, que vai de encontros com as diretrizes de avaliação da SEDF, é avaliar
para incluir, com isso lançar estratégias que maximizam o aprendizado do aluno, “isso pressupõe também
outra atitude por parte do mestre: em vez de preocupar em punir os erros, tirando pontos do aluno,
precisamos pensar em um novo tipo de ensino, um ensino que trate a ortografia como objeto de reflexão”
(Artur Gomes de Morais). Utilizamos o teste da psicogênese defendida por Emília Ferreira e as fichas
propostas pelo PNAIC para nortear as intervenções pedagógicas quanto às práticas de escrita, leitura e
produção para os alunos do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização). No letramento matemático a escola utiliza
a Proposta de Teste Diagnóstico para direcionar o trabalho de todas as turmas dos Anos Iniciais. Para as
turmas de 4º e 5º anos também é utilizada a Ficha Proposta de Teste Diagnóstico nas práticas de escrita,
leitura e produção de texto. Esses diagnósticos são solicitados ao início do ano (inicial) e ao final de cada
bimestre. Esses dados são analisados pela equipe pedagógica para logo a seguir, oferecer uma devolutiva
para os professores auxiliando-os na criação de estratégias de intervenções a fim de ajudá-los a sanar as
dificuldades encontradas. Para os alunos do BIA utilizamos a proposta do Reagrupamento Intraclasse e
Extraclasse segundo as orientações das Diretrizes Pedagógicas. E para os alunos dos 4º e 5º anos são
realizadas oficinas de acordo com as necessidades educativas dos alunos.
Os alunos matriculados em turmas do BIA, no que se refere ao desenvolvimento da escrita são
divididos de acordo com o teste de psicogênese e, com relação ao letramento matemático são divididos por
meio de atividades diagnósticas para analisar suas habilidades. Para as turmas de 4os e 5os anos utilizamos
as Orientações Pedagógicas elaboradas pela CRE – Samambaia (ver em anexo). A partir desse diagnóstico
os alunos se reúnem em grupos para realizar atividades diferenciadas visando melhorar o seu desempenho.
No reagrupamento intraclasse, para esse ano, a proposta será de pequenos grupos, com os alunos
divididos de acordo com os níveis do Teste da Psicogênese onde os mesmos teriam atividades diferenciadas
e instigadoras mediadas por seu professor regente. O grupo de professores expressou os temas para os
reagrupamentos seriam retirados dos conteúdos a serem trabalhados no bimestre e dos Projetos, criando
assim uma maior integração/interdisciplinaridade e também, no com foco da alfabetização e letramento. Por
ser um projeto realizado em sala com todas as turmas cada uma no seu horário, serão realizadas adequações
para que todos os alunos sejam atendidos.
Nos reagrupamentos extraclasses foi proposto um “intensivão” logo no início do ano letivo,
também agrupados por níveis, com o grupo de professores fazendo o rodízio entres as turmas. Desta forma
o trabalho será todos os dias, durante as três primeiras horas do período de aula durante um mês, podendo
ser estendido até por dois meses. O grupo escolheu, esse “intensivão” a fim de sanar as dificuldades de
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aprendizagem apontadas nos últimos conselhos de classe do ano de 2021 decidiu também trabalhar com os
conteúdos do currículo e com o tema do Projeto de Leitura. Os alunos também serão agrupados conforme
o seu desenvolvimento, porém ficam em salas separadas e cada professor com um grupo além da
contribuição dos coordenadores em salas, uma vez que a divisão por nível fique com a quantidade de alunos
adequada para realização do reagrupamento.
Os diagnósticos iniciais devem ser realizados e entregues a supervisão coordenação pedagógica
após o primeiro mês de aula. A seguir a equipe pedagógica apresentará ao corpo docente como ficou a
divisão por os níveis para que assim, juntamente com os professores aconteça o planejamento do
reagrupamento extraclasse. Desta forma toda equipe de profissionais da educação estará envolvidos na
realização desse momento.
O estudo da proposta curricular, das Diretrizes de Avaliação, Diretrizes do BIA, e outros
documentos oficiais são fundamentais para uma prática docente de qualidade. Esse estudo é feito nas
coordenações coletivas, sendo um momento de estudo e de reflexão da prática pedagógica. Os
coordenadores juntamente com os professores analisam o Plano Curricular de cada ano dividem os
conteúdos por bimestre, acrescentam os objetivos e as metas. Esse plano curricular é avaliado nas coletivas
e nas coordenações compartilhadas. E sempre que necessário são feitas as alterações solicitadas pelo grupo.
Este ano houve por parte dos participantes da área discente que participaram das reuniões para
compor a Proposta Pedagógica algumas considerações importantes sobre valores que orientam nossa prática
pedagógica que é Necessário ter respeito ao senso comum, cooperação, diálogo, responsabilidade, ética,
compreensão. Temos como objetivo educar para:
● A Sustentabilidade: Pensar nas gerações futuras, bem como a preocupação com o consumo
consciente, meio ambiente, estimulando práticas saudáveis como reaproveitamento e
reciclagem para uma melhoria da qualidade de vida escolar e seu entorno.
● Diversidade: Respeito às diferenças, inclusão, pluralidade religiosa e cultural, diversidade
de gênero, enfrentamento da discriminação e preconceitos.
● Cidadania e Educação: Formação integral do estudante para ser crítico, empático,
participativo, conhecedor dos seus direitos e deveres.
● Direitos Humanos: Despertar o altruísmo, cuidado com o próximo, convivência em paz e
respeito aos seus pares, conscientizar-se sobre seus direitos e deveres na vida em sociedade.

O grupo entende ainda que a função social da Escola é assegurar o desenvolvimento como
um todo. Oferecer oportunidades e a continuidade das aprendizagens aos alunos cidadãos. Para isso se faz
necessário desenvolver projetos direcionados e contextualizados de acordo com a necessidade da
comunidade.
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Já em relação ao currículo sempre prezar pela forma flexível e adaptada com necessidades
dos alunos. Desta forma a avaliação deve ser diagnóstica e formativa.
Por fim, o administrativo por sua vez, deve buscar parcerias para enriquecer projetos, como
dança, arte, esporte, teatro, entre outros.
Sobre a Escola inclusiva, o grupo, entende, que é aquela que reconhece às diversidades, e
potencialidades de cada educando. O ensino deve ser pautado na qualidade social. Além disso o professor
que age diretamente com a inclusão deve ser valorizado e acompanhado através de apoio material, curso de
capacitação e recursos didáticos.
As unidades Escolares, com organização em ciclos em nossa opinião, proporcionam uma
continuidade que tem por base o regime de progressão continuada diferente de automática, dessa forma o
educando tem maior tempo/etapas para adquirir as habilidades necessárias para cada ciclo.
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9- PLANO DE AÇÃO DAS EQUIPES:
PLANO DE AÇÃO 2021 – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS

⮚ Articular, junto ao grupo de professores, ações pedagógicas que viabilizem a qualidade e
desempenho do processo de ensino aprendizagem.
⮚ Promover o diálogo aberto escola-família na solução dos problemas que visam interferir no
rendimento escolar dos alunos.
⮚ Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, alunos e
pais no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria.
Valorizar o espaço da coordenação coletiva como momentos prazerosos de formação reflexiva e
interação docente.
ESTRATÉGIAS/AÇÕES

⮚ Estimular a participação dos professores em seminários, capacitações e programas de
formação continuada.
⮚ Zelar pelo cumprimento do calendário escolar embasado no Currículo em Movimento.
⮚ Disponibilizar informações e apoio às necessidades dos professores no planejamento
curricular.
⮚ Encontros com o corpo docente nos horários de coordenação a fim de alinhar, repensar e
avaliar uma dinâmica ativa e coerente no que diz respeito ao cumprimento das habilidades
propostas no Currículo.

PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Direção
Supervisão Pedagógica
Coordenador Intermediário
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
Serviço de Orientação Educacional.

PÚBLICO

Corpo docente da escola.
CRONOGRAMA

⮚ Compartilhadas quinzenais.
⮚ Conselhos de Classe.
Reuniões Pedagógicas.
AVALIAÇÃO

⮚ Registros de Acompanhamentos das compartilhadas, conselhos de classe e reuniões
pedagógicas.
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PLANO DE AÇÃO 2021 – SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
OBJETIVOS:

⮚ Organizar as ações pedagógicas para que aconteçam da melhor forma possível;
⮚ Propiciar momentos de formação continuada in loco (palestras, estudos, oficinas etc.);
⮚ Articular com toda equipe pedagógica possíveis estratégias pedagógicas que viabilizem a
qualidade e aprimoramento do desempenho no processo de ensino-aprendizagem.
⮚ Viabilizar ações para melhorar o clima organizacional e pessoa da escola.
⮚ Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem atuando junto ao corpo docente, alunos e pais
no sentido de analisar os resultados da aprendizagem com vistas a sua melhoria.
⮚ Valorizar o espaço da coordenação coletiva como momentos prazerosos de formação reflexiva e
interação docente.
⮚ Promover momentos para toda a comunidade escolar avaliar os membros da escola e o PP.
⮚ Auxiliar coordenadores e professores com estratégias para melhorar a prática educativa.
ESTRATÉGIAS/AÇÕES:

⮚ Juntamente com o grupo de professores e coordenadores avaliar as ações pedagógicas buscando
melhorá-las.
⮚ Apresentar calendário constando datas de projetos, atividades diagnósticas, Conselhos de Classes,
Reuniões de pais etc. visando acordar as melhores datas e otimizar o tempo para que cada ação
possa ser bem executada.
⮚ Ofertar palestras, oficinas, estudos de acordo a solicitação de temas feita pelos professores,
visando assim promover a formação in loco.
⮚ Estimular a participação dos professores em seminários, capacitações e programas de formação
continuada oferecidas fora da escola.
⮚ Zelar pelo cumprimento do calendário escolar embasado no Currículo em Movimento.
⮚ Atender os professores para auxiliá-los sempre que necessário.
⮚ Participar de algumas coordenações compartilhadas a fim de dar suporte ao trabalho das
coordenadoras.
⮚ Promover a avaliação do PPP por meio de questionários, murais, dinâmicas e etc. com toda a
comunidade escolar.
⮚ Analisar dados coletados para rescrever o PP juntamente com equipe gestora e coordenação.
PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES:

⮚ Direção
⮚ Coordenador Intermediário
⮚ Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem
⮚ Serviço de Orientação Educacional
⮚ Sala de Recursos
PÚBLICO:

Toda comunidade escolar.
CRONOGRAMA:

Anual.
AVALIAÇÃO:

⮚ Durante todo o ano letivo, por meio de escuta sensível com o grupo de coordenadores, professores
e equipe gestora.
⮚ Durante os conselhos de Classe.
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⮚ Durante os momentos de avaliação.
Instituição Educacional
Coordenação regional de Ensino de Samambaia

CAIC Ayrton Senna, localizado à área urbana 117 - Samambaia Sul – DF

Níveis de Ensino
● Educação Infantil;
● Ensino Fundamental - séries iniciais

● Educação Integral
Justificativa
Sendo a Instituição escolar uma ferramenta social onde todos devem trabalhar para a realização de um
projeto coletivo, com o qual, todos se comprometam a com a formação de cidadãos, deve esta, propor a realização
de um trabalho em conjunto, pois somos sabedores que a educação se faz numa Gestão Participativa e Democrática,
integrando Escola, família e comunidade, na qual a participação efetiva da Comunidade Escolar: pais, professores,
alunos e funcionários e parcerias, que atuem na organização e construção do desenvolvimento, e onde a avaliação
é indissociável em qualquer tipo de ação que vise provocar melhorias.

Em uma escola comprometida com a

Gestão Participativa e Democrática todos se realizam com o sucesso obtido, responsabilizam-se pelos insucessos
e se empenham pela superação.
Partindo desta visão, é que a proposta de gestão democrática, ora apresentada no biênio: 2020/2021, prevê
uma nova atividade:
* Desenvolver o processo pedagógico, a partir de um planejamento participativo e comunitário.
Envolvendo atividades conjuntas da escola, família e comunidade objetivando a melhoria da qualidade de ensino.

* A maior preocupação é desenvolver um processo educativo centrado no aluno e na sua realidade
pessoal e contextual que se efetive como tarefa contínua, onde professores, servidores, pais, alunos e
parceiros participem, não só de execuções, mas principalmente, de decisões, planejamentos,
acompanhamentos, controle de avaliações das ações propostas.
Para efetivar esta proposta, se faz necessário, que o processo educativo seja desenvolvido por pessoas que
acreditam na dignidade, na capacidade do educando e na escola como um dos agentes que podem provocar
melhoria em todos os níveis, favorecendo desta forma a melhoria da qualidade de vida.
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE GESTORA
Identificação
Diretora
Vice-diretora

Miriam Felizardo dos Santos - matrícula: 48.602-7
Adriana Alves Leite- matrícula: 201.495-5

Instituição Educacional
Coordenação regional de Ensino de Samambaia

CAIC Ayrton Senna, localizado à área urbana 117 - Samambaia Sul – DF

Níveis de Ensino


Educação Infantil;



Ensino Fundamental - séries iniciais

 Educação Integral
Justificativa
Sendo a Instituição escolar uma ferramenta social onde todos devem trabalhar para a realização de um
projeto coletivo, com o qual, todos se comprometam a com a formação de cidadãos, deve esta, propor a
realização de um trabalho em conjunto, pois somos sabedores que a educação se faz numa Gestão Participativa
e Democrática, integrando Escola, família e comunidade, na qual a participação efetiva da Comunidade Escolar:
pais, professores, alunos e funcionários e parcerias, que atuem na organização e construção do desenvolvimento,
e onde a avaliação é indissociável em qualquer tipo de ação que vise provocar melhorias.

Em

uma

escola comprometida com a Gestão Participativa e Democrática todos se realizam com o sucesso obtido,
responsabilizam-se pelos insucessos e se empenham pela superação.
Partindo desta visão, é que a proposta de gestão democrática, ora apresentada no biênio: 2020/2021,
prevê uma nova atividade:
* Desenvolver o processo pedagógico, a partir de um planejamento participativo e comunitário.
Envolvendo atividades conjuntas da escola, família e comunidade objetivando a melhoria da qualidade de ensino.

* A maior preocupação é desenvolver um processo educativo centrado no aluno e na sua realidade
pessoal e contextual que se efetive como tarefa contínua, onde professores, servidores, pais, alunos e parceiros
participem, não só de execuções, mas principalmente, de decisões, planejamentos, acompanhamentos, controle
de avaliações das ações propostas.
Para efetivar esta proposta, se faz necessário, que o processo educativo seja desenvolvido por pessoas
que acreditam na dignidade, na capacidade do educando e na escola como um dos agentes que podem provocar
melhoria em todos os níveis, favorecendo desta forma a melhoria da qualidade de vida.
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Objetivo Geral
Implantar o projeto no CAIC Ayrton Senna, onde a competência, a integração e a qualidade, parte de um
planejamento participativo, comunitário, político, que priorize o acesso, a permanência e a qualidade do ensino,
condições básicas para a formação de um aluno crítico, capaz de perceber a realidade que o cerca, qualificandoo e modificando-o, quando necessário.

Implantar o projeto no CAIC Ayrton Senna, onde a competência, a integração e a qualidade, parte
de um planejamento participativo, comunitário, político, que priorize o acesso, a permanência e a
qualidade do ensino, condições básicas para a formação de um aluno crítico, capaz de perceber a realidade
que o cerca, qualificando-o e modificando-o, quando necessário.

Objetivos Pedagógicos, Administrativos e Financeiros
⮚ Promover uma gestão financeira que contemple a ética, autonomia e transparência, e que seja norteada
pelo aperfeiçoamento e fortalecimento das relações com a comunidade escolar;
⮚ Continuar o desenvolvimento a avaliação institucional na escola;
⮚ Promover o atendimento educacional aos alunos com necessidades especiais e dificuldade de
aprendizagem, provendo o acesso e permanência, preferencialmente em classes “comuns”;
⮚ Reduzir o percentual dos alunos defasados em idade/série, mediante a adoção de estratégia de
intervenção;
⮚ Zelar pelo patrimônio público;
⮚ Garantir o acesso e a permanência do educando na escola;
⮚ Promover ações que possibilite ao docente a valorização de seu trabalho diante da comunidade escolar;
⮚ Sensibilizar os profissionais quanto ao seu potencial, buscando novos projetos, contribuindo assim
para a melhoria da qualidade do ensino;
⮚ Desenvolver projetos e subprojetos, sugeridos pelos docentes e discentes, que viabilize o alcance dos
objetivos da educação;
⮚ Promover meios que incentive a participação da comunidade escolar nas atividades a serem
desenvolvidas e tomada de decisões;
⮚ Buscar parcerias que contribuam com a qualidade de ensino e desenvolvimento dos discentes, através
dos esportes, ofertando aos discentes e seus responsáveis;
⮚ Viabilizar junto a SEEDF e CRE a aquisição de recursos tecnológicos que possam auxiliar-nos na
qualificação dos trabalhos que realizamos.

Metas
⮚ Continuar a reestruturação do parque para educação infantil;
⮚ Campanha de conscientização do uso do uniforme durante todo ano letivo;
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⮚ Coordenações coletivas mais voltadas para o aspecto pedagógico, inserindo aulas; demonstrativas, de
acordo com as necessidades explicitadas pelos docentes;
⮚ Estruturar a sala de multiuso para realização de projetos de intervenção;
⮚ Estruturação do auditório;
⮚

Estruturação da sala de vídeo;

⮚ Revitalização do ginásio e academia;
⮚ Reestruturar o parque para o Ensino fundamental;
⮚ Promover ações com a participação da comunidade para a conservação e renovação patrimonial da
Instituição;
⮚ Encadear parcerias para a revitalização de espaços, hoje ociosos;
⮚ Através de parcerias revitalizar o paisagismo da escola;
⮚ Buscar junto aos órgãos competentes, a reforma elétrica, hidráulica e da estrutura do prédio.

Estratégias
●

Democratizar as relações e ações coletivas na escola, favorecendo o aperfeiçoamento das relações
interpessoais;

●

Reuniões pedagógicas com professores e direção:
o

Momento onde acontecerá o planejamento e a estruturação do trabalho pedagógico no bimestre,
definindo objetivos e ações coletivas;

o

Organizar grupos de estudos por etapa para análise das dificuldades de aprendizagem dos alunos.

●

Formulação de projeto específicos para atendimento aos alunos com dificuldade na aprendizagem.

●

Aquisição de materiais pedagógicos:
o

Através dos fundos destinados à escola, festas, etc., promover a renovação de material para o uso
dos professores e alunos, para que as aulas se tornem mais agradáveis.

●

Reestruturar o trabalho pedagógico, articulando etapa/série e disciplinas do currículo buscando a
interdisciplinaridade;

●

Coordenações pedagógicas mais dinâmicas e objetivas assegurando no planejamento e integração
horizontal e vertical do conteúdo em todos os turnos.

●

Promoção da semana de culminância de projetos, para que haja uma integração maior entre professores,
alunos e pais.

●

Proporcionar um ambiente prazeroso e harmonioso dentro da instituição, oferecendo condições ao aluno
para o trabalho em grupo, através da participação em atividades teatrais, musicais, práticas desportivas,
coral, entre outros;

●

Proporcionar no contra turno, atividades esportivas.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS,
FINANCEIRAS, ADMINISTRTIVAS E TEMÁTICA
Para a concretização deste plano de trabalho, temos a ciência que apresentamos, neste momento, um projeto
o qual admite flexibilização, conforme as mudanças cotidianas, pois cremos que este, como proposta de gestão,
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pode e deve ser questionado, reestruturado e avaliado constantemente, de acordo com as necessidades suscitadas
no decorrer de sua aplicação, assim bimestralmente avaliaremos as ações aqui descritas, ou quando o Conselho
escolar, que representa nossa comunidade, notar a necessidade de o rediscuti-lo.

9.1 - ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO:

Com o intuito de capacitar e atualizar nossa equipe, semanalmente nos reunimos em duas etapas:
I.

Coordenação compartilhada - momento em que os coordenadores se reúnem com os

professores para compartilhar ideias e ações, planejar, orientar e acompanhar as atividades didáticopedagógicas que serão trabalhadas no decorrer da semana.
II. Coordenação coletiva - Momento voltado para a formação continuada dos professores sendo
abordados diversos temas. A coletiva desta Instituição de ensino é baseada em três eixos:
▪ Conhecimento e estudo de teorias;
▪ Estudo de caso e oficinas de jogos e atividades;
▪ Avaliação, análise e reflexão dos rendimentos da escola, objetivando redimensionar as ações
pedagógicas.
Os temas são decididos anualmente pelos professores juntamente com a equipe pedagógica e durante
o ano são revistos e podem ser modificados de acordo com a necessidade. Abaixo, segue algumas sugestões
de temas:
1. Empoderamento feminino
2. Autoestima
3. Saúde mental do professor
4. Relacionamento no ambiente de trabalho.
5. Como lidar com o luto nesta época de pandemia
6. Contação de história.
7. Atividade de coordenação motora (Ed. Física).
8. Formas lúdicas de se trabalhar a matemática.
9. Jogos matemáticos.
10. Oficina de produção de textos: práticas e ideias.
11. Uso do Google Forms
12. Psicogênese
13. Educação financeira infantil.
14. Alimentação saudável na escola.
15. Jogos de alfabetização.
16. Oficina de psicomotricidade na educação infantil.
17. Como lidar com as dificuldades de adaptação dos alunos na ed. Infantil.
18. Brincadeiras e jogos para ed. Infantil.
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19. Projetos, metodologias de ensino e construtivismo.
20. Educação especial
21. Dificuldades de aprendizagem e estratégias.
22. Relação professor/aluno.
23. Educação inclusiva.
24. O trabalho lúdico na ed. Infantil.
25. Plenarinha
26. Educação digital
27. Estudo do currículo – conteúdos programáticos.
28. Semana do Brincar
29. Projeto de leitura.
30. Cursos e oficinas da EAPE ou da CRESAM, online e presencial quando possível
Observações: As oficinas são oferecidas de forma online, sobre o uso de Sites de Jogos,
extensões do Google, como criar e gravar vídeos-aulas, como fazer e incrementar formulários
Google (gamificação), uso do Canva e do Wordwall.

10. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DA PROPOSTA PEDAGÓGICA
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

O Projeto Pedagógico, por ser um instrumento em que está em constante construção será
avaliado quando se fizer necessário à adequação das ações propostas e projetos nele contido. Para tal será
utilizado a Coordenação Coletiva, Conselho de Classe, Avaliação Institucional, Reuniões de Pais e/ou
Responsáveis ou Reuniões com o Conselho Escolar. Encontros como esses poderão ocorrer semanalmente,
quinzenalmente, bimestralmente ou semestralmente de acordo com a necessidade da(s) demanda(s) a serem
modificadas.
O Plano de Ensino que é dividido por bimestre será analisado durante os planejamentos, as
coordenadoras farão apontamentos de qualquer possível ajuste que seja realizado no decorrer de cada
bimestre. E no início do ano seguinte esses apontamentos serão discutidos para a reestruturação (caso
necessário) do documento.
No decorrer das ações de cada projeto também serão anotadas as possíveis mudanças e novas
ações que por acaso venham a surgir, ao final de cada projeto (após a culminância) os professores, a equipe
pedagógica e gestora se reuniram durante a coordenação coletiva para fazer a avaliação do projeto.
Dessa mesma forma será realizada a avaliação dos eventos, festas e aulas passeio de forma
contínua observando fotos, filmagens, trabalhos produzidos, apresentações e falas do grupo para
redirecionar as ações ou criar.
Foram estabelecidas em conjunto, durante a semana pedagógica, as principais metas envolvendo o
letramento linguístico e matemático que nossos estudantes deverão alcançar ao final do ano conforme os
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Eixos integradores do Currículo da Educação Infantil: Educar e cuidar/Brincar e interagir e os Eixos
integradores do Currículo da Ensino Fundamental: Alfabetização/Letramentos/Ludicidade;
● Testes diagnósticos para verificação dos níveis de cada aluno;
● Alfabetização e letramento – Projeto de Leitura;
● Projeto Valores;
● Diversidade Cultural (incluindo atendimento à Lei 10.639/2003);
● Socialização dos alunos na entrada e no recreio (quando estiver no ensino presencial)
● Formação continuada do professor – Coordenação coletiva e compartilhada;
● Inclusão dos alunos ANEEs - Parcerias com a Sala de Recurso (Atendimento Educacional
Especializado - AEE) e Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA);
● Educação Integral para 150 alunos.

Acreditamos que com essas ações pedagógicas atingiremos de forma eficaz as metas
abaixo:
● Manter e atender dentro da UE 100% dos alunos;
● Corrigir em 90% a distorção idade-série;
● Reduzir em 95% a evasão escolar;
● Alcançar a meta estabelecida pelo IDEB;
● Incluir os pais no processo de aprendizagem acadêmica e no cotidiano escolar dos discentes,
● Promover palestras, estudos dirigidos e oficinas pedagógicas para os docentes;
● Promover palestras, oficinas, ações sociais e debates com os pais para aproximá-los da escola
e assim aproximá-los da vida escolar do(s) filho(s).
Compete ao professor participar da elaboração desta proposta pedagógica e executá-la com
qualidade

e

eficiência,

zelando

pela

aprendizagem

dos

alunos,

estabelecendo

estratégias

didáticas/metodológicas diversificadas para os alunos (respeitando suas especificidades), que engloba:
projeto interventivo e reagrupamento. Quando necessário, utilizar da Adequação Curricular e do Programa
de Intervenção para suprir as necessidades do aluno.
Grande parte de nossos alunos afirmam que o período que passam em casa é utilizado para
brincar com videogames, celulares ou para brincar com os colegas na rua. E que aqui na escola também
gostam muito dos momentos/atividades lúdicas. Felizmente, neste ano, a escola dispõe de dois parquinhos
(sendo um apropriado para os alunos da Educação Infantil e o outro para o Ensino Fundamental), pois houve
a reestruturação do parque usado pelos alunos do 1º ano ao 5º ano, bem como a revitalização do ginásio e
da quadra ao ar livre. Desta forma observa-se que as melhorias estão sendo feitas haja vista que estamos em
constante busca de recursos financeiros e colaboradores, dentro do possível.
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10.1 - SOCIALIZAÇÃO DOS ALUNOS:
Na entrada, momento de acolhida dos alunos na escola. Essa socialização ocorre todos os dias com
música e uma oração. Os alunos participam de atividades lúdicas, atividades esportivas e recreativas que
tem por objetivo trabalhar o respeito mútuo, respeito às diferenças e a integração entre os alunos da mesma
turma e com os outros de turmas diferentes.

10.2- Instituições Escolares:
Com a finalidade de propiciar a interação entre escola e comunidade temos como Instituições
Escolares:
Composição do Conselho Escolar – 2019-2021
Nome

Função

Miriam Felizardo dos Santos

Membro nato (diretora)

Tatiana da Silva Vasconcelos

Presidente do Conselho (professora)

Adriana Alves Leite

Vice Presidente (professora)

Vânia Francisca Couto Dias Santos

Secretária eleita (carreira assistência à educação)

Roney Gonçalves

Conselheiro (carreira assistência à educação)

Joseane Vieira Rocha Galvão

Conselheiro (Segmento pai)

Hélio Nogueira Lima

Conselheiro (Segmento pai)

● Conselho Escolar formado por representantes de todos os segmentos da escola e comunidade.
Tendo como objetivo geral tomar decisões relacionadas ao bom desenvolvimento pedagógico e
administrativo desta UE.
Segue abaixo a atual formação do Conselho Escolar com nomes e respectivas funções:

10.2 - RECURSOS FINANCEIROS:
A escola é mantida financeiramente por recursos enviados pelo Governo Federal Programa Dinheiro
Direto nas Escolas (PDDE), pelo Governo do Distrito Federal, atualmente pelo Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF).
Os investimentos dos recursos acima são minuciosamente discutidos com todos os membros do
conselho escolar, observando as necessidades físicas e pedagógicas. Este ano as prioridades são: aquisição
de novos brinquedos para o parque da Educação Infantil, jogos pedagógicos, artigos esportivos (bolas,
cordas, bambolês), jogos educativos, concluir a pintura da escola, manutenção das lâmpadas e da impressora
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laser destinada principalmente ao uso dos professores e coordenadores para impressão de atividades,
relatórios, etc.
10.3 ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS:

Avaliar para acompanhar mudanças que a sociedade e os sistemas sofrem e como os processos
de ensino-aprendizagem são atividades que provocam modificações no aluno e no professor, cabe à escola
dispor de um sistema de avaliação adequado que possa ressaltar a evolução de indivíduos, em um contexto
abrangente, que extrapola as medições estritamente quantitativas de aquisição de conhecimentos.
Convergente com princípios norteadores, apresentados nesta proposta pedagógica, o sistema de
avaliação da escola CAIC Ayrton Senna tem como objetivo desenvolver a autonomia do educando,
contribuindo para seu pleno desenvolvimento social, moral e intelectual.
Avaliação é um processo de ajuda à efetividade do ensino e da aprendizagem. Opta-se pela
valorização das aprendizagens significativas que assegurem o domínio de competências e habilidades, de
estratégias mentais do ato de aprender, da formação geral do aluno e dos processos criativos. É entendida
como um processo mais amplo do que simples aferição de conhecimentos constituídos pelos alunos em um
determinado momento de sua trajetória escolar. Determina que deve considerar tanto o processo que o aluno
desenvolve ao aprender como o produto alcançado. Assim a avaliação deixa de relevar somente nas
avaliações bimestrais e passa a ser contínua, observando os avanços e também as dificuldades diárias de
cada aluno, para assim refletir sobre a práxis pedagógica no processo de ação-reflexão-ação.
A proposta enfatiza, ainda, que a avaliação deve:
● Ser estruturada em função dos sucessos ou fracassos no Plano de Ensino do professor;
● Ir além do julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno;
● Ser formativa e qualitativa;
● Estar relacionada com as oportunidades oferecidas;
● Ser inicial (diagnóstica), processual e contínua;
● Fornecer indicadores para a reorientação da prática educacional;
● Ser utilizada como instrumento para o desenvolvimento das atividades didáticas e;
● Ser norteada por critérios de avaliação previamente estabelecidos.
Os professores do CAIC Ayrton Senna utilizam diversos instrumentos para observar e avaliar
os discentes diariamente. Alguns instrumentos avaliativos são: diário de bordo onde o professor registra os
avanços, dificuldades e tudo o que for significativo ao processo de ensino aprendizagem dos alunos,
avaliações escritas, portfólios, teste da psicogênese, simulados (para alunos dos 4os e 5os anos), trabalhos,
observações em sala, nas atividades extras, participação dos alunos, etc.
As avaliações para as aprendizagens propiciam uma realimentação importante ao trabalho
docente, um retrato dos avanços e das necessidades da turma, objetivando assim a reflexão das práticas
pedagógicas e métodos de ensino visando sempre o desenvolvimento dos alunos.
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10.4-. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O currículo de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal, os Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN e a Base Comum Curricular - BNCC são os documentos chave para o
desenvolvimento intelectual, de forma a interpretar qualitativamente, contínua e sistematicamente a
apropriação do conhecimento pelo aluno.
Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996),
e neste ano, conforme a Nota Técnica 06/2020, com orientações para organização do currículo da Educação
Infantil e Caderno de Orientações à rede pública para o Ensino Remoto, proposta esta que deve nortear os
currículos dos sistemas e redes de ensino do Distrito Federal, como também as propostas pedagógicas de
todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o
Brasil. A Lei de Diretrizes e Base, estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera
que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos,
políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se
aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
A concepção de currículo inclui desde os aspectos básicos que envolvem os fundamentos filosóficos
e sociopolíticos da educação até os marcos teóricos e referenciais técnicos e tecnológicos que se concretizam
na sala de aula. Relacionam princípios e operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação. A escola
voltada para o atendimento de todos os alunos requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o
fazer pedagógico às necessidades dos alunos.
Dentro dessa perspectiva cabe a toda equipe envolvida no processo pedagógico atuar
coletivamente com o propósito de desenvolver as habilidades e competências contidas no currículo de forma
sistemática, adequando-o ao cotidiano do discente, respeitando suas particularidades, inclusive, suas
dificuldades para o acesso às aulas remotas, enquanto vivenciamos esta realidade.
O Projeto Pedagógico, por ser um instrumento em que está em constante construção será
avaliado quando se fizer necessário à adequação das ações propostas e projetos nele contido. Para tal será
utilizado a Coordenação Coletiva, Conselho de Classe, Avaliação Institucional, Reuniões de Pais e/ou
Responsáveis ou Reuniões com o Conselho Escolar. Encontros como esses poderão ocorrer semanalmente,
quinzenalmente, bimestralmente ou semestralmente de acordo com a necessidade da (s) demanda (s) a serem
modificadas.
O Plano de Ensino que é dividido por bimestre será analisado durante os planejamentos, as
coordenadoras farão apontamentos de qualquer possível ajuste que seja realizado no decorrer de cada
bimestre. E no início do ano seguinte esses apontamentos serão discutidos para a reestruturação (caso
necessário) do documento.
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No decorrer das ações de cada projeto também serão anotadas as possíveis mudanças e novas
ações que por acaso venham a surgir, ao final de cada projeto (após a culminância) os professores, a equipe
pedagógica e gestora se reuniram durante a coordenação coletiva para fazer a avaliação do projeto.
Dessa mesma forma será realizada a avaliação dos eventos, festas e aulas passeio de forma
contínua observando fotos, filmagens, trabalhos produzidos, apresentações e falas do grupo para
redirecionar as ações ou criar.
Foram estabelecidas em conjunto, durante a semana pedagógica, as principais metas envolvendo
o letramento linguístico e matemático que nossos estudantes deverão alcançar ao final do ano conforme os
Eixos integradores do Currículo da Educação Infantil: Educar e cuidar/Brincar e interagir e os Eixos
integradores do Currículo do Ensino Fundamental: Alfabetização/Letramentos/Ludicidade, assim como as
datas comemorativas nas quais proporcionarão festas com a comunidade, tais como, a festa da família, festa
junina, festa dos esportes, festa do dia das crianças, formatura do 5º ano e encerramento do ano letivo.
Ainda ficou estabelecido os projetos a serem desenvolvidos no ano letivo, que se apresentam
em anexo.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA
CAIC AYRTON SENNA

ANEXOS
11.PROJETOS
11.1 PROJETO DE LEITURA E LETRAMENTO
CANTINHO DA LEITURA ONLINE

Justificativa:
O projeto surgiu da necessidade de idealizar o interesse e gosto pela leitura por parte de nossos
alunos, haja vista que a comunidade em sua maioria é carente e não apresenta o hábito de leitura.
Partindo desse pressuposto o projeto consiste em trabalhar valores e conhecimentos adquiridos
através da leitura de livros disponibilizados online em PDF, jornais, outros portadores textuais. Criando
assim o diálogo, a reflexão, a construção coletiva e a participação e exploração de diferentes fontes de
informação para consequentemente a idealização de leitores e escritores proficientes.
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Objetivo geral:
✔ Estimular nos educandos um processo de leitura permanente a fim de estarem em constante

atualização frente aos desafios e perspectivas do mundo moderno e contemporâneo, auxiliando-os a
se tornarem leitores e escritores autônomos.
Objetivos específicos:
✔ Oferecer aos estudantes o acervo de várias obras literárias de diversos autores a fim de

ampliar seus conhecimentos.
✔ Reconhecer a leitura como uma fonte essencial para produzir textos.
✔ Promover o interesse das crianças pela leitura.
✔ Incentivar a escrita por meio da autonomia na criação de textos.
✔ Conhecer os diversos gêneros textuais e suas funcionalidades.
✔ Fomentar o espírito criativo discente.

No início de cada ano letivo, durante a Semana Pedagógica, o grupo docente juntamente com
equipe pedagógica e gestora escolhem os temas a serem trabalhados ao longo do ano e, como o Projeto será
trabalhado. Para 2021 temos a proposta e ressaltarmos “A importância da escola para nossas vidas bem
como a reflexão dos valores que, nos dias atuais precisam ser resgatados por nossa sociedade, no modo
geral.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA
CAIC AYRTON SENNA

11.2. PROJETO: “NOSSA ESCOLA”
“Importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência.”
Paulo Freire

Justificativa:
● O projeto “nossa escola” foi planejado e elaborado, com o objetivo inteirar a comunidade escolar na
valorização e preservação da instituição de ensino que a serve, tendo em vista a observância da
depredação e mau uso do ambiente nos últimos anos.
● A intencionalidade do projeto deve-se à necessidade de possibilitar ao aluno, conhecer a história da
sua própria escola, dentro da perspectiva de identificação, integração, preservação e
autoconhecimento.
Desenvolvimento:
● Vídeo de abertura.
● Assistir documentários e vídeos da época.
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● Pesquisar sobre a sigla do nome CAIC, ano de inauguração da escola e acontecimentos históricos da
época.
● Pesquisar sobre vida e obras de Ayrton Senna (profissão, projetos, assistir documentários,
reportagens etc.).
● Levar os alunos para conhecer os espaços da escola. Construir com os alunos possibilidades de
preservação do ambiente. Criar folders de conscientização para distribuição em outras turma e/ou
cartazes.
● Apresentar fotos, projeto original, registros sobre a origem da escola. Construção de um painel de
imagens (recortes) com desenhos de localização das estruturas da escola.
● Trabalhar palavras-chave com nomes dos espaços da escola.
● Identificar os diversos profissionais que atuam na escola, bem como o que fazem e a importância deles
para o bom funcionamento da escola. Entrevistas a esses profissionais.
● Fazer entrevistas com a comunidade, sobre a importância da escola e da educação.
● Trabalhar superação, conquistas e humildade de Ayrton Senna relacionando com os atletas que
participaram da Olimpíada de Tóquio-Japão (2021).
● Confeccionar carrinhos de corridas com material reaproveitável para exposição.
● Explorar a história de Brasília.
● Mostrar imagens e mapas do DF para localização geograficamente a Região Administrativa de
Samambaia. Mapas impressos com legenda para fazer pintura (localização).
● Leitura de livros relacionados ao tema do projeto/ Autores da nossa cidade.
● Culminância: Exposição geral dos materiais produzidos durante o projeto. (novembro)
Cronograma/ Temporalidade
● Vídeo de abertura.
● Assistir documentários e vídeos da época.
● Pesquisar sobre a sigla do nome CAIC, ano de inauguração da escola e acontecimentos
históricos da época.
● Pesquisar sobre vida e obras de Ayrton Senna (profissão, projetos, assistir
2º BIMESTRE
documentários, reportagens etc.).
● Levar os alunos para conhecer os espaços da escola. Construir com os alunos
possibilidades de preservação do ambiente. Criar folders de conscientização para
distribuição em outras turma e/ou cartazes.
● Leitura de livros relacionados ao tema do projeto/Autores da nossa cidade.

3º BIMESTRE

● Apresentar fotos, projeto original, registros sobre a origem da escola. Construção de
um painel de imagens (recortes) com desenhos de localização das estruturas da
escola.
● Trabalhar palavras-chaves com nomes dos espaços da escola.
● Identificar os diversos profissionais que atuam na escola, bem como o que fazem e a
importância deles para o bom funcionamento da escola. Entrevistas a esses
profissionais a respeito de suas funções dentro da escola.
● Fazer entrevistas com a comunidade, sobre a importância de nossa escola nesta
localização e com ex-alunos que agora são pais de atuais alunos da escola CAIC.
● Trabalhar superação, conquistas e humildade de Ayrton Senna, relacionando com os
atletas que participaram da Olimpíada de Tóquio-Japão (2021).
● Leitura de livros relacionados ao tema do projeto/Autores da nossa cidade.
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4º BIMESTRE

● Confeccionar carrinhos de corridas com material reaproveitável para exposição.
● Explorar a história de Brasília, relacionando-a com a evolução da educação.
● Mostrar imagens e mapas do DF para localização geograficamente a Região
Administrativa de Samambaia. Mapas impresso com legenda para fazer pintura
(localização), incluindo a localização do CAIC dentro da região.
● Culminância: Exposição geral dos materiais produzidos durante o projeto. (Data a
definir),
● Leitura de livros relacionados ao tema do projeto/Autores da nossa cidade.

11.3. PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE AS ETAPAS

Objetivo Geral:
● Promover ações para minimizar transtornos ou dificuldades de adaptação dos alunos na etapa
seguinte que irão cursar (alunos matriculados no 2º período da Educação Infantil
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e alunos do 5º ano

1º ano do

6º ano do Ensino Fundamental Anos

Finais).

Objetivos Específicos:
● Criar ações que levem os alunos da Educação Infantil a participar de momentos/atividades
com os alunos do 1º anos (ex.: intervalo, lanche, atividades lúdicas, recreação);
● Mostrar o bloco de salas de aula e demais espaços usados pelos alunos dos 1os anos;
● Realizar planejamentos conjuntos entre professores dos 1os períodos e dos 1os anos durantes
o 3º e 4º bimestre;
● Inserir mais atividades lúdicas nas turmas de 1º ano para despertar o interesse e a participação
dos alunos;
● Viabilizar parceria com o CEF 519 para promover ações conjuntas;
● Solicitar que um professor dos Anos Finais venha conversar com os alunos matriculados nos
5os anos;
● Trazer alguns ex-alunos do CAIC que estão estudando no CEF 519 para conversar sobre
como é estudar em um CEF, o que mudou na rotina escolar, etc;
● Levar os alunos dos 5 anos para conhecer o CEF 519;
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O projeto surgiu da necessidade de amenizar os impactos que os alunos sofrem ao mudar de
etapa estabelecendo um alinhamento entre as ações pedagógicas visando deixar os alunos confortáveis e
confiantes dentro do ambiente em que estão inseridos.
Dessa forma, a Regional de Ensino de Samambaia promove momentos de discussão e interação
entre as escolas para que sejam traçadas estratégias para que os alunos consigam passar pelas mudanças
entre as etapas de forma tranquila e principalmente para que suas singularidades e necessidades sejam
assistidas pelo novo grupo ou pela nova escola no que se diz respeito aos alunos que irão para os CEFs.

Desenvolvimento:
O projeto será realizado de acordo com as seguintes etapas:
● Conversa no início do ano letivo entre o grupo de professores CAIC, coordenação e
supervisão pedagógica para planejar a semana de acolhida dos alunos, buscando focar na socialização
e explicando sobre a nova etapa. Isso deve ser feito em todas as turmas e principalmente nas turmas
de 1os anos onde o tempo de adaptação será estendido.
● Fazer um tour pela escola mostrando para os alunos os espaços que a escola disponibiliza.
● Durante o ano os professores do 2º período da Educação Infantil e dos 1ºs anos do Ensino
Fundamental devem coordenar juntos pelos mesmos uma vez por mês para alinhar ações de
integração.
● Os professores dos 2os períodos devem combinar com os professores dos 1os anos alguns
momentos que possam levar realizar a aula juntos.
● A coordenação e a supervisão pedagógica irão buscar a parceria com o CEF 519 para trazer
alunos e professores para conversar com os alunos dos 5os anos.
● A direção e coordenação da escola buscarão parcerias para conseguir os ônibus que levaram
os alunos para visitar o CEF 519.
● Buscar apoio com os professores do CID e com o CEF 519 para proporcionar jogos de
futebol e handebol entre os alunos dos 5 anos do CAIC Ayrton Senna e os alunos do 6º ano do CEF
519 para proporcionar maior interação entre eles.

Cronograma:
1º bimestre – Planejamentos conjuntos e atividades de adaptação.
Demais bimestres – atividades conjuntas entre os alunos dos 2os períodos e 1os anos.
Agosto – Trazer professores do CEF para conversar com os alunos dos 5os anos.
Setembro – Trazer ex-alunos do CAIC que estejam no 6º ano para conversar com os alunos sobre as
mudanças que estão vivenciando.
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Setembro – visita dos alunos ao CEF 519, com o fim de conhecer as dependências e se familiarizar com o
local e atenuar as mudanças vindouras.

11.4. PROJETO PEDAGÓGICO CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO /
SAMAMBAIA
CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA - CID
PROJETO PEDAGÓGICO 2021
CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA - CID
MODALIDADE: FUTSAL

Professor: Ronaildo Rodrigo Pereira da Silva
MATRÍCULA: 2390442

I - DIRETRIZES OPERACIONAIS
1 - APRESENTAÇÃO
Os Centros de Iniciação Desportiva (CID) foram criados com o objetivo de oportunizar aos alunos
da rede pública de ensino o conhecimento técnico e tático das práticas desportivas, tendo como objetivos,
identificar suas diferentes aptidões e interesses, num processo de seleção e formação de futuros atletas a
serem encaminhados a Diretoria de Desporto Escolar/Gerência de Técnicas Desportivas e Excelência do
Desporto Escolar, visando a sua integração às equipes representativas do Distrito Federal e também na
formação de um cidadão consciente do movimento humano na cultura corporal, por meio de vivências
lúdicas, criativas, solidárias, cooperativa e impressiva compreensão histórico-crítico-social.
2 - INTRODUÇÃO
Os Centros de Iniciação Desportiva têm favorecido o caráter de formação crítica, identificando e
desenvolvendo talentos na cultura corporal desportiva, acompanhando e analisando o desenvolvimento das
potencialidades dos alunos, com vistas à futura especialização técnica e à integração nas equipes e
representações da Gerência de Técnicas Desportivas e Excelência no Desporto Escolar do Distrito Federal.
Nesta perspectiva, as práticas do desporto e lazer do CID, funcionam como canal de participação
local, sendo instrumento imprescindível à constituição e expressão da cidadania, desde que estas não
interfiram na prática pedagógica regular de cada Estabelecimento de Ensino de Samambaia.
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Sabemos que a função do esporte e da Educação Física, dentro de uma visão integradora, abrange
os aspectos cognitivos, afetivos e psicomotor como condição para uma vida saudável e comprometida com
o bem estar do indivíduo.
Nessa perspectiva, o CID de Futsal irá trabalhar, sobretudo, na formação do “cidadão crítico”,
trazendo a comunidade para a escola por meio do oferecimento da modalidade de Futsal, em sintonia com
os anseios da comunidade.

3 - OBJETIVOS
3.1 – GERAIS:
●

●

Assegurar e garantir a cada cidadão o exercício de seus direitos sociais fundamentais, que
possibilitem uma qualidade de vida digna para toda a população de acordo com as metas traçadas
pelo plano de governo do DF;
Universalizar o acesso ao lazer e o desporto comunitário e de massa nas escolas públicas da
Samambaia.

3.2 – ESPECÍFICOS:
●
●
●

●

Fortalecer o fenômeno educativo, através da integração escola – comunidade, estimulando a
cooperação e o desenvolvimento da consciência crítico-social;
Promover a democratização da educação, através da prática do CID futsal, a partir do
desenvolvimento de interesses de planejamento e da avaliação em grupo;
Colaborar no aprimoramento do desporto futsal, bem como a qualidade de vida do cidadão,
oferecendo-lhe subsídios para incorporação e permanência de hábitos físico-motores, através do
desenvolvimento da consciência e da expressão corporal.
Buscar o conhecimento técnico e tático do futsal, identificando suas diferenças em aptidões e
interesses, num processo de seleção e formação de futuros atletas.

4 - FILOSOFIA
A Educação Física no seu sentido mais amplo de educação tem uma missão extremamente nobre
para o ser humano, abrangendo-o em sua totalidade nos aspectos cognitivos, afetivos e psicomotor.
A Educação Física está incluída no rol das áreas do conhecimento, pode-se considerar essa inclusão
com um avanço para o ensino ao desporto, pois reconhece que o ensino da Educação Física tem um objeto
de estudo em um conhecimento próprio formulado ao redor desse objeto, sendo o alicerce de seu ensino na
escola.
Assim como na Educação Física, o CID Futsal buscará aprimorar a qualidade de vida através da
manutenção da saúde, objetivando formar o cidadão consciente crítico, agente transformador da sociedade,
mediante o desenvolvimento Biopsicossocial; do ser humano.
5 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
●
●
●
●
●

Lei Orgânica do DF, 1993;
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 23 de dezembro de 1996 – estabelece as
diretrizes e bases da Educação Nacional;
Lei n. 9615, de 24 de março de 1998, institui normas gerais sobre desporto e dá outras
providências;
Decreto n. 2-574, de 29 de abril de 1998 – Regulamentação a Lei n. 9615, de 24 de março de 1998,
institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências;
Constituição Federal de 1988, art. 217.
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II - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CID – FUTSAL
SAMAMBAIA
1 - COORDENAÇÃO
●
●
●
●

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF);
DEFIDE ;
UNIEB/CRESAM
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia (CRESAM);

2 - LOTAÇÃO
Professor Ronaildo Rodrigo Pereira da Silva, matrícula: 2390442 lotado no CAIC AYRTON
SENNA, e atua no CID Futsal Samambaia Sul – 20h+20h horas no CAIC ARYTON SENNA (Terças e
Quintas – TREINOS; Quarta - Coordenação) e na ESCOLA CLASSE 108 (Segundas: Coordenação e
TREINOS; Quarta – TREINOS).
3 - PERFIL DO PROFESSOR
O professor do CID – Futsal caracteriza-se fundamentalmente como educador, na busca permanente
do crescimento intelectual e incentivador do desenvolvimento psicossocial de seus estudantes/atletas.
POSSÍVEIS COMPETIÇÕES NO CALENDÁRIO 2021. DEVIDO A PANDEMIA PODERÃO
NÃO OCORRER COMO NA TABELA APRESENTADA.
COMPETIÇÕES

LOCAL

20º JISESC – FUTSAL
INTERNA CID SAMAMBAIA SUL

SESC CEILÂNDIA
CAIC AYRTON
SENNA
SESC CEILÂNDIA

AGOSTO/SETEMBRO

SESC GUARÁ
GINÁSIOS DO DF
GINASIOS DO DF

AGOSTO/SETEMBRO
OUTUBRO/DEZEMBRO
OUTUBRO/NOVEMBRO

10ª COPINHA BSB REDE GLOBO –
FUTSAL
COPA GUARÁ DE FUTSAL
Candanguinha
INTERCID

MÊS INÍCIO E
TÉRMINO
JUNHO/JULHO
JUNHO/JULHO

PLANO DE AÇÃO – 2021
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
TURMA: FUTSAL NÍVEL : INICIAÇÃO.
SILVA

ASSUNTO CENTRAL

N º DE SESSÕES: 02 VEZES POR SEMANA POR TURMA
PROFESSOR: RONAILDO RODRIGO PEREIRA DA
MATRÍCULA: 2390442

OBJETIVOS
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●

●

Futsal

As aulas serão desenvolvidas, através de exercícios
naturais, recreativos, lúdicos e pré - desportivo, ●
respeitando a individualidade do aluno e
●
obedecendo a sequência pedagógica progressiva.
●
●
●
●
CRONOGRAMA
Iniciação desportiva.
●
Elementos das técnicas de linha e do
goleiro.
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aprender os movimentos básicos das técnicas e táticas do jogo
de Futsal.
Iniciar as técnicas e táticas (individuais e coletivas) básicas do
jogo de Futsal.
Proporcionar aos alunos conhecimento da modalidade e de sua
particularidade;
Adequar-se aos níveis de maturação biológica dos alunos,
proporcionando aquisição de experiências de movimentos
facilitando a execução de ações futuras.
Desenvolvimento das principais qualidades motoras (equilíbrio,
ritmo, rapidez, força, resistência, espaço temporal).
Melhoria do nível técnico e físico dos alunos.
Integração do grupo.

CONTEÚDO
Aprendizagem
psicomotora.
Elementos
das
técnicas de linha e
goleiro.
Domínio
Passe.
Recepção.
Condução.
Drible.
Chute.
Cabeceio
Posicionamento
Regras do jogo.
Marcação.
Jogo de aplicação
Jogo amistoso
Jogo competitivo

●
●
●
●
●
●
●
●

PROCEDIMENTO
Adaptação aos gestos
motores.
Equilíbrio,
ritmo,
coordenação em geral,
espaço temporal.
Elementos das técnicas
de linha.
Passe em relação à
distância, trajetória e à
execução.
Condução:
retilínea,
sinuosa, em relação a
execução.
Drible: com os pés e com
o corpo.
Chute: em relação à
trajetória e aos tipos.
Marcação:
Individual
por espaço ou zona.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RECURSOS
Bolas variadas
(Tênis, Voleibol,
Borracha, Futsal).
Rede de voleibol.
Coletes.
Apito.
Golzinho ou mini
– trave ou minigol.
Bambolês.
Cones
Tartarugas.
Escada de
agilidade
Escadinha PVC.
Bolas e raquetes
de tênis.
Bolas de agilidade.

AVALIAÇÃO

Diagnóstica no inicio do processo de ensino-aprendizagem (Coletiva e individual), em seguida a
formativa através de correções pontuais quando necessário. Contudo a avaliação será contínua.
FUTSAL INICIAÇÃO - PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES (SEQUÊNCIA PEDAGOGICA).
1º SEMESTRE DE 2021
MÊS
AULA
Nº
MARÇO
1
2

08/03
10/03

3
4

12/03
13/03

5
6

15/03
17/03

7

19/03

8

22/03

9
10

24/03
26/03

11

27/03

CONTEÚDOS
ACOLHIDA NO GOOGLE CLASSROOM PARA OS PAIS E ESTUDANTES/ATLETAS.
ACOLHIDA NO GOOGLE CLASSROOM AOS E ESTUDANTES/ATLETAS E JOGO INTERATIVO NA
PLATAFORMA (JIP)
ACOLHIDA NO GOOGLE MEET E CLASSROOM E REUNIÃO COM OS PAIS E ESTUDANTES/ATLETAS.
VÍDEO NO CLASSROOM – CHUTE :PARTE INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; CALCANHAR,
PEITO DE PÉ E BICO.
VÍDEO - DESENHO POSICIONAL- 2-2 E (JIP).
TREINO NO MEET - PASSE: COM A PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ, CALCANHAR,
PEITO DI PÉ, SOLA DO PÉ.
TREINO NO MEET - TÁTICA COLETIVA EM QUE SUA EQUIPE ESTÁ SEM A BOLA E COM A BOLA.
GOLEIRO INICIA CONTRA ATAQUE
VÍDEO NO CLASSROOM - PROTEÇÃO: ESCONDER A BOLA DO ADVERSÁRIO: USANDO A PERNA,
USANDO OS BRAÇOS E USANDO O TRONCO E (JIP).
TREINO NO MEET - TABELA E TROCA DE POSIÇÕES.
TREINO NO MEET - DOMINIO: COM A SOLA DO PÉ; PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ,
COXA E PEITO.
VIDEO NO CLASSROOM – HISTÓRIA DO FUTSAL E (JIP).
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12
13

29/03
31/03
ABRIL

1

05/04

2

07/04

3

09/04

4
5
6

10/04
12/04
14/04

7

16/04

8

19/04

9
10
11

23/04
24/04
26/04

12
13

28/04
30/04
MAIO

1
2
3
4
5

03/05
05/05
07/05
08/05
10/05

6

12/05

7

14/05

8

17/05

9

19/05

10

21/05

11
12
13
14

24/05
26/05
28/05
29/05

TREINO FUNCIONAL NO MEET.
TREINO FUNCIONAL NO MEET.
VIDEOS NO CLASSROOM - TABELAS/TRIANGULAÇÕES, TROCA DE POSIÇÕES E REDUZIR/AMPLIAR
ESPAÇOS E (JIP).
TREINO NO CLASSROOM - CONDUÇÃO: PARTE INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; PEITO DO
PÉ; SOLA DO PÉ.
TREINO NO MEET - PASSE: COM A PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ, CALCANHAR,
PEITO DI PÉ, SOLA DO PÉ.
VIDEO NO CLASSROOM - TROCA DE MARCADOR E COBERTURA E (JIP).
VIDEO NO CLASSROOM - DRIBLE E BOLAS PARADAS PROTEÇÃO E (JIP).
TREINO NO MEET - CHUTE:PARTE INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; CALCANHAR, PEITO DE
PÉ E BICO.
TREINO NO MEET - DOMINIO: COM A SOLA DO PÉ; PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ,
COXA E PEITO.
VÍDEO NO CLASSROOM - ESCONDER A BOLA DO ADVERSÁRIO: USANDO A PERNA, USANDO OS
BRAÇOS E USANDO O TRONCO E (JIP).
TREINO NO MEET - DESLOCAMENTO DO JOGARDOR EM QUE ELE E SUA EQUIPE ESTÃO SEM A BOLA.
VIDEO NO CLASSROOM - FINTA E (JIP).
VIDEO NO CLASSROOM - TÁTICA COLETIVA EM QUE SUA EQUIPE ESTÁ SEM A BOLA E COM A BOLA
E (JIP).
TREINO NO MEET - TABELA E TROCA DE POSIÇÕES. APROXIMAÇÃO E VAZIO
TREINO NO MEET - TROCA DE POSIÇÕES. APROXIMAÇÃO E VAZIO
VIDEO NO CLASSROOM - DESENHO POSICIONAL- 3-1 E (JIP).
TREINO NO MEET - DESENHO POSICIONAL- 2-2
TREINO NO MEET - DESENHO POSIONAL- 3-1
VÍDEO NO CLASSROOM - DESENHO POSIONAL- 2-1-1 E (JIP).
VIDEO NO CLASSROOM - TABELA E TROCA DE PASSES – ASSISTÊNCIA PARA FINALIZAÇAO DE
PRIMEIRA E (JIP).
TREINO NO MEET - TABELAS/TRIANGULAÇÕES, TROCA DE POSIÇÕES E REDUZIR/AMPLIAR
ESPAÇOS.
TREINO NO MEET - PASSE:, COM A PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ, CALCANHAR,
PEITO DI PÉ, SOLA DO PÉ.
VÍDEO NO CLASSROOM - PROTEÇÃO: ESCONDER A BOLA DO ADVERSÁRIO: USANDO A PERNA,
USANDO OS BRAÇOS E USANDO O TRONCO E (JIP).
TREINO NO MEET - CHUTE:PARTE INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; CALCANHAR, PEITO DE
PÉ E BICO.
TREINO NO MEET - DOMINIO: COM A SOLA DO PÉ; PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ,
COXA E PEITO.
VIDEO NO CLASSROOM - DRIBLE E BOLAS PARADAS E (JIP).
TREINO NO MEET – FINTA
TREINO NO MEET - DESLOCAMENTO DO JOGARDOR EM QUE ELE E SUA EQUIPE ESTÃO SEM A BOLA.
VIDEO NO CLASSROOM - TÁTICA COLETIVA EM QUE SUA EQUIPE ESTÁ SEM A BOLA E COM A BOLA
E (JIP).

JUNHO
1

07/06

2
3

09/06
11/06

4
5

14/06
16/06

6
7

18/06
19/06

8

21/06

9
10
11

23/06
25/06
28/06

12

30/06
JULHO

1

02/07

VÍDEO NO CLASSROOM - DESENHO POSICIONAL- 2-2 E RETORNO HOMEM DA BOLA (DEFENSIVO) E
(JIP).
TREINO NO MEET - DESENHO POSICIONAL- 2-2
TREINO NO MEET - DESENHO POSIONAL- 2-1-1 E RETORNO PELO LADO CONTRÁRIO DA BOLA
(DEFENSIVO)
VIDEO NO CLASSROOM - TRDESENHO POSIONAL- 2-1-1 E (JIP).
TREINO NO MEET - CONDUÇÃO, PARTE INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; PEITO DO PÉ; SOLA
DO PÉ.
TREINO NO MEET - DESLOCAMENTO DO JOGARDOR EM QUE ELE E SUA EQUIPE ESTÃO SEM A BOLA.
VIDEO NO CLASSROOM - DESENHO POSICIONAL- 2-2 E GOLEIRO COMO 5º DEFENSOR TÁTICA
COLETIVA EM QUE SUA EQUIPE ESTÁ SEM A BOLA E COM A BOLA E (JIP).
VIDEO NO CLASSROOM - TABELA, TROCA DE POSIÇÕES E GOLEIRO COMO EQUILIBRIO DE DEFESA E
(JIP).
TREINO FUNCIONAL NO MEET
TREINO FUNCIONAL NO MEET
VIDEO NO CLASSROOM - TABELAS/TRIANGULAÇÕES, TROCA DE POSIÇÕES E REDUZIR/AMPLIAR
ESPAÇOS E (JIP).
TREINO NO MEET - DESENHO POSIONAL- 3-1
TREINO NO MEET DE CONDUÇOES DE BOLA VARIADAS.
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2

05/07

3

07/07

4

09/07

5
6
7

10/07
12/07
14/07

8

16/07

VIDEO NO CLASSROOM - PASSE, COM A PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ,
CALCANHAR, PEITO DI PÉ, SOLA DO PÉ E (JIP).
TREINO NO MEET - PROTEÇÃO- ESCONDER A BOLA DO ADVERSÁRIO: USANDO A PERNA, USANDO
OS BRAÇOS E USANDO O TRONCO.
TREINO NO MEET - CHUTE:PARTE INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; CALCANHAR, PEITO DE
PÉ E BICO.
VÍDEO NO CLASSROOM – ENTREVISTAS COM EX ATLETAS DO FUTSESC E (JIP).
VIDEO NO CLASSROOM - DRIBLE E (JIP).
TREINO NO MEET - DOMINIO: COM A SOLA DO PÉ; PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ,
COXA E PEITO.
TREINO NO MEET – FINTA

FUTSAL INICIAÇÃO - PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES (SEQUÊNCIA PEDAGOGICA).
2º SEMESTRE DE 2021
MÊS

AULA
Nº

AGOSTO

1
2

02/08
04/08

3

06/08

4
5

09/08
11/08

6
7
8

13/08
16/08
18/08

9
10
11
12
13

20/08
23/08
25/08
27/08
30/08

CONTEÚDOS
VIDEO NO CLASSROOM – CONFECCIONANDO ESCADA DE AGILIDADE E (JIP).
TREINO NO MEET - PASSE( ESCONDER O GESTO AO MÁXIMO PARA SURPREENDER O
ADVERSÁRIO), COM A PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ, CALCANHAR, PEITO DI
PÉ, SOLA DO PÉ.
TREINO NO MEET - PROTEÇÃO- ESCONDER A BOLA DO ADVERSÁRIO: USANDO A PERNA,
USANDO OS BRAÇOS E USANDO O TRONCO.
VIDEO NO CLASSROOM – COM FECCIONANDO BOLA DE MEIA E (JIP).
TREINO NO MEET - DOMINIO: COM A SOLA DO PÉ; PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO
PÉ, COXA E PEITO.
TREINO NO MEET – DRIBLE
VIDEO NO CLASSROOM – FINTA E (JIP).
TREINO NO MEET - DESLOCAMENTO DO JOGARDOR EM QUE ELE E SUA EQUIPE ESTÃO SEM A
BOLA.
TREINAMENTO FUNCIONAL NO MEET
VIDEO NO CLASSROOM – FINAL DA LNF 2021 MASCULINO
TREINO NO MEET - DESENHO POSICIONAL- 2-2
TREINO NO MEET - DESENHO POSIONAL- 2-1-1
VIDEO NO CLASSROOM - DESENHO POSIONAL- 1-2-1 (INICIAÇÃO AO LOSANGO DEFENSIVO) E
(JIP).

SETEMBRO
1

01/09

2
3
4
5
6

03/09
08/09
10/09
13/09
15/09

7

17/09

8
9

20/09
22/09

10
11
12

24/09
27/09
29/09

TREINO NO MEET - TABELAS/TRIANGULAÇÕES, TROCA DE POSIÇÕES E REDUZIR/AMPLIAR
ESPAÇOS.
TREINO NO MEET - TROCA DE MARCADOR E COBERTURA
TREINO NO MEET - REFERÊNCIA INDIVIDUAL
TREINO NO MEET - TABELA E TROCA DE PASSES
VIDEO NO CLASSROOM – FINAL DA LNF FEMININO 2021
TREINO NO MEET - PASSE( ESCONDER O GESTO AO MÁXIMO PARA SURPREENDER O
ADVERSÁRIO), COM A PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ, CALCANHAR, PEITO DI
PÉ, SOLA DO PÉ.
TREINO NO MEET - PROTEÇÃO- ESCONDER A BOLA DO ADVERSÁRIO: USANDO A PERNA,
USANDO OS BRAÇOS E USANDO O TRONCO.
VIDEO NO CLASSROOM – FINAL DA SUPERCOPA FEMININO 2021
TREINO NO MEET - DOMINIO: COM A SOLA DO PÉ; PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO
PÉ, COXA E PEITO.
TREINO NO MEET – DRIBLE
VIDEO NO CLASSROOM – FINAL DA COPA DO BRASIL MASCULINO 2021
TREINO NO MEET - DESLOCAMENTO DO JOGARDOR EM QUE ELE E SUA EQUIPE ESTÃO SEM A
BOLA.

OUTUBRO
1
2
3
4
5
6
7
8

01/10
04/10
06/10
08/10
13/10
15/10
18/10
20/10

TREINO NO MEET - TABELA E TROCA DE POSIÇÕES.
VIDEO NO CLASSROOM – JOGO AMISTOSO DA SELEÇÃO FEMININA DE FUTSAL EM 2021
TREINO NO MEET - DESENHO POSICIONAL- 2-2
TREINO NO MEET - DESENHO POSIONAL- 2-1-1
TREINO NO MEET - DESENHO POSIONAL- 3-1
TREINO NO MEET - TABELA E TROCA DE PASSES
VIDEO NO CLASSROOM – JOGO AMISTOSO DA SELEÇÃO MASCULINO DE FUTSAL EM 2021
TREINO NO MEET - TÁTICA COLETIVA EM QUE SUA EQUIPE ESTÁ SEM A BOLA E COM A BOLA.

61

9

22/10

10

23/10

11
12

25/10
27/10

13

29/10

AULA
Nº

MÊS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TREINO NO MEET - CONDUÇÃO(ESCONDER A BOLA DO ADVERSÁRIO COM O CORPO), PARTE
INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; PEITO DO PÉ; SOLA DO PÉ.
VIDEO NO CLASSROOM – ENTREVISTA COM: MANOEL TOBIAS, FALCÃO, VANESSINHA E
AMANDINHA AS LENDAS DO FUTSAL
VIDEO NO CLASSROOM – NUTRIÇÃO ESPORTIVA E (JIP).
TREINO NO MEET - CHUTE:PARTE INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; CALCANHAR, PEITO
DE PÉ E BICO.
TREINO NO MEET - DOMINIO: COM A SOLA DO PÉ; PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO
PÉ, COXA E PEITO.
CONTEÚDOS

NOVEMBR
O
03/11
TREINO NO MEET - CONDUÇÃO,PARTE INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; PEITO DO PÉ;
SOLA DO PÉ.
05/11
PASSE), COM A PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO PÉ, CALCANHAR, PEITO DI PÉ, SOLA
DO PÉ.
06/11
VIDEO NO CLASSROOM - REFERÊNCIA PIVÔ E (JIP).
08/11
VIDEO NO CLASSROOM – TRANSIÇÃO FUTSAL PARA O FUTEBOL E (JIP).
10/11
TREINO NO MEET - DOMINIO: COM A SOLA DO PÉ; PARTE INTERNA DO PÉ, PARTE EXTERNA DO
PÉ, COXA E PEITO.
12/11
TREINO NO MEET - PROTEÇÃO- ESCONDER A BOLA DO ADVERSÁRIO: USANDO A PERNA,
USANDO OS BRAÇOS E USANDO O TRONCO.
17/11
TREINO NO MEET – FINTA
19/11
TREINO NO MEET - DESLOCAMENTO DO JOGARDOR EM QUE ELE E SUA EQUIPE ESTÃO SEM A
BOLA.
22/11
VÍDEO NO CLASSROOM - TÁTICA COLETIVA EM QUE SUA EQUIPE ESTÁ SEM A BOLA E COM A
BOLA E (JIP).
24/11
TREINO NO MEET - TABELA, TROCA DE POSIÇÕES E TRIÂNGULO DEFENSIVO.
26/11
TREINO NO MEET - DESENHO POSICIONAL- 2-2 MAIS O GOLEIRO LINHA.
DEZEMBR
O
01/12
TREINO NO MEET - DESENHO POSICIONAL- 2-2 E FIXAÇÃO DO MARCADOR.
03/12
TREINO NO MEET - DESENHO POSIONAL- 2-1-1
06/12
VIDEO NO CLASSROOM – CRAQUES DO FUTSAL NO FUTEBOL DE CAMPO E (JIP).
08/12
TREINO NO MEET - TABELA , TROCA DE PASSES E DEFESA NA ALA OPOSTA.
10/12
TREINO NO MEET - TABELAS/TRIANGULAÇÕES, TROCA DE POSIÇÕES E REDUZIR/AMPLIAR
ESPAÇOS.
13/12
VIDEO NO CLASSROOM – JOGO AMISTOSO SUB 11 FUTSESC
15/12
TREINO NO MEET - REFERÊNCIA INDIVIDUAL
17/12
TREINO NO MEET - CONDUÇÃO), PARTE INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; PEITO DO PÉ;
SOLA DO PÉ.
18/12
VIDEO NO CLASSROOM – JOGO AMISTOSO SUB 13 DO FUTSESC
20/12
TREINO NO MEET - PROTEÇÃO- ESCONDER A BOLA DO ADVERSÁRIO: USANDO A PERNA,
USANDO OS BRAÇOS E USANDO O TRONCO.
22/12
TREINO NO MEET - CHUTE:PARTE INTERNA DO PÉ; PARTE EXTERNA DO PÉ; CALCANHAR, PEITO
DE PÉ E BICO.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA
CAIC AYRTON SENNA

11.5-PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM
IE: CAIC Ayrton Senna

Telefone: 61 3907741

Diretor(a): Miriam Felizardo

Vice-diretor(a): Adriana Alves Leite

Quantitativo de estudantes: 851

Nº de turmas: 41

Etapas/modalidades: Educação Infantil/ Ens. Fund. I
Serviços de Apoio: Sala de Recursos (X) Orientação Educacional ( ) Sala de Apoio à Aprendizagem (
X ) EEAA:

Pedagoga (o): Verônica Nogueira Mendes - matrícula: 222848-3

Eixo: Coordenação Coletiva
Ações/Projetos/Demandas
Assessoramento
ao
professor por meio de
chamadas
via
“meet”;
fomentar um espaço de
compartilhamento
de
práticas entre os docentes,
preferencialmente
com
apoio da coordenação
pedagógica.

Objetivo
Favorecer a reflexão sobre as
estratégias
pedagógicas
adotadas; necessidade de
planejamento
com
intencionalidade; viabilizar a
troca de saberes entre os
docentes, consequentemente
contribuir
com
práticas
educativas voltadas para o
sucesso escolar.

Cronograma
Participação
das
coordenações
coletivas
bimestralmente.

Avaliação
Mediante
registro em
documento
próprio,
reuniões de
feedback
com
os
participantes.

Eixo: Observação do contexto escolar
Ações/Projetos/Demandas
Participar dos conselhos de
Classe, coletivas, reuniões
de planejamento e demais
eventos da escola; escuta
institucional sensível.

Objetivo
Cronograma
Avaliação
Conhecer a dinâmica da escola; Ao longo do Mediante
identificar as concepções de ano
letivo, registro em
ensino
-aprendizagem intensificado
documento
no primeiro próprio.
predominantes.
bimestre.

Eixo: Observação em sala de aula virtual
Ações/Projetos/Demandas
Participar de chamadas via
meet
quando houver
requisição do professor de
atendimento
à
queixa
escolar, caso necessário.

Objetivo
Cronograma
Avaliar
o
contexto
de Ao longo do
aprendizagem, as metodologias ano letivo.
de ensino e demais fatores que
possam interferir positiva ou
negativamente nos processos de
escolarização.

Avaliação
Registro
escrito
em
documento
específico da
EEAA.
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Eixo: Ações voltadas à relação família-escola
Ações/Projetos/Demandas
Participar de reunião de
pais, propor rodas de
conversa,
oficinas
e
palestras,
sempre
em
articulação
com
a
Orientação Educacional.

Objetivo
Cronograma
Aproximar as famílias da escola, Semestral.
acolhendo
e
enfocando
a
importância da cooparticipação
na
construção
de
novas
estratégias
de
aprendizado,
fomentando a participação no
processo de gestão democrática.

Avaliação
Registro em
documento
próprio.

Eixo: Formação continuadas de professores
Ações/Projetos/Demandas

Objetivo

Cronograma

Realizar
formações Favorecer a compreensão das
concepções que norteiam a
temáticas sobre:
prática educativa da escola e da 07/04/2021
O Bug do Milênio - SEEDF. Contribuir para a
Tecnologias
e formação
continuada
dados
protagonismo estudantil ( professores.
12/05/2021
parceria com a EC 303)
Oficinas tecnológicas Compartilhando saberes parceria
com
os
professores - valorizando o
protagonismo docente.
Autocuidado

Avaliação
Mediante
registro em
documento
próprio,
reuniões de
feedback
com
os
participantes.

02/06/2021

data a definir
(segundo
semestre)

Compartilhando saberes
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Eixo: Reunião EEAA
Ações/Projetos/Demandas
Participar
das
coordenações
coletivas
organizadas
pela
coordenação intermediária
do SEAA.
Participação nos pólos;

Objetivo
Cronograma
Compartilhar as práticas, refletir Semanalmen
sobre as ações institucionais, te ao longo
alinhar as concepções junto a do ano letivo
outros profissionais da equipes e
propor novas formas de atuação
concernentes
a
orientação
pedagógica.

Avaliação
A partir de
formulário de
frequência e
participação
emitidos pela
coordenação
intermediária

Eixo: Planejamento EEAA
Ações/Projetos/Demanda
s
Planejar
sistematicamente e em
conjunto as ações futuras,
bem como avaliar o
andamento
daquelas
realizadas.

Objetivo

Cronograma

Alinhar as ações da EEAA aos Semanalme
objetivos da OP e dos nte durante o
documentos norteadores da ano letivo.
SEDF. Dar celeridade aos
processos de avaliação e
assessoramento.

Avaliação
Check list das
ações
realizadas e das
pendentes.

Eixo: Reunião com Serviços de Apoio
Ações/Projetos/Demanda
s
Reuniões integradas com
a
Gestão,
os
Coordenadores,
Supervisão Pedagógica,
Orientação Educacional e
Sala de Recursos.

Objetivo

Cronograma

Avaliação

Discutir
estratégias
de
intervenção e planejamento
pedagógico, a fim de favorecer
o desenvolvimento integral dos
estudantes;

Mensalment
e, definir o
dia com os
demais
segmentos.

Mediante
registro
em
documento
próprio,
reuniões
de
feedback com
os participantes.

Objetivo

Cronograma

Avaliação

Aproximar a EEAA aos demais
segmentos
da
escola,
proporcionando assim maior
reflexão sobre as ações de
larga escala.

De acordo
com
o
calendário
da escola.

Eixo: Eventos
Ações/Projetos/Demanda
s
Participar
do
planejamento e oferecer
auxílio na execução dos
eventos propostos no
calendário pedagógico da
escola.

Registro
reflexivo
formulário
próprio.

em
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Eixo: Reunião com a Gestão Escolar
Ações/Projetos/Demandas

Realizar
reuniões
mensais com os gestores,
preferencialmente
em
articulação
com
os
demais segmentos da
escola.

Objetivo
Cronograma
Fomentar espaço de reflexão Mensal,
sobre os processos educativos definir dia
de forma mais ampla; refletir
sobre o Projeto Político da
Instituição, sobretudo no que
tange a execução e à conquista
das
metas
estabelecidas;
discutir sobre as práticas e
cultura
institucional
já
estabelecidos, de modo a
vislumbrar o sucesso escolar.

Avaliação
Mediante
registro
em
documento
próprio,
reuniões
de
feedback com
os participantes.

Eixo: Estudos de caso
Ações/Projetos/Demandas
Propor estudos de caso
dos
estudantes
que
possuem
necessidades
educacionais específicas
e/ou casos omissos, de
modo articulado com todos
os segmentos da escola,
famílias e da Regional de
Ensino,
quando
necessário.

Objetivo
Cronograma
Reavaliar
o
processo
de No mês de
escolarização
dos referidos setembro
estudantes de forma a contribuir
com o seu desenvolvimento
pedagógico e nas atividades de
vida diária. Propor a reflexão dos
profissionais que os atendem
acerca de uma inclusão efetiva e
das metodologias pertinentes a
cada caso.

Avaliação
Registro em
documento
específico e
feedback
dos
participantes
.

Eixo: Conselhos de Classe
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Ações/Projetos/Demandas
Propor
momento
de
reflexão com os diversos
segmentos
da
escola
sobre
o
modelo
de
conselho
de
classe
adotado
atualmente.
Utilizar os documentos que
normatizam esse órgão
colegiado, quais sejam, lei
nº 4751/2012 e portaria nº
15/2015.

Objetivo
Cronograma
Refletir o modelo atual de modo Ao fim de
que os diversos sujeitos da cada
escola apontem pontos positivos, bimestre
pontos de aprimoramento ou até
mesmo de mudanças em relação
ao Conselho de Classe.

Avaliação
Feedback
dos
participantes
,
diagnósticos
de
aprendizage
m
do
bimestre
seguinte.

Eixo: Projetos e ações institucionais
Ações/Projetos/Demandas
Assessorar
os
coordenadores e docentes
no que diz respeito às
estratégias de intervenção
mais
adequadas
aos
estudantes que encontram
dificuldades no processo
de escolarização.

Objetivo
Refletir as concepções de ensino
para romper o paradigma da “não
aprendizagem”
pautada
em
características individualizantes,
considerando
assim
todos
aspectos que permeiam o
processo de escolarização. Focar
nas
potencialidades
dos
estudantes, a fim de trabalhar a
autonomia deles frente ao
processo de aprendizagem.

Cronograma
De
acordo
com
o
cronograma
de
planejamento
s coletivos.

Avaliação
Avaliação
formativa a
partir
dos
resultados de
aprendizage
m
e
autonomia
percebidos
pelo
professor e
pelos
estudantes

Eixo: Ações de valorização da vida
Ações/Projetos/Demandas
Propor
ações
em
articulação com o SOE,
rodas
de
conversa,
coletivas, etc.
voltadas
ao
desenvolvimento
sócio
emocional e outros temas

Objetivo
Debater os temas de modo em
que as pessoas reflitam sobre a
necessidade do diálogo e
estabelecimento de vínculos
positivos no contexto escolar e
comunitário.

Cronograma
Ao longo do
ano
letivo,
especialment
e no mês de
setembro.

Avaliação
Feedback
descritivo
dos
participantes
através
do
Google
Forms.
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que
favoreçam
valorização da vida.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SAMAMBAIA
CAIC AYRTON SENNA

11.6. PLANO DE AÇÃO - AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO SALA DE RECURSOS)
● Plano de Ação 2021
● Professora responsável: Ana Angélica
● Equipe de Apoio – AEE
● CRE: Samambaia
Unidade Escolar: CAIC Ayrton Senna Telefone:
Profissional da Sala de Recursos: Glaucia da Silva Lacerda
E-mail: glaura.lacerda@gmail.com
Turno(s) de atendimento: segunda-feira manhã e quinta-feira tarde.

Matrícula SEEDF: 2084082
Celular: 9981414985

Diagnóstico inicial
O CAIC Ayrton Senna foi inaugurado oficialmente no dia 18 de maio de 1994, mas já estava em
pleno funcionamento desde o início do ano letivo (11 de março), Atualmente oferta as modalidades de
Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais). Desde 2008 atende os alunos dentro da proposta da
Educação Integral. A equipe gestora é composta pela diretora Miriam Felizardo dos Santos, vice-diretora
Alessandra R. Costa de Araújo, supervisora pedagógica Renata Rodrigues dos Santos, chefe de secretaria
Cleonice Ribeiro de Souza e 04 coordenadoras eleitas por seus pares para o ensino regular e educação de
tempo integral. Está com os Serviços de Apoio “com metade dos profissionais que tem direito devido a
quantidade de alunos”, a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem conta apenas com a psicóloga
itinerante que atua na escola nas Terças-Feiras e um pedagogo, o Serviço de Orientação Educacional está com
um profissional atuante e a Sala de Recursos Generalista conta com uma professora que atua semanalmente
em um turno vespertino e um matutino. A escola tem 34 turmas mediadas por professores efetivos e de
contrato temporário, possui também professoras readaptadas e professoras com restrições laborais, diversos
Educadores Sociais Voluntários, merendeiras, serviço de limpeza terceirizados e de portaria terceirizados.
Norteia seu trabalho pedagógico com base no Currículo em Movimento e Diretrizes de Avaliação da SEDF.
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE DE APOIO – 2021
DIMENSÕES
DE
ATUAÇÃO

PDE/META

OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

1- junto a Meta 4
Institucional 4.2
–
;
Assegurar a
universaliza
ção
do
acesso das
pessoas com
deficiência,
transtorno
global
do
desenvolvim
ento e altas
habilidades
ou
superdotaçã
o,
independent
emente da
idade
nas
escolas
regulares ou
nas unidades
especializad
as.

Garantir as
adequações
curriculares
dos
alunos
inclusos.

Realizar
o
estudo
do
formulário de
adequação
curricular.
Sensibilizar
Garantir
a os
participação
professores
dos
alunos quanto
às
inclusos nas competências
atividades
do aluno com
extracurricul deficiência.
ares.

AEE;
Direção;
Coordenação
; pedagógica;
Professores.

Realizar em Ao longo
datas
do
ano
acordadas
letivo.
pelas partes
envolvidas.
Semana
distrital
de
conscientizaç
ão
e
promoção da
educação
inclusiva

2-junto ao Meta 5
Docente
5.4
–
Garantir o
processo de
alfabetizaçã
o
das
pessoas com
deficiência.

Promover a
adequação
curricular
propiciando
subsídios às
intervenções
docentes.

AEE
Coordenação
Pedagógica
Supervisão
Pedagógica
Professores

Durante
o Escutas
ano letivo de individuais
2020.
dos
professores.

Acompanhar
o processo de
ensino
e
aprendizage
m
para
assessorar as
queixas
escolares.
Propor
reflexões
sobre
a
prática para
adequar
as
intervenções
pedagógicas
a fim de
atender
adequadamen
te a demanda
dos
estudantes
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DIMENSÕES DE
ATUAÇÃO

PDE/META

OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAM
A

AVALIAÇÃO

3- junto aos
estudantes

Meta 4
4.2
–
Assegurar a
universalizaç
ão do acesso
das pessoas
com
deficiência,
transtorno
global
do
desenvolvime
nto e altas
habilidades
ou
superdotação,
independente
mente
da
idade
nas
escolas
regulares ou
nas unidades
especializada
s.
4.3
–
Promover a
articulação
pedagógica
em
rede,
envolvendo o
atendimento
no
ensino
regular
na
modalidade
da educação
especial na
perspectiva
da educação
inclusiva.

Favorecer o
desenvolvime
nto
de
recursos
pessoais e de
estratégias
meta
cognitivas,
visando
contribuir
com
o
processo de
aprendizage
m
e
possibilitand
o aos alunos a
produções
significativas
.
Trabalhar
preventivame
nte
em
relação
a
situações de
dificuldades,
promovendo
condições
que
favoreçam o
desenvolvime
nto
do
educando.

Realizar
atendimentos
semanais
individuais
ou em grupos

AEE

Durante o
ano letivo de
2020.
.

Avaliar
semestralm
ente
o
plano de
ação.
Na escuta
individual
com
o
professor e
com
a
família.

Elaborar
o
plano de ação
individual,
para
o
desenvolvime
nto
de
habilidades.
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3junto à
familia

Meta 4
4.18
–
Apoiar
ações
de
enfrentame
nto
à
discriminaç
ão,
ao
preconceito
e
à
violência,
visando ao
estabelecim
ento
de
condições
adequadas
para
o
sucesso
educacional
dos
educandos
com
deficiência,
transtorno
global do
desenvolvi
mento
e
altas
habilidades
ou
superdotaçã
o
em
colaboração
com
as
famílias e
com órgãos
públicos de
assistência
social,
saúde
e
proteção à
infância, à
adolescênci
a
e
à
juventude.

Refletir
acerca das
atribuições
familiares e
as
atribuições
da
instituição
educacional
.
Favorecer o
fortalecime
nto
da
cooperação
entre
família
e
escola.

Realizar
AEE
reuniões com
os familiares
sempre que
necessário
afim de que
tenham
ciência das
adequações
curriculares
que
são
realizadas.

Bimestral
mente

De
forma
contínua.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à
Aprendizagem

11.7. Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2021

CRE: Samambaia
Unidade Escolar: CAIC Ayrton Senna
Telefone: 3901- 7741/3901-7742
Orientador(a) Educacional:
Adriana dos Reis Menezes
Karina
E-mail:
adrianamenezes26@gmail.com

Matrícula:
242.922-5
Celular:
(61) 998716155

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino

Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
O CAIC Ayrton Senna foi inaugurado oficialmente no dia 18 de maio de 1994, mas já estava em
pleno funcionamento desde o início do ano letivo (11 de março). Atualmente, a escola oferta as
modalidades de Educação infantil e Ensino Fundamental (ano iniciais). Desde 2008, atende os alunos
dentro da proposta da Educação Integral. A equipe gestora é composta pela diretora Miriam Felizardo
dos Santos, vice-diretora Adriana Alves, supervisora pedagógica Fátima Imaculada Vieira, chefe de
secretaria Cleonice Ribeiro de Souza e 03 coordenadoras eleitas por seus pares para o para o ensino
regular e educação de tempo integral. O Serviço de Apoio possui a Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem com uma psicóloga itinerante que atua na instituição nas Terças-Feiras e dois
pedagogos, há também o Serviço de Orientação Educacional com uma profissional atualmente e a
Sala de Recursos Generalista composta por uma professora que atua semanalmente nos turnos
matutino e vespertino. O CAIC tem 851 alunos distribuídos em 46 turmas mediadas por professores
efetivos e contrato temporário, possui também professoras readaptadas e professoras com restrições
laborais, diversos Educadores Sociais Voluntários, merendeiros, serviço de limpeza e de portaria
terceirizados. Norteia seu trabalho pedagógico com base no Currículo em Movimento e Diretrizes de
Avaliação da SEDF. A escola atua com projetos de Leitura e Letramento, Projeto Literário 2020 –
Quem reconta faz de conta, Projeto Folclore – Resgatando a Cultura Brasileira, Projeto festa Junina,
Projeto de Matemática - Descomplicando a matemática, Projeto de Transição entre as Etapas. Os
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índices do IDEB mostram que a escola obteve uma pequena melhora ao longo dos anos e hoje se
encontra com a nota 5.7, embora a expectativa é que se alcance a nota 6.0 para o ano de 2019. A
instituição de ensino situa-se numa área de vulnerabilidade constituída em sua maioria por
trabalhadores assalariados e com residência próxima as imediações da escola. As demandas do CAIC
apresentam índices elevados de crianças com dificuldade de auto regulação, resistência em aceitar
regras, os alunos demonstram uma excessiva agressividade verbal com professores e colegas, notase dificuldade de aprendizagem e casos repetidos de retenção escolar. Além disso, há uma notável
desvalorização dos estudos e, por consequência, há baixa frequência as aulas por parte dos estudantes.

Objetivos da Orientação Educacional para 2021
● Desenvolver trabalho integrado ao pedagógico da instituição educacional e da comunidade
escolar na identificação, na prevenção e na superação dos conflitos, colaborando para o
desenvolvimento do aluno.
● Promover ações para a promoção de cultura de paz e respeito mútuo na escola.
● Propiciar a escuta pedagógica junto ao corpo docente.
● Aproximar a família da escola.
● Proporcionar ao aluno a análise, discussão, vivência e o desenvolvimento de valores, atitudes
e comportamentos fundamentais para a boa convivência.
● Acompanhar individualmente o aluno dinamizando temas que atendam as suas necessidades.
● Atender, orientar, aconselhar pais referente à vida escolar dos filhos.
● Fomentar a participação do aluno nas atividades escolares.
● Promover ações junto aos professores no que tange à cooperação no processo pedagógico
voltado à aprendizagem e desenvolvimento global do estudante.

Justificativa
Meta 2
2.14 – Reorganizar, por meio de amplo debate com os profissionais da educação, o trabalho
pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação.
2.22 – Fomentar políticas de promoção de cultura de direitos humanos no ensino fundamental,
pautada na democratização das relações e na convivência saudável com toda a comunidade escolar.
2.23 – Promover ações de prevenção e enfrentamento à medicalização indevida da educação e da
sociedade, buscando entender e intervir em diferentes fatores sociais, políticos, econômicos,
pedagógicos e psicológicos que impliquem sofrimento de estudantes e profissionais da educação.
2.47 – Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação racial,
criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão.
Meta 3
3.1 – Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito sob qualquer forma de
manifestação (verbal, física, escrita, virtual, psicológica e bullying), criando rede de proteção contra
formas associadas de exclusão em razão de discriminação racial e de classe.
Meta 7
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7.7 – Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações
destinadas à formação dos profissionais de educação para detecção dos sinais de suas causas, como a
violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade. 7.13 –
Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal e as experiências de
educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como
responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas
educacionais.
PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
EIXO DE AÇÃO

TEMÁTICAS

ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS

DA ORIENTAÇÃO
ENVOLVIDOS

PERÍODO

PARCEIROS

PEDAGÓGICA DA
O.E
DESENVOLVIDA

Estudo
e
- Organização
pesquisa
de
dos
Comunidade
documentos
instrumentos de
escolar
relacionadas as
registros
ações do OE
- Implementação
da identidade da
OE

- Análise da
realidade escolar

- Intervenção e
acompanhament
o

- Apresentação das
ações
e
contribuições da
OE
na
comunidade
escolar
- Conhecimento
do
perfil
da
comunidade e suas
demandas;
- Solicitação junto
à secretaria escolar
a lista atualizada
de estudantes por
turma;
Participação
na
elaboração do PP.
- Articulação nas
reuniões
pedagógicas.
Ações
preventivas
e
interventivas junto
à
comunidade
escolar no que
tange às situações
problemas;
Mediação
de
conflitos

Comunidade
escolar

Comunidade
escolar

- Estudantes
- Professores

1º Bim.

1º Bim.

Equipe
gestora

Ação junto
famílias
professores

às
e

SOE

Ação junto
famílias
professores

às
e

Todo
ano

Secretaria
o escolar
equipe
gestora

Todo
ano

SOE
, - Ação junto aos
o Coordenação estudantes,
intermediária famílias
e
e gestão.
professores.

e Ações
institucionais
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Ações
educativas
coletivo

no

Integração
família- escola

Atenção
pedagógica
individualizada

Apoio
pedagógico
individual

Desenvolver
ações preventivas
contra
qualquer
tipo
de
discriminação;
- Oficinas;
Rodas
de
conversa;
-Fomentar
a Estudantes
necessidade
de
uma rotina de
estudos;
Textos
reflexivos;
- Dinâmicas em
grupo

- Instituição de Família
parceria
entre
família e escola;
Palestras
informativas em
parceria
com
Conselheiros
tutelares,
Assistentes
sociais,
entre
outros.
- Atendimento às
Família
famílias
ou
responsáveis;
- Auxiliar as
famílias
na
reflexão
do
problema
em
questão;
- Articulação em
rede.
Atendimento
individual
aos Professores
professores;
-Sugestão
de
intervenção;
Encaminhamento
e articulação em
rede

Durante
todo o ano

- Conselho
tutelar;
Serviços de Ações junto aos
Assistência
estudantes
Social

Ações junto
Todo o ano Equipe famílias
letivo
gestora;
-Serviços de
assistência
social;
Conselho
tutelar

às

Todo o ano Equipe Ações junto
letivo
gestora
famílias
SEAA;
-Serviços de
assistência
social;
- Conselheiros
tutelares.

às

-Serviços de
Todo o ano assistência
Ações junto aos
letivo
social;
professores
Conselho
tutelar
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