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1.APRESENTAÇÃO 

“...penso que, no dia a dia, mudando passo a passo, com pequenas
mudanças numa certa direção, podemos operar a grande mudança, a qual
poderá acontecer como resultado de um esforço contínuo, solidário e
paciente.”Gadotti,1992 


A Proposta Pedagógica da Escola Classe 11 de Sobradinho é resultado de
umhistóricoprocessodelutaporumaeducaçãoquecontribuaparaatransformação
domeiosocialemqueseencontrainserido. 
Não poderia ser diferente neste momento pandêmico. Após decretado o
fechamento das escolas em março de 2020, por meio dodecreto40.509de11de
março de 2020, posteriormente revogado pelo decreto 40.520 de 14 de março do
mesmo ano e este revogado pelo decreto nº40.539/2020, a escola não deixou de
estudar as possibilidades concretas para conseguir alcançar os estudantes neste
novoformatodeensino,oremoto. 
Sabendo da necessidade real deste novo modelo de ensino ser aplicado,
mesmo em dissonância com o que a comunidade escolar acredita, ensino
presencial,sefeznecessáriaareformulaçãodeestratégiasdeensino.Ouainda,de
adaptaçõesdasjáexistentes. 
SeguindoarecomendaçãoNº01/2020-CEDF,foireorganizadoocalendário
escolar,osplanejamentospedagógicoeadministrativo,bemcomo,areorganização
dascargahoráriamínimaanual,comointuitodeminimizaroimpactodecorrenteda 
pandemiaCOVID-19,nasaprendizagens. 
Nessa perspectiva, visualiza-se a palavra adaptação não apenas como
transposição de modelos presenciais mas, de novas possibilidades diantedenova
realidadeecoerentescomasnecessidadesdosestudantes. 
Levando-se emconsideraçãotodasasnormativas,desdeoprimeiroDecreto
nº 40.509, de 11 de março de 2020 e posteriores, com aprovação das instâncias
educacionais superiores – MEC, e de recomendações (Decreto Distrital nº40.583,
de1deabrilde2020,DecretoDistritalnº40.817,de22demaiode2020;Parecernº
33/2020 – CEDF,homologadoem26demarçode2020,MedidaProvisórianº934,
de 1º de abril de 2020 - Lei nº 14.040, de 18 de agostode2020;NotaTécnicanº
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001/2020 – PROEDUC, de 2 de abril de 2020, lei 6.552, de 22 de abril de 2020
dentre outras), foram elaboradas as Portarias nº129,de29demaiode2020,en°
133, de 03 de junho de 2020, que estabeleceram, respectivamente, o canal de
acessoparaprofessoreseestudantespormeiodoProgramaEscolaemCasaDF,e
orientouaatuaçãodosdocentesnasatividadespedagógicasnãopresenciais. 
Além das legislações já destacadas vamos ressaltar que a LDB, 9394/96
dispõe no artigo 32 § 4º que o ensino a distância pode ser utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino
fundamental. 
Nestaótica,odecretonº9.057,de25demaiode2017regulamentaaLDBe
autoriza a realização de atividades a distância no ensino fundamental, médio, na
educação profissional, de jovens e adultos e especial, desde queautorizadapelas
autoridadeseducacionaisdosestadosemunicípios(Art.8º). 
Valedestacar,queumasdasprincipaiscaracterísticasdaEscolaClasse11de
Sobradinho, é o empenho em estudar para melhor alcançar a aprendizagem
significativa dos estudantes bem como, de investigar e conhecer as melhores
estratégiasdeensino. 
Estacaracterísticafezcomqueosprofessoressereunissemantesmesmoda
determinação do governo distrital de retorno às aulas, no formato remoto, para
elaboraremnovasestratégias. 
Nomêsdejunhode2020,osprofessoresretornaramaotrabalhodiretopara
o ensino remoto. Para tanto, foi disponibilizado alguns diasdepreparaçãoparatal
retorno. Foram ofertadas formações sobre o Google Sala de Aula feitas pela
SubsecretariadeFormaçãoContinuadadosProfissionaisdaEducação(Eape). 
A ideia era que todos estivessem prontos para o retorno definitivo dos
estudantes,nodia29dejunho. 
Além do G Suíte, a Eape ofertou outros cursos, comoproduçãodematerial
didático – práticas sociais, design e proposta metodológica,comencontrosvirtuais
aovivoeoMoodleon-line–atividadesnaplataforma. 
Neste sentido, um dos objetivos era formar os profissionais para alcançara
maior parte dosestudantes/famíliasejuntos proporcionarcontinuidadeaotrabalho
queestavasendorealizadoantesdofechamentodaescola. 
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Sendoassim,estapropostapedagógicatemporfinalidadedelinearasações
que estejam em consonância com as necessidades da comunidade discente que
atende, por meio de um o trabalho pedagógico democrático, coletivo, criativo,
significativo, pautado em ações lúdicas e prazerosas que respeitem as fases de
desenvolvimento,assubjetividadeseadiversidadecultural,socioeconômicaefísica
decadacriançadentrodoensinoremoto. 
Neste sentido, a construção dessa proposta, teve como suporte as
orientaçõesecuidadosnorteadospelaresoluçãoCNE/CPnº2,de10dedezembro
de 2020 que institui Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos
dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas
educacionaisexcepcionaisaseremadotadaspelossistemasdeensino,instituições
e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o
estadodecalamidadereconhecidopeloDecretoLegislativonº6,de20demarçode
2020.
Sendoassim,umdosprincipaisfocosdotrabalhoaserrealizadopelaEscola
Classe11,éfundamentarotrabalhopedagógicodeeducaçãointegral,marcadopor
processos de acolhida, segurança, cuidados, escutas e diálogos de todos e para
todos os sujeitos da comunidade escolar, como prevê o documento acima
mencionado. 
Adaptar os planejamentos didáticos, as estratégias, as metodologias e
recursos educacionais, no sentido de apoiar os estudantes na construção de
percursosativosdeaprendizagem,tambéméumdosnossosobjetivos. 
Para tanto, a organização do trabalho pedagógico se apoia nos eixos e
direitos de aprendizagens propostas no Currículo em Movimento da Secretaria de
Educação do Distrito Federal- EnsinoFundamental:AnosIniciais(2018),comseus
pressupostos teóricos – Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica,
considerando-se,sobretudo,aReadequaçãoCurricularelaboradapelaRedeparao
biênio 2020/2021 bem como, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e nos
parâmetros nacionalmente estabelecidos, no planejamento coletivo, onde o ato de
avaliar,refletir,repensareredimensionar,éprocessual. 
Podemos destacar ainda outro documento norteador para a organização do
trabalho pedagógico, o Guia de Orientações para o Ensino Fundamental: Anos
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Iniciais e AnosFinais(2020/2021),queprevêaorganizaçãoescolaremciclospara
asaprendizagensnocontextodoensinoremoto 
Deve-seobservar,igualmente,asDiretrizesPedagógicasparaaOrganização
Escolardo2oCiclo:Biae2oBloco(2014),easDiretrizesdeAvaliaçãoEducacional:
Aprendizagem, Institucional e Em Larga Escala (2014-2016), dentre outras
orientaçõespedagógicascorrelatas. 
O ato de planejar essa proposta, permite-nos assim, vislumbrar o trabalho
quedevemosrealizarparaaformaçãodeumsujeitoautônomo,crítico,participativo
econscientedoseupapelnasociedade. 
Nestesentido,levamosemconsideraçãoparaaproduçãodestedocumento,
aparticipaçãodosprofessores,famíliaseestudantes.Asinformaçõesforam
coletadaspormeiodeformulários,encontrosvirtuais,demandaslevantadaspor
meiodereuniãodepaiseconselhosdeclasse. 
Neste ponto, vale destacar que após a experiência do ensino remoto em
2020, ficou ainda mais evidente a importância de pensarmos a reorganização
pedagógica para 2021 com o intuito de desenvolver a autonomia e o
consequentemente o protagonismo dos estudantes, tendo como foco principal a
organizaçãodotrabalhopedagógicodemaneiracoletivaeinterdisciplinar. 
Ficouperceptível,deacordocomaverbalizaçãodemuitospais,queas
dificuldadescomousodasferramentasforamparcialmentesanadas,acessoa
formulários,jamboard,aulasnomeet,porém,háumapreocupaçãoevidentequanto
`aquelesqueaindaapresentamdificuldadeemteracessoàinternetea
equipamentoseainda,acompanhamentofamiliarnarealizaçãoeacompanhamento
dasatividades. 
O ensino remoto também pode evidenciar as necessidades de investimento
público em recursos tecnológicos para os nossos estudantes bem como,oacesso
restritodainternetparaumaparteconsideráveldanossacomunidade. 
Os recursos tecnológicos disponíveis aos estudantes e também aos
professores foi consideradoporestesatoresumdos dificultadoresdoprocessode
ensinoeaprendizagem. 
Além disso, na semana pedagógica e de ambientação, a proposta em
destaque foi reavaliada por todos os servidores da instituição e feitos os
apontamentospertinentesdeacordocomcadasegmentoescolar. 
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Em síntese, a colaboração dos segmentos: famílias e estudantes foram
realizadas por meio dos Conselhos de Classe Participativos, respondendo as
enquetes, das Avaliações Institucionais, de reuniões de pais bimestrais, reuniões
mensais do Conselho Escolar e eventos realizados por meio das redes sociais e
plataformagooglesaladeaula.



Em 22 de junhode2020umdosmaioresdesafiosquetivemosfoirealizara 
enturmaçãovirtualdosestudantes,paraquepudessemretomaroanoletivo,nodia
29 do mesmo mês, com validação de frequência na plataforma nas três opções
ofertadaspelaSecretariadeEducação–Internet,comaplataformaGoogleSalade
Aula;teleaulas;eatividadesimpressasentreguespelasunidadesescolares. 
Depois deste período, muitas coisas precisaram ser realizadas, alguns
problemas foram apresentados na plataforma, muitos estudantesnãoconseguiram
acesso e foi necessária uma busca ativa destes estudantes que perdura até hoje,
claroqueemmenorproporção. 
Essa busca ativa por estudantes que não conseguiram e ainda não
conseguem acessar as atividades por meio da plataforma e nem mesmo
conseguiram retirar o material impresso disponibilizado para eles, é realizada pela
comissãoformadapelosprofessores,gestoreseorientadoreducacional. 
AlutadosprofissionaisedetodaacomunidadedaEscolaClasse11,épara
que os estudantes, nodecorrerdaaplicaçãodasestratégiasparaoensinoremoto,
bem como, na aplicabilidade dos projetos já desenvolvidos pela escola, possam
compreenderevalorizaraculturaescrita;desenvolveraoralidade;produzirtextos 
escritos;apropriar-sedoSistemadeEscritaAlfabético;leitura;letramentocientíficoe
matemático. 
As ações apresentadas neste projeto,forampensadasedesenvolvidaspara
seremaplicadasenquantoduraroperíodopandêmico,ouseja,noensinoremoto. 
DuranteesteperíodoserãoutilizadasasplataformasoferecidaspelaSEEDF,
assim como as sugestões elencadas na CircularSUBEBno22de03deMarçode
2021,etambémasoutraspossibilidadespossíveisàrealidadedaescola, 
comoporexemplo,autilizaçãodematerialimpresso. 
A plataforma google sala de aula será utilizada como local de registro e
interação daturma,eserábasepararealizaçãodasatividadessíncronas(aplicativo
google meet) e assíncronas. O desenvolvimento e a organização da aula será
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conforme necessidadedasturmas,eautonomiadoprofessor,porém,baseadasem
planejamentos semanais por ano, conforme a especificidade e características da
escola. 
Um dos grandes desafiosdoensinoremoto,sãoaspossibilidadesdesiguais
ofertadas aos estudantes, alguns não têm acesso àsaulasinterativas,pelogoogle
meet, bem como, existem àqueles que por algum motivo não conseguem manter
umarotinaescolaradequadaouacessaraplataformagooglesaladeaula. 
Tal fato, faz com que a dinâmica escolar precise serrevisadaeremodelada
paraestenovoperíodo.Todosprecisamfazerpartedessaconstruçãosocialqueéa
aprendizagemescolar,aescola. 
Neste sentido, os recursos tecnológicos são indispensáveis para o melhor
aproveitamento das aulas no ensinoremoto,eestesporsuavezsãomuitasvezes
escassos, limitados ou inexistentes, o que dificulta oprocessojácomplicadonesta
novadinâmica. 
Aocitarmosapalavrarotina,podemoscitaroutrodesafio,arotinaemcasa.A
rotina dasfamíliasseconfundecomarotinaescolardoestudante,ecasonãohaja
uma estrutura familiar de planejamento e organização, o esforço da escola,acaba
sendo muito maior em atingir as aprendizagens daquele estudante, muitas vezes
desgastante. 
Percebendo todas as dificuldades e enfrentamentos do ano letivo de 2020,
este projeto tem como premissa, minimizar as desigualdades criadas pelo período
pandêmico e pelo ensino mediadoportecnologias,possibilitandodiferentesformas
deacessoàescolaeoqueelahojepodeofertar. 
Ainda em sistema de teletrabalho, logo ensino remoto, em 2021, o decreto
42.841 de 26 de fevereiro, no seu art. 1º estabelece como medida necessária à
continuidadedofuncionamentodaadministraçãopúblicadistrital,e,teletrabalho,em
virtudedapandemiadaCOVID-19. 
O desafio hoje, é transpor de maneira lúdica, por meio da tecnologia, as
diversas habilidades necessárias para que os nossos estudantes de modo leve e
efetivo, e que assim, consigam desenvolver de maneira significativa e atuante no
seu próprio aprendizado e desenvolvimento, mas do que nunca, serem realmente
protagonistasdasuaprópriahistóriaeconstruçãoescolar. 
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Abaixo serão apresentadas algumas imagens que demonstram o trabalho
realizado por meio de um processo coletivo de construção e identidade da Escola
Classe11deSobradinho. 


1.1IMAGENSD
 ACONSTRUÇÃOCOLETIVADAPROPOSTA
PEDAGÓGICO 


Fachadadaescola 


Criadacomoobjetivodeincentivaraleituraehomenagearescritores. 



Reuniãodepais 


Oportunizarmomentosdefalaàcomunidadeescolareconstruirnovoscaminhosdentrodoensino
remoto. 
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EscoladaFamília 


Possibilidadedeacolhimentoetrocadeexperiênciasvivenciadasnoperíododepandemia. 




CoordenaçãoPedagógicaColetiva 


Momentodereflexãoediscussãodapropostapedagógicaedeassuntosquepermeiamadinâmica
escolar. 
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Reuniãodo4ºano 


Possibilitarinteraçãoeparticipaçãodosestudantesnaformaçãodosprojetosdaescola. 





ProjetoTransição–5ºano 
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ProjetoTransição–5ºano 


Favorecervivênciasdoensinotradicionalaoensinoremotoepossibilitarinteraçõesmesmodianteda
novaprática. 




Apesardeumlongoperíododeadaptação,podemospercebernesteprojeto
políticopedagógico,oquantooesforçodetodaacomunidadeescolar,estudantes,
famílias,professoreseequipegestora,fezcomqueaEscolaClasse11de
Sobradinhopudessepermanecercomaaplicaçãodemuitosprojetosqueeram
desenvolvidosnoambienteescolarantesdapandemia,bemcomo,pudesse
perceberavançossignificativosdiantedanovapráticapedagógica. 
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2.CONSTITUIÇÃOHISTÓRICA 

A Escola Classe 11 de Sobradinho, localizada à Quadra 11 AE 01 de
Sobradinho, Ato de Criação - D.1546, número 191, data de publicação oficial:
17/12/1970, inaugurada oficialmente em 02 de Setembro de 1970, teve suas
atividadesiniciadasem10deagostodomesmoano,comfuncionamentonosturnos
matutino evespertinoatendendoos728estudantesmatriculadosde1ªà4ªsériee
no noturno os 408 estudantes do primeiro segmento da Educação de Jovens e
Adultos. 
A primeira Diretora a assumir a Escola Classe 11 de Sobradinho foi a
ProfessoraNadirPereiradeAraújo. 
Nesses50anospassarampelaescolamaisde20milestudantes.
A Escola ficou muitos anosabandonadapelogoverno,quenãodestinou
verbasparaquehouvessemanutençãopredial,porestemotivo,ficamoscomsérios
problemas na estrutura física: tínhamos problemas de infiltração e vazamento de
água nos momentos de chuvas, fios elétricos expostos, infestação de ratos que
criaramtúneissobochãodaescola,salasabafadas,comventilaçãoinadequada,os
pisos das salas de aula estavam esburacados eosforrosdotetochegavamacair
sobre as cabeças das crianças durante as aulas. A situação foi se tornando
insustentável. 
No ano de 2002, o grupo de servidores da instituição resolveu batalhar
pela reforma da escola. A comunidade escolar sereuniuváriasvezesparadiscutir
estratégiasecobrardospolíticosatãosonhadareforma. 
Em 2004 fomos transferidos para o espaço onde funciona o Centro
EspíritaBezerradeMenezes,localizadonaquadra10.Esteprédioerainadequado,
salaspequenas,maldivididas,comacústicamuitoruim. 
Deixamos o prédio da nossa escola e ficamos frustrados, pois
achávamos queareformaaconteceriadeimediato.Mas,nadananossahistóriafoi
fácil.ParaconseguirmosoiníciodareconstruçãodaEscolaClasse11,tivemosque
fazerdiversasmanifestaçõesnoanode2005:Passeatascomacomunidadeescolar
pela cidade, reuniões diversas com o Coordenador Regional de Ensino e
Administrador de Sobradinho, com Deputados Distritais, com o Secretário de
Educação do DF. Fizemos várias denúncias por meio da imprensa televisionada,
15 




escrita e falada e cartas abertas para a comunidade, deputados e para o
GovernadordoDF. 
No anode2006fomosnovamentetransferidos.Agora,paraumcorredor
do Centro de Ensino Médio O1. Nossa escola foi reduzida a cinco salas de aula,
uma sala de direção, uma sala de coordenação e uma secretaria. Os banheiros
eram precários, não tínhamos espaço para recreio, nem biblioteca. Quando
precisávamos fazer atividades coletivas, utilizávamos um pequeno espaço
descoberto entre os corredores. Foi uma fase bem difícil. Perdemos a nossa
comunidadeescolarqueeracompostapormoradoresdasquadras11,12,13e15.
Comonossoespaçonãotinhamuitoaoferecer,ospaisresolveramtransferirnossos
estudantesparaoutrasescolas.Ocupamosesteespaçopordoisanos. 
Os estudantes da EJA foram remanejados em 2006 paraosCentrosde
Ensino.Apartirdestadata,aescolapassouaatenderapenasestudantesdoEnsino
Fundamental–AnosIniciais. 
Em2007aEscolaClasse11foifinalmentereformadaereinauguradaem
11defevereirode2008. 
A Associação de Pais e Mestres da EscolaClasse11deSobradinhofoi
fundadacomobjetivoessencialdeintegraracomunidade,opoderpúblico,aescola
eafamília,buscandoodesempenhomaiseficientedoprocessoeducativo.Em2008
a APM foi substituída pelo Caixa Escolar que assumiu suasresponsabilidadeseo
controle da gestão financeira da instituição de acordo com o Programa de
Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF. E tem sido um marco
importantíssimoparaestaInstituiçãodeEnsino. 
O Caixa Escolar colabora com a manutenção e conservação doespaço
físico da escolaeassistênciaaoseducandos.Obtémrecursosfinanceirospormeio
dacontribuiçãodospais,professoreseservidores,doações,promoçãodeeventose
dorecebimentodaverbaenviadapeloGDF. 
A EC 11 norteiasuasaçõespedagógicastendocomobaseosprincípios
pedagógicos

construtivistas

e

sociointeracionistas,

visando

o

constante

redimensionamentodeestratégiasquepossamgarantiraqualidadedoprocessode
ensinoaprendizagem.Aolongodosanosfoiadquirindoaconfiançadacomunidade,
com ela crescendo e sendo respeitada. Educa e forma estudantes capazes de
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expressarseusvaloresecompetênciascontribuindoparaaformaçãodeverdadeiros
cidadãos–agentesdesuaprópriahistória.  
Hoje contamos com 388 estudantes no diurno, com um total de 22
turmas, sendo 4 Classes Especiais, 3 turmas de 1° Ano, 2 turmas de 2° Ano, 4
turmasde3ºano,4turmasde4ºanoe5turmasde5ºanodoEnsinoFundamental
de9anos,totalizando22turmas. 
AatualequipegestorafoiindicadapelaCoordenaçãoRegionaldeEnsino
e nomeada no dia (31) trintaeumdomêsdemarçodoanovigentepeloDODFnº
28 pág.15. É formada pelas professoras IlzaPaulaSilvaPereira–Diretora,Carla
Roberta Camargos- Vice-diretora, AlexandreGaldino–SupervisoreIrisMoreira
dos Santos –ChefedeSecretaria.Nãohácoordenadorespedagógicosnaescola.
Como Orientadora Educacional: Ana Lúcia Peters e como Pedagoga: Célia
CristinaFernandesdeAguiarAstorga.
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2.1 LINHA DO TEMPO DAS GESTÕES DA ESCOLA CLASSE 11 DE
SOBRADINHO 
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2.2.FOTOSQUERETRATAMALUTADACOMUNIDADEEOANTES
EODEPOISDARECONSTRUÇÃODAESCOLACLASSE11DE
SOBRADINHO 
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2.3RECURSOSHUMANOS 

⮚ 23 professores regentes atuando do 1º ao 5º anoEnsinoFundamentalde9
anosenasClassesEspeciais(TGD) 

ClassesEspeciais 

AlessandraRodriguesdeSousa 
LaraFernandaSoaresP.Santana 
ClariceNevesBarretos 
LídiaAlexandrinaMaia 

1ºsAnos 

ValdeteFonsecaGugeldosSantos(AnaCarolinaSouza
deAzevedoCT) 
RobertaKellyCostaAndrade 
RobertaMoreiraMateus 

2ºsAnos 

EnamLimaPires 
ElieteNunesChagas 

3ºsAnos 

ElisReginaBorges 
KátiaLemosCosta 
DanielleAguilardeCosta 
RosemydaSilvaGuilardi 

4ºsAnos 

JéssicaOliveiraBastos(CT) 
RosanaLúciaPereiradeMoraes 
CelsoAugustoFerreiradaSilvaJunior(CT) 
LucianaCarvalhoFariasdoNascimento 

5ºsAnos 

GláuciaBatistaRibeiro 
PatriciaSilvaSouza(AnaBeatrizMoreiraAlves-CT) 
RaqueldeAlmeidaLima 
ÁureaCostadeSena(CT) 
CláudiaCéliaRodriguesdosSantos(CT) 

Regentedecargaresidual 




⮚ 8professoresreadaptados 

*Apoiodedireçãoe
coordenaçãopedagógica 


AlessandraPassosdeQueiroz 
CarlaReginadeAraújoSampaio 
JeanneGomesPereiraLima 
JulianaGuilardeVilela 
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ClaudiaGomesdeSouza 

Biblioteca 

MíriamMariaDosAnjos 
TaicydeÁvilaFigueiredo 

SaladeLeitura 

LaboratóriodeInformática 

LílianCristinadaCruzSousa 

Semprofessorespecíficoatuanteduranteoensino
remoto. 


⮚ 2monitores 
Monitores 

FlávioXavierLustosaMascarenhas 
LarissaPercianiMalaquias 


⮚ EducadoresSociaisVoluntários 
Naatualrealidadedoensinoremoto,nãotemos
ESV 

nenhumEducadorSocialVoluntárioatuando. 



⮚ 8auxiliaresdaconservaçãoelimpezaterceirizados 
DarleneOliveiradeSouza 
EdionetedeLimaAzevedo 
AdrianaCoelhodeSouza 
ConservaçãoeLimpeza 

MariaHelenadeJesus 
MariadoSocorroPinheiro 
MartadaS.Vieira 
EdgardeJesusRodriguesFilho 
VilmaRibeirodeSouza 


⮚ 2agentesdegestãoauxiliandonoadministrativo 
Salademateriais
pedagógicos 
Auxiliardesecretaria 

SandraCristianoriadosSantos 
RoselyAparecidaA.daSilva 
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⮚ 3agentesdegestãoatuandonaportaria 
MariaCeliadeSouzaSilva 
JoséNiltonBarros 
NatáliaPereiradeFariaRibeiro 


⮚ 7agentesdevigilância 
FranciscoGomesdosSantosFilho 
JoãodosSantosAraujodeMoura 
JoãoJosédeAbreu 
JoséEuflavianodaSilva 
GodofredoSouzadaSilvaFilho 
JoséMarianodeCamposSobrinho 
AntônioCarlosBonfimCampos 


⮚ 1agentedegestãoatuandonasaladejogospedagógicos 
ZelitaRosadaSilva 

⮚ 2cozinheiros(terceirizadosdaG&E); 
MarcosdoCarmoSilva 
JucileideLopesdeMenezesCosta 

⮚ 1chefedesecretaria; 
IrisMoreiradosSantos 

⮚ 2apoiodesecretaria/administrativo 
CláudiaCustódioSoares 
MarisolCristinaCosta 

⮚ 1orientadoraeducacional; 
AnaLúciaPetersdeOliveira 
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⮚ 1pedagoga; 
CéliaCristinaFernandesdeAguiarAstorga. 

⮚ 1professoradasaladerecursosgeneralista; 
FranciscaAlvesdaSilvaLima 

⮚ coordenadoraspedagógicas 
Semcoordenadorespedagógicos 

⮚ 1supervisoradministrativo 
AlexandreGaldino 

⮚ 1vice-diretora; 
CarlaRobertaCamargos 

⮚ 1diretora 
IlzaPaulaSilvaPereira 


⮚ MembrosdoConselhoEscolar 
Membronato(diretora) 

IlzaPaulaSilvaPereira 
LucianaCarvalhoFariasdoNascimento 

CarreiraMagistério


ValdeteFonseca Gugel(suplente) 

Carreiraassistênciaà
Educação 
SegmentoPAI 

MarisolCristinaCosta 

PolianaNogueiraPeixoto 
LuísHenriqueRodriguesdosPrazeres 
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⮚ MembrosdaUnidadeExecutora-CaixaEscolardaEC.11deSobradinhoe
ConselhoFiscal 
Presidente 

IlzaPaulaSilvaPereira 

Vice-presidente 

LídiaAlexandrinaMaia

1ºtesoureiro 

CarlaRobertaCamargos 

2ºtesoureiro 

ClariceNevesBarreto

1ºSecretário 

IrisMoreiradosSantos   






ConselhoFiscal 
TaicydeAvilaFigueiredo 
JeanneGomesPereiraLima
DanielleAguilardeCosta








MembrosSuplentes 
ElisReginaBorges



MarisolCristinaCosta
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2.4COMUNICAÇÃO(EnsinoRemoto) 

● Realizadapeloaplicativowhatsappdaescola; 
● Muraldeavisosnaplataformagooglesaladeauladasturmas; 
● Endereçoeletrônico:ec11.comunicacao@gmail.com 
Redessociais 
● Blogdaescola–espaçoconstruídoparainteraçãoentreaescolaeacomunidade
comoformadeaproximaçãodoseventos,propostaseatividadesdesenvolvidos; 
Endereço:h
 ttps://escola11.blogspot.com.br 
● PáginanoFacebook: 
https://www.facebook.com/escolaclasse11desobradinho 
● PerfilnoInstagram:@e
 .c11desobradinho 
● CanaldoYoutube:ESCOLACLASSE11DESOBRADINHO 
TelefonedaEscola:3
 901-4103ou3901-4119 
E-mail:e
 scolaclasse11desobradinho@gmail.com 

2.5CARACTERIZAÇÃOFÍSICA 
⮚ 10salasdeaula; 
⮚ 1saladerecursos; 
⮚ 1secretaria; 
⮚ 1saladeapoio; 
⮚ 1saladedireção; 
⮚ 1saladeprofessorescomcopa; 
⮚ 1saladecoordenação; 
⮚ 1banheiroadministrativofeminino; 
⮚ 1banheiroadministrativomasculino; 
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⮚ 1depósitodematerialdelimpeza; 
⮚ 1banheirodeservidorfeminino; 
⮚ 1banheirodeservidormasculino; 
⮚ 1saladeservidores; 
⮚ 1cozinha; 
⮚ 1despensa; 
⮚ 1biblioteca; 
⮚ 1depósitodematerialpedagógico 
⮚ 1banheiroparacriançasfeminino; 
⮚ 1banheiroparacriançasmasculino; 
⮚ 1banheiroparadeficientefísico; 
⮚ 1pátiocobertocombebedouros; 
⮚ 1banheiroinfantil(dentrodasalado1ºano); 
⮚ 1depósito; 
⮚ 1pátiocoberto; 
⮚ 1saladejogospedagógicos; 
⮚ 1horta 
⮚ 1laboratóriodeinformática; 
⮚ 1saladaorientaçãoeducacionalepedagógica; 
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⮚ 1parquinhodeareia; 
⮚ 1quadradescoberta. 


2.6IDENTIFICAÇÃO 
DADOSDAMANTENEDORA 
SecretariadeEstadodeEducaçãodoDistritoFederal 
CNPJ:0
 0.394.676/0001-07 
Endereço:A
 nexodoPaláciodoBuriti-9ºandar–Brasília 
Datadafundação:Decretonº48.297de17dejunhode1960 
DADOSDAINSTITUIÇÃODEENSINO 
Nome:E
 scolaClasse11deSobradinho 
CNPJ:0
 2.480.744/0001-86 
Endereço:Q
 uadra11ÁreaEspecial01Sobradinho-DF 
TelefonedaEscola:3
 901-4103ou3901-4119 
Localização:Z
 onaUrbana 
Diretoria:C
 oordenaçãoRegionaldeEnsinodeSobradinho 
Datadecriação:0
 2desetembrode1970 
Funcionamento:M
 atutinoeVespertino 
Nível de ensino ofertado: Ensino fundamental de nove anos (1º ao 5º ano) e
ClassesEspeciais 
Modalidadedeensino:A
 nosIniciais 
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3.DIAGNÓSTICODAREALIDADE 


3.1PERFILSOCIOECONÔMICODACOMUNIDADEESCOLAR 

São 388 crianças matriculadas, incluindo 30 com deficiências
distribuídasem22turmasde1ºao5ºano,dentreelas,quatroclassesespeciaisde
TranstornoGlobaldoDesenvolvimento.Aescolacontacomoauxíliode2monitores
efetivos de 40 horas e nenhum educador social voluntário para acompanhamento
das turmas comuns inclusivas e de integração inversa neste momento de ensino
remoto. 
Com o intuito de atualizar informações e mapear a realidade da
comunidade escolar, foram realizados encontros via google meet, junto aos paise
aosestudantes,ondeescutamosedestacamosalgumassituaçõesimportantesque
forammencionadasporeles. 
Podemos dizer que cerca de 60% dos nossos estudantes são
acompanhados pelos pais durante as aulas síncronas ecercade80%dospaisou
responsáveis conseguem acompanhar as atividades assíncronas e fazer um
acompanhamento das atividades junto aos estudantes mesmo diante de todas as
dificuldadesdesteformatodeensino. 
É possível notar a maior presença das mulheres como responsáveis
pelo acompanhamento escolar dos estudantes, o que exige desta figura
responsabilidades adicionais. Por meio de relatos e mensagens conseguimos
perceberoquantoissopodeestarafetandodiretamenteascondiçõesdeansiedade
e depressão relatadas por essas mulheres,eemalgunsmomentospelospróprios
estudantes. 
Quantoàformaçãoacadêmicadasmãesfoideclaradoque20%concluiu
apenasoEnsinoFundamental,28%possuemEnsinoMédio,28%Graduaçãoe24%
Pós-Graduação. O nível de instrução entre as mães é superior ao dos pais. Em
relaçãoaospais,30%concluiuoEnsinoFundamental,34%estudaramatéoEnsino
Médio,18%concluíramaGraduaçãoe18%possuiPós-Graduação. 
As religiões às quais asfamíliasparticipamsão:Católicacom55%das
famílias,Protestantismocom33%,Espiritismocom8%e4%declararamfrequentar
outrasreligiões. 
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Amaioriadosestudantesmoracompai,mãeeirmãos,seguidosdosque
moram com a mãe e irmãos. Há um número interessante de crianças que são
criadas com os avós, cerca de 21%. Quando eram realizados eventos na escola,
presencialmente era marcante a presença destes familiares, o que nos levava a
trabalhar para projeção de quantitativo, com a ideia de que cada estudante
costumava vir acompanhadodepelomenosmaistrêspessoasdafamília.Oslares
giram, em sua maior parte, em torno de 2 a 5 pessoas(83%).Nestesentido,com
base no cruzamento de alguns dados, pode-se inferir que um número grande de
famílias de nossa comunidade escolar seria composto, em geral, pelos pais
morandojuntosecomumamédiadedoisatrêsfilhos. 
Podemos dizer que 90% dos nossos estudantes estão presentes na
plataforma google sala de aula, entretanto, a participação é muito volátil assim
como, a devolutiva das atividades assíncronas. Essa volatilidade pode ter relação
com as dificuldades do ensino remoto apresentada pelas famílias: acesso ruim à
interneteinstrumentoseletrônicosultrapassadoserestritos. 
Os demais estudantes são acompanhados por meio de atividades
impressaseépossíveldestacarqueenfrentamos dificuldadeparecidacomàqueles
quesãoacompanhadospelaplataforma,adificuldadenasdevolutivaseineficiência
na avaliação real do desenvolvimento do estudante. A impressão e a adequação
desses materiais é realizada de forma personalizada e as ferramentas para este
trabalho também são restritas e muitas vezes fazem parte deumacervoparticular
doservidoroudaprópriafamília. 
Foi declarado por 74% das famílias queelaspossuemhábitosdeleitura
com a criança, estando entre os portadores maisutilizadosparaaleitura:livrosde
literatura(50%),gibis(15%)eabíblia(10%). 
Emrelaçãoàpráticadeatividadesfísicas,59%dasnossascriançasnão
praticavamatividadesdesportivasantesdapandemia,acreditamosqueestenúmero
tenha crescido. Neste sentido, vale destacar a relevância de um profissional de
educação física para trabalhar os aspectos psicomotores, que são fundamentais
paraodesenvolvimentoacadêmicoehumanodosestudantes. 
Dentro das atividades físicas praticadas a predominância ficava em: ginástica
rítmica, artes marciais, futebol, ballet, natação. As crianças realizavam essas
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atividades no Centro Olímpico deSobradinhoeCentrosInterescolaresDesportivos
(CIDs),noturnocontrário. 
Algumas famílias relataram que as crianças realizavam atividades de
reforçoantesmesmodapandemia.Ficouevidenciado duranteoensinoremoto,que
a grande parte das famílias estão participando dos momentos síncronos com os
estudantesetambémauxiliandonosmomentosassíncronos.  
Todavia, em algumasturmasisoladamente,percebemosaresistênciade
algumasfamíliasaonovomodelodeensino,bemcomonaaplicaçãoeparticipação
dealgumasfamíliasaoensinoremoto.Mesmodepoisdeumanodeaulasremotas,
aindaenfrentamosdificuldadesdeacessoaalgumasfamílias. 
Acreditamos que o auxílio das famílias às atividades propostas pela
escola tem sido realizado nos momentos síncronos e assíncronos na medida do
possível. Através do relato dos professores e das próprias famílias, o
acompanhamentoserestringeàdinâmicafamiliardecadaestudanteeosresultados
ereflexosdaaprendizagemsãodedifícilmensuração. 
Portanto, para a escola, este dado sugere pensar sobre o tipo de
atividades assíncronas (plataforma ou impressa), e mesmo síncronas (meet)
oferecidas e como poderemos atingir o maior número de crianças nas suas
aprendizagens. Sendo assim, de acordo com a proposta daescola,essaatividade
não deve ser uma atividade paragerartranstornofamiliarouocuparemexcessoo
tempo das crianças para o lazer, o descanso ou a participação de atividades em
família. 
Todavia, é consenso na Escola Classe 11 que neste novo modelo de
ensino,ainteraçãoénecessária,pormeiodasaulassíncronas,digo,googlemeet,é
efetivamente benéficas para todos os segmentos; famílias, estudantes e
professores.Assimcomo,asatividadesassíncronas,entenda-se,plataformagoogle
sala de aula, com intuito de auxiliarem no acompanhamento das propostas de
ensino. 
Nestesentido,éimportantedestacarqueousodoscelularespelamaioria
dosestudantesrestringeaaplicabilidadedealgumasestratégiaspropostas. 
Sobre este assunto, vale elucidar que este aparelho eletrônico éomais
utilizado pelos estudantes para acessar as atividades propostas, no formato
síncronoeassíncrono. 
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Podemos afirmarqueoaparelhodecelularestápresenteem100%dos
lares dos nossos estudantes e cerca de 75% das residências, as crianças têm
acessoàinternet,televisão,máquinasdelavar,computadoretablet. 
Um número bastante satisfatório decriançastemacessoabrinquedose
livros de literatura, em casa. Dentre os brinquedos e brincadeiras prediletos estão
presentes em ordem de preferência: bicicleta, boneca, futebol, bola, vídeo game,
piquepega,celular,carrinhos,esconde-esconde,etc. 
Pode-se observar uma preferência das crianças por jogos eletrônicos e
uso da internet, quase 82% das famílias declaram que o estudante utiliza
diariamente aparelhos eletrônicos, sendo o uso restrito de1a2horaspara55%e
27% mais de 3 horas. Apenas 18% das crianças não tinham acesso à internet,
acreditamosqueestenúmeroreduziuvistoasnecessidadesatuaisdosestudantes. 
Afinal, diante da pandemia que se instalou no nosso país em março de
2020,muitasfamíliastiveramquebuscaralternativasparaqueseusfilhospudessem
teracessoaoensinoremoto. Emconversacomosestudantes,foiverificadoqueo
acesso irrestrito à internet é maior do que declarado pelas famílias e que muitas
vezes,esseacessoéinadequado. 
Preocupadoscomestefatoreaindacomotempodeusodatelaporparte
dos nossos estudantes, a escola desenvolve um movimentodeconscientizaçãoe
reflexão acerca do uso de aparelhos eletrônicos e internet, que irá abranger as
famíliaseosestudantes.  
Outra informação importante, ao mapear os aspectos familiares dos
estudantesdestainstituição,équemaisde90%gostariaqueopropostaEscolada
Família1 continuasse. 57% avaliam a referida proposta, como bom ou ótimo. Foi
verificado ainda, que somente 58% do total de respondentes, já participaram da
proposta e que as principais sugestões de temasparaosmomentoscomafamília
foram: autonomia, rotina escolar, inteligência emocional, indisciplina, comunicação
nãoviolenta,infância,ansiedade,obesidadeinfantileprevençãoaoabusosexual. 
Quanto às fragilidadesdaescola,apontadaspelasfamílias,asprincipais
foram: 
● Faltadeprofessordeeducaçãofísica; 
1

Projetoquerealizaencontrosbimestraiscomafamíliaparatratardetemasrelacionadosàformação
dascrianças.ResponsabilidadedaEEAAeSOE. 
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● Faltadecoordenadorespedagógicos; 
● Não há possibilidade de aplicação de todas as ações
presenciaisnoensinoremoto; 
● Falta de recursos tecnológicos paratodososestudantes
acessaremasaulasremotas; 
● Internet disponibilizada pelo governo que não possibilita
umacessominimamentepossívelàsatividadessíncronasdiárias.. 

Dentreaspotencialidades,asprincipaisforam: 
● Funcionáriosexcelentes; 
● Bonstrabalhosepropostapedagógica; 
● Excelentes projetos pedagógicos, que têm claro o seu
início,meioefimequedesenvolvemaimaginaçãoeacriatividade; 
● Equipearticulada,comprometidaededicada; 
● Excelenteestruturafísica; 
● Manutençãoelimpeza; 
● Comprometimentonotrabalhopedagógico; 
● Profissionaisqualificados; 
● Organizaçãoeplanejamento; 
● Aescolapromovebonseventosefestas; 
● Equipegestoraenvolvidaeorganizada; 
● Bomacolhimentodascrianças; 
● Boaequipepedagógica. 
Os projetos desenvolvidos pela escola foramavaliadoscomoexcelentes
por56%dasfamíliaseaescolafoiavaliadapor74%dospaiscomoótima. 
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3.2 PERFIL DAS TURMAS E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
DAESCOLACLASSE11 

NaEscolaClasse11deSobradinhohá22turmasdesériesiniciais,sendo:18
turmas regulares inclusivas e 4 classes especiais, com isto, 22 professores em
regência. 
Namaioriadasturmasosprofessoresmantêmainteraçãocomosestudantes 
noensinoremotopormeiodeaulasdiáriasassíncronasemínimodetrêsencontros
diáriossíncronos,variandoconformeperfildaturma. 
Grandepartedosprofessoressedeclaramsatisfeitoscomaescolaeavaliam
os diferentes espaços2, satisfatoriamente. As ressalvas são sempre em relação a
serviços e materiais. Não foram percebidas, na avaliação, questões pessoais
interferindo na avaliação do trabalho realizado. São muitos os encontrosondesão
discutidoseavaliadosestesespaçoseesclarecidasasquestõescolocadas.Existem
momentosdediscussãodosacordoséticosdaescolaparaofuncionamento. 
As queixas mais frequentes quanto ao ensino remoto relacionam-se ao
excesso de trabalho, de acordo com a demanda apresentada, a falta de recursos
tecnológicos para o desempenho do trabalho; internet e aparelhos eletrônicos
oriundosderecursospróprios,semnenhumrepassedogovernoparaestefim. 
Segueumalistadejustificativadosprofessoresemrelaçãoàsatisfaçãocom
aescola:
● Grupotemmuitointeresseemmantereampliaraqualidadedaeducação
escolar; 
● Estou muito feliz na escola, sinto-me amparada e auxiliada sempre que
necessário; 
● Cadasetorfuncionadeformasatisfatória; 
● Osprojetosquenorteiamotrabalhodoprofessorsãobemestruturados; 
● Os profissionais desta escola são muito comprometidos com suas
funções; 
● Várias formações são realizadas por profissionais da escola e de outros
ambientes. 

2

mesmovirtuaiscomadireção,coordenação,biblioteca,informática,saladerecursos,EEAA,SOE,
mecanografia,secretaria,administrativo,materiaisecomunicação. 
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Na formação dos professores, o Curso de Pedagogia é predominante,
porém, há ainda outras formações em nível de graduação: geografia, química,
história e artes visuais. Os professores com mais temponaSEEDF,cercade89%
possuemmaisde21anosdeprofissão,têmformaçãoemnívelmédiodeMagistério,
agraduaçãoédiversificadae90%possuemregêncianoturnomatutino. 
A maior parte do grupo possui curso de Especialização em temas da
Educação, em torno de 80% e há 3 professores com título de Mestrado, dois em
Educação e um emPsicologia.Aáreadeconhecimentoqueogrupodeclaracomo
termaiorafinidadeéportuguêseademenorafinidadeéartes. 
A concentração maior do tempo do Magistério éapartirde20anos.No
geral,maisdametadedogrupotemmaisde15anosdeMagistério,umgrupocom
consideráveltempodeserviço.Osprofessorescommenostempodemagistérioque
trabalham na escola são professores de contrato temporário. Os professores que
estão em atividades fora da regência 59%possuemmaisde21anosdetempode
serviço. 
Uma característica forte do grupo de professores é a valorização da
coordenação coletiva como espaço de formação. Os docentes cobram que as
formações e discussões aconteçam nas coordenações coletivas e que estas não
sejam reduzidas a informes ou discussões administrativas. Apesar do tempo de
serviço dos professores, não se sentem satisfeitos com os conhecimentos que
possuem e estão sempre se dispondo a novas discussões. Mostram-se bastante
interessados, críticos e comprometidos. As coordenações coletivas são avaliadas
como produtivas e necessárias e os professores sinalizam que a garantia dos
direitos de aprendizagem é discutida constantemente nestes encontros. E neste
sentido, precisam dominar aspectos da organização do trabalho pedagógico:
documentos, orientações, planejamentos, propostas de avaliação. As decisões
tomadas em grupo são operacionalizadas pela maioria dos professores que
contribuem e respeitam as decisões coletivas e as colocam em ação. Isto se
relaciona com o fato de que reconhecem a sala de aula, física e na plataforma
google sala de aula, como espaço não privativoetambémsevalemdastrocasde
experiências que indicam os bons resultados das estratégias pedagógicas
propostas. 
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A sala de aula é vistacomoespaçodeaprendizagemepartilha,espaço
de desafio porque a diversidade e o mundo contemporâneo exigemumadinâmica
de trabalho que é construída no dia-a-dia. Também destacam como espaço
democrático, de diálogo, de reflexões e de tomada de decisões por todos os
participantes. 
O grupo mostra-se satisfeito com as conquistas do ensino remoto pela
escola, entretanto 74% dos professores não conseguem dizer se este formato de
ensino, mesmo utilizando diferentes ferramentas tecnológicas,conseguematingira
aprendizagem dos estudantes. Não é fácil mensurar a aprendizagem proposta
diantedestenovoformatooquetornaoensinoaindamaisdesafiador. 
Abaixo, encontra-se fixado algumas imagens que refletem aopiniãodos
professoresacercadoensinoremotoemdiversoscontextos. 



Apesar dos investimentos em capacitação profissional de todos os
envolvidos, o ensino remoto não consegue evidenciar como efetivamente estes
estudantes estão sendo contemplados, é muito abstrata a avaliação da
aprendizagem. 
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Reconhecem a responsabilidade dos diferentes atores do espaço
pedagógico e a necessidade de partilhar e disponibilizar-se para trabalhar junto e
dividiressasresponsabilidades. 
Neste sentido, a participação das famílias diante do ensino remoto é o
diferencial, ponto comum entre os professores, que possibilita o toque final da
aprendizagem.Apartirdoapoiofamiliarépossívelperceberumamaiorevoluçãono
processoescolardosestudantes. 





A criança é vista como sujeito de possibilidades, que traz um conjunto de
conhecimentos, valores, vivências, sonhos enecessidadesprópriasdeacordocom
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suafasededesenvolvimento.Essesujeitoécurioso,apreciamovimento,écriativo,
gosta de desafios, é falante e participativo. O trabalho sempre é discutido
considerando as características essenciais da infância, suas necessidades e a
importânciadevalorizaretornarpresenteasatisfaçãonocotidianodasala,evitando
espaço de tensão, de repreensão constante. Discute-se sobre necessidade de
investir na relação amorosa entre sujeitos, na perspectiva do respeito, da escuta
sensível,damediaçãodialógicadeconflitosenãosópunitiva.Estesaspectosestão,
em geral, claros para o grupo do matutino e em formação para o grupo de
professores novosdovespertino,queestãoseapropriandodotrabalhopedagógico
desenvolvido. 
NaavaliaçãopropostapelaSecretariadeEducaçãodoDFhádeclaradoo
aspectoformativoeprocessualenessaperspectivadaEscolaClasse11investe-se
nestes aspectos concretamente com a proposição do Conselho Participativo, da
construçãodomapeamentoinstitucional,dosConselhosdeClasseeaSAIEC, este
últimonãocontempladonoensinoremoto. 
Os professores relacionam a avaliação com redimensionamento do
trabalhoecomaimportânciadaanálisequalitativa,ouseja,ofocodaavaliaçãonão
está apenas no estudante, mas em todos os atoreseaspectosenvolvidosemsua
aprendizagem,dentreeles:professores,família,escola,rededeapoio,etc.Háuma
clareza nas discussões de que o cuidado com a avaliação do estudante não é
sinônimodenivelamentobaixodeaprendizagem. 
OConselhoParticipativoévistocomoaçãonecessária,quecontribuipara
o redimensionamento do trabalho e espaço de escuta das crianças como atores
ativos de seus processos de aprendizagens em diversos níveis. O grupo avalia
positivamenteesteespaçodeavaliaçãoereconheceaimportânciadofortalecimento
egarantiadefrequênciadestaaçãoquevoltouaacontecernesteanoletivodurante
oensinoremoto. 
A seguir, podemos notar que a maioria das famílias gostam de participar e
percebem a importância dos conselhos participativos na dinâmica escolar, mesmo
noensinoremoto. 
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Os projetos Livros Caindo N’alma e Pequenos Economistas, são
reconhecidos em sua importânciaetêmsidotrabalhadossistematicamentenasala
de aula física e na plataforma google. Nem todas as ações dos projetos
conseguiram ser contempladas no ensino remoto, porém grande parte foram
contempladasconformeplanejamentojuntoaosprofessores. 
No iníciodoensinoremotomuitosprofessoresdemonstramdificuldadee
receio às aulas remotas, entretanto, logo buscaram estudar e se apropriarem de
novas ferramentas de estratégias de trabalho. Promovendo desta forma, novas
maneirasdeensinareaprender. 
As dificuldades no ensino remoto, assim como no presencial, foram 
perceptíveis,anovarotina,asnovasformasdeaprendereensinar,osnovosaliados
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e as diferentes cobranças emocionais e sociais fizeram parte do enfrentamento
diáriodosprofessores,famíliaseestudantes.  
Houveumamaiorexigênciaquantoaosmomentosdeestudosacercado
trabalho pedagógico com os projetos já implementados e as novas demandas do
ensinoremoto.Acaixamatemática,queéumaopçãometodológicadaescolapara
o trabalho comamatemática,temosciladocomopráticafrequente.Osprofessores
reconhecemqueprecisamdeformaçãoconstanteparaalimentarestaprática. 
Ciências Naturais é uma área do conhecimento que necessita de maior
investimentoeporisso,emparceriacomaUniversidadedeBrasília-UnB,aescola
vem possibilitando um momentodeformaçãomensal,durantetodoesteanoletivo,
comointuitodeaperfeiçoamentonestaárea.  
O laboratório de ciências no modelo virtual ficou ainda mais difícil de ser
vivenciado, assim como o Projeto Espaço Verde, porém há pretensão de criar um
espaçofísicoparaolaboratórioedarsequênciaaoProjetoEspaçoVerdenoretorno
do ensino presencial, como forma de aplicar efetivamente à Ciências Naturais na
dinâmicaescolar. 
Na nossa escola são quase 40 crianças com laudos diferenciados de
deficiênciasetranstornosfuncionais.Ogrupomostra-sebastanteacolhedoraessas
criançasedispostosapensarempráticasinclusivas.Poucosafirmamevitarturmas
comcriançascomNecessidadesEspeciais. 
Osprofessoresdeclaramqueadificuldadeatualnoensinoremotoemrelação
às crianças que apresentam algum diagnóstico não está em pensar atividades
diferenciadasouadequaçõesparaascriançasemturmasdeinclusão,adificuldade
agora é garantir que estes participem dos momentos de interação remota,mesmo
que por um temporeduzido.Éconsensoentreosprofessoresqueainteraçãocom
osestudanteséfatorprimordialparaodesenvolvimentodequalquerestudante. 
O grupo reconhece a rede de apoio da escola para o trabalho com estas
crianças e recorrem aos colegas para pensar sobre estes estudantes. Poucos
professoresaindadeclaramnãocompreenderasadequaçõesnecessárias,poreste
motivo, preparamos momentos de trocas de experiências e discussões que se
referemaessatemática,alémdisso,ascoordenadoraseapedagogadãosuportea
essasprofessorassemanalmente,nascoordenaçõespedagógicas.Temosumalista
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de temas sugeridos pelos professores para realizarmos a formação continuada na
escola,inclusivetemasparaseremtrabalhadoscomafamílianaEscoladaFamília. 

ComopreconizaasDiretrizesPedagógicasparao2ºciclonapágina22 
“a formação continuada dos profissionais da educação deve contribuir para a
melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar.Aperspectiva
assumida é do desenvolvimento profissional docente que contempla, além da
formação, avalorizaçãoprofissionaleamelhoriadascondiçõesdetrabalhonum
continuum que possibilita a revisão das trajetórias docentes de forma crítico
reflexiva.” 


Osestudantes,nestecontexto,sãoosatorescentraisdainstituiçãoescolar,
fundamentais em todo o trabalho pedagógico desenvolvido e entendido como
possibilidade de tornar-se sujeito de suas aprendizagens. Neste sentido, os
educandos, também, expressaram-se e avaliaram os vários aspectos da realidade
escolar. 
Durante o ensino remoto, os estudantes têm expressado seus interesses
durante as aulas síncronas e também por meio de questionários elaboradospelos
própriosprofessoresduranteasaulas.Osestudantesestãonoensinoremotoainda
maisprotagonistasdasuaaprendizagem. 
No decorrer dos conselhos participativos conseguimos ter noção do
protagonismo efetivo das crianças quando elas puderam demonstrar seus
interesses,dificuldadesesugestõesparaoprofessoreseperceberematoresdasua
aprendizagem.Dosestudantesefamíliasquepuderamparticipar100%aprovaramo
formatodoconselhoparticipativoremoto.  
Quantoaoseventosrealizadospelaescolanoformatoremoto,sejapormeio
do google meet ou pelocanaldoYoutube,tivemossempreumaboaparticipaçãoe
interação.Podemosdestacaro CircoShowRiso,avisitadosautores,aculminância
do Projeto Livros Caindo N’Alma o Memãe, dentre outros promovidos pela escola
tiveram um bom engajamento dos estudantes. Ressalta-se que a avaliação das
criançaséfundamentalparaodesenvolvimentodosprojetos,poistodootrabalhoé
desenvolvidoparaelas. 
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3.3PERFILPEDAGÓGICO 

Apesardenãoterocorridoavaliaçõesexternasduranteoensinoremoto,
vale destacar a avaliação externa Saeb, que é ponto de trabalho e destaque nos
resultadosdaEscolaClasse11deSobradinho 
O Saeb (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico) do governo
federal criado em 1988 com o objetivo de acompanhar a qualidade do ensino
básico das escolas públicas e particulares de todo o país, além de detectar os
problemasincidentesnoensino,tambémpropõedefiniraçõesparacorrigi-los.Como
indicadordedesempenhoéobservadopelocoletivodaescola. 
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ADINH
O 

Segue o resumo de nosso desempenho na última edição do SAEB de
acordocomositedoINEP. 


A Escola Classe 11 de Sobradinho tem um histórico de muito
comprometimentocomaqualidadedaeducaçãoqueoferece.Porisso,desdequea
primeira testagem do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica sempre o
tempo de coordenação pedagógica foi aproveitado para

investigar e traçar

estratégias para que aquele primeiro indicador pudesse ser melhorado, já que na
avaliaçãodogrupoelenãorepresentavaoqueerarealizadonaescola. 
Em2009jáhavíamossuperadoametaprojetadaparaaqueleano,assim
comoemtodososanossubsequentes.Eem2017atingimosoíndice7.2doIDEB. 
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Oentendimentodogrupodetrabalhoésemprerealizaromelhortrabalho
possível para o desenvolvimento feliz e saudável das crianças garantindo as
aprendizagensprevistasparacadaano. 
Etodososestudoseestratégiaspedagógicasdesenvolvidaseaplicadas
em sala de aula foram gerando projetos que tem feito da nossa escola a
comunidadedeaprendizagemquequeremos. 
No âmbito do Distrito Federal “A Prova Diagnóstica” do Sistema
PermanentedeAvaliaçãoEducacionaldoDistritoFederal–SIPAEDF,definidopela
Portaria nº 420de21dedezembrode2018pontuadescritoresdeaprendizagema
serem desenvolvidos. Os resultados na última edição relativos à nossa escola
seguemabaixo. 
2ºano 
54,8%estãononível5 
Leitura 


21,9%estãononível4 
21,9%estãononível3 
1,4%estãononível2 
41,9estãononível5 

Matemática 

45,9%estãononível4 



10,8%estãononível3 
1,4%estãononível2 


Fragilidadesapontadas: 
⮚ Compararouordenarnúmerosnaturais 
⮚ Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes
sistemasdemedida. 


4ºano 
Para as turmas de 4º ano os descritores apresentados como frágeis
também estão apontados em nossa avaliação interna e são objeto de reflexão e
proposiçãodeaçõespedagógicasqueasdesenvolvam. 
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LínguaPortuguesa 

Quantidadedeestudantescomdesempenhosatisfatório 
Eixo-Compreensãoeinterpretaçãotextual 

60/74 

81% 

Eixo-Reconhecimentodeestratégiasdeconstruçãotextual 

55/74 

74% 

Eixo-Usodeestratégiasdeleitura 

50/74 

67% 


Fragilidadesapontadas: 
⮚ D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto,
marcadasporconjunções,advérbiosetc 
⮚ D1-Localizarinformaçõesexplícitasemumtexto. 
⮚ D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando
repetiçõesousubstituiçõesquecontribuemparaacontinuidadedeumtexto. 
⮚ D3-Inferirosentidodeumapalavraouexpressão. 

Matemática 

Eixo-Análisedegrandezasecorrelaçãoentremedidase

45/75 

60% 

Eixo-Aplicaçãodemétodosderesoluçãodeproblemas 

52/75 

69% 

Eixo-Identificaçãodeinformaçõeseleituradedados 

68/75 

90% 

sistemaposicional 


Fragilidadesapontadas: 
⮚ D9 - Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o
intervalodaduraçãodeumeventoouacontecimento. 
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⮚ D23 - Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e
moedasdoSistemaMonetárioBrasileiro 
Eosdescritoresapontadosemtodoprocessoavaliativocomofrágeisnos
indicam os próximos passos a serem dados no planejamento coletivo, no
planejamentoporanoenoprojetointerventivo(ouintervençõespossíveisnotrabalho
remoto). 



3.4PERFILINSTITUCIONAL 


O grande diferencial de 2020 para 2021 foi a imperiosidade de aprender a
lidarcomasadversidades,aprenderafazerotrabalhoquejásabíamos,autilizaras
tecnologias que não conhecíamos. Sempre estudando e pesquisando maneiras
novas e que encham os olhos dos estudantes, formas detornarasaprendizagens
interessantes,demodoqueosprópriosestudantescompreendamaimportância. 
E como aprendizagem pessoal podemosdestacara persistência,resiliência
e compreensão de que apesar da distância física as palavras, que lançamos e
escutamos,temtantoopoderdecuraquantodedorequeaprenderalidarcomos
nossos limites é uma aprendizado de todas as dificuldades individuais e
institucionaisquevivenciamosnestenovocontextodeaprendizagem. 
Enquanto grupo tivemos possibilidades, aprendizagens, superação e
frustrações. 
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CONSIDERAÇÕESSOBREOMEETFERRAMENTAFUNDAMENTAL; 
● PRECISASERDIÁRIO? 
● PRIORIZARATIVIDADESSÍNCRONAS; 
● UTILIZARMAISFERRAMENTAS; 
● AMPLIAROHORÁRIOPARAINCLUIRASATIVIDADES(1H20); 
● GAMIFICAÇÃO

DAS

ATIVIDADES,

COM

MAIS PROTAGONISMO

ESTUDANTIL; 
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● MELHORARAAPRESENTAÇÃODEVÍDEOS-VISUALIZAÇÃO; 
● COMOFAZERPARAASCRIANÇASLIGAREMASCÂMERAS. 
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4.FUNÇÃOSOCIAL 

AEscolaClasse11deSobradinhoéumaescolapúblicaqueatendeaos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Temos como função promover a educação
integral do estudante assim como sua permanência, oferecendoumaeducaçãode
qualidadepormeiodagarantiadosdireitosdeaprendizagemdascrianças. 
Reconhecendo a criança como sujeito que traz um conjunto de
conhecimentos, valores, vivências, sonhos enecessidadesprópriasdeacordocom
as fases do seu desenvolvimento, entendendo que esse sujeito é curioso, aprecia
movimento, é criativo, gosta de desafios, é falante e participativo nosso papel é
atender essas especificidades da criança sem perder de vista os objetivos da
educação formal, nos organizando pedagogicamente para garantir a ludicidade, a
dialogicidade e o respeito aos percursos diferenciados de aprendizagem
promovendo dentro da escola um ambiente propício à reflexão-ação-reflexão,
constante, acerca das práxis pedagógicas,incentivandoaformaçãocontinuadaem
serviço. 
Para desempenhar essa função organizamos a rotina escolar
oportunizando leituras, conversas, brincadeiras, atividades com o corpo, uso de
material concreto e tecnológico, jogoscênicos,danças,músicas,passeiosculturais
virtuaiseparticipaçãonosprocessosavaliativos. 
Nodesempenhodessaatribuiçãobuscamoscriareotimizarsituaçõesque
favoreçam a inclusão, considerando não apenas as deficiências previstas nos
documentosoficiais,comotambémasnecessidadesespeciaisdecorrentesdeetnia,
gênero, religião e perfil socioeconômico, por meio de um trabalho voltado para o
respeito e aceitação das diferenças. Atendendo a função maior de buscar
desenvolverevalorizaraspotencialidadesdecadaserdenossaescola. 
Entendendo a função social da escola como espaço de convívio social
democráticoerespeitosobuscamosotimizaraçõesqueestimulemaparticipaçãoda
comunidade escolar favorecendo o fortalecimento das diretrizes traçadas para a
qualidade do trabalho pedagógico por meio do conselho participativo, promover
situações que favoreçam as boas relações mesmo que virtualmente; favorecer a
participação de toda a comunidade escolar na avaliação institucional da escola e
fortaleceroConselhoEscolar. 
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Defendendo a função de espaço de escuta ativa e empática, para
compreensão das diversas realidades e acontecimentos. Tudo propiciado para os
percursosdeaprendizagemdoestudantecomêxito. 
E dentro da função de ser espaço público buscamos ainda, dentro da
gestão financeira, discutir e organizar este aspecto da vida escolardeacordocom
os princípios de autonomia e ética do administrador público comaparticipaçãoda
comunidadeescolar. 
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5.PRINCÍPIOS 

Segundo Rainer Sousa, Mestre em História, a identidade cultural é um
conjunto vivo de relações sociais e patrimônios simbólicos historicamente
compartilhados que estabelece a comunhão de determinados valores entre os
membros de uma sociedade. Podemos favorecer a construção da identidade e
pertencimento em manifestações vivenciadas em diversas situações como:
Conselhos Participativos, Reuniões de Pais, Avaliação Institucional, Enquetes,
CulminânciasdasPropostas,Festaseoutrascolaboraçõesespontâneas. 
Durante muito tempo, a ideia de uma identidade cultural não foi
devidamente problematizada no campo das ciências humanas. Com o
desenvolvimento das sociedades modernas, muitos teóricos tiveram grande
preocupação em apontar o enorme “perigo” que o avanço das transformações
tecnológicas, econômicas e políticas poderiam oferecer a determinados grupos
sociais. Nesse âmbito, principalmente os folcloristas defendiam a preservação de
certaspráticasetradições. 
Nesta perspectiva, entender o sujeito que aprende supõe despertar o
pensar,oagir,ofazer,orefletireoanalisarlevando-oaconstruirasuaautonomiae
a efetivar a sua inserção na sociedade como cidadão crítico e participativo,
refazendoassimaescolacomoespaçodemocrático. 
Pensando a escola como espaço representativo da comunidadenaqual
está inserida, bem como buscando atender às suas necessidades, anseios e
desejos a Escola Classe 11 de Sobradinho tem como princípios norteadores do
trabalho pedagógico: a gestão democrática do ensino, que perpassa pela efetiva
participação de toda a comunidade escolar na tomada de decisões, ações e
diretrizes do trabalho pedagógico. O ensino de qualidade baseado na formação
continuada. O incentivo da autonomia dos profissionais da escola. O respeito às
pluralidadesesingularidadesdosdiscentes. 
Nesse sentido, o trabalho pedagógico da escola está organizado com a
finalidade de ver seus reflexos e impactos na vida da comunidade por meio de
estratégiasquebusquemacriatividade,odiálogo,oaprofundamento,aparticipação
eaautonomia. 
Oprincípiodaunicidadeentreteoriaepráticaégarantidonomomentoda
coordenação pedagógica coletiva, que acontece semanalmente, na qual o corpo
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docente estuda e realiza vivências de práticas que favoreçam as estratégias de
ensino, que colaborem com a aprendizagem dos estudantes, correlacionando as
“dimensões humanas a conhecimentos sobre o ser humano, sobre a natureza e
sobreasociedade”,observandoas“demandassociaisquesemostramsignificativas
nocontextodaescola.(CurrículoemMovimentodoDistritoFederal,pág.10). 
O princípio da interdisciplinaridade econtextualizaçãosãocontemplados
na coordenação pedagógica de cada ano quando os docentes organizam as
sequências didáticas de suas turmas fazendo ligação entre o Currículo em
Movimento, os Eixos Transversais, os projetos presentes nesta Proposta
Pedagógicaeocontextoculturaldecadagrupodeestudantes. 
Buscamos atender o princípio da flexibilização do tempo e das ações
mediante a observação do processo de aprendizagem dos estudantes, na
organizaçãopedagógicaedadinâmicadeeventosdaescola. 
Procuramos realizar um trabalho pedagógico que resgata a identidade
cultural do nosso povo, trabalhando com as cantigas de roda,brincadeirasderua,
danças regionais, relatos de experiências dasfamílias,relatodashistóriasdevida,
culinária regionais, contos e causos populares. Esse trabalho é realizado durante
todo o ano letivo, mas tem presença marcante nos meses de maio, com as
atividadesdoMEMÃE–Mêsdamãenaescola,dejulho,agostocomoMEPAI–Mês
do pai na escola, ecomotrabalhosobreofolclorebrasileiroetambémnosmeses
de junho e novembro com as culminâncias da proposta Livros CaindoN’Almaque
acontecerammesmonoperíodoremoto.
AEducaçãoInclusiva,tambémprincípiodenossaescola,seexpressano
acolhimento cotidiano, em todas as atividades, das crianças com suas
especificidades. A participação desses estudantes é pensada no momento do
planejamento das ações pedagógicas. A escola possui crianças incluídas em
praticamente todas as turmas neste ano de 2019. O grupo de estudantes é
estimulado na convivência coletiva a praticar o respeito, a colaboração e a
tolerância. 
Outro princípio presente nas discussões cotidianas do grupo é a
promoção da inclusão escolar. O trabalho é pensado e planejadoconsiderandoas
necessidadeseducativasespeciaisdecorrentesdepatologiasetambémaquelasde
origem cultural, econômica ou social. Há o cuidado de valorizar as diferenças,
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promover as adequações necessárias e trabalhar para aproveitar toda a
potencialidadequeosujeitotiver.Umarededeapoioorganizadanaescolatrabalha
para que os obstáculos que dificultam o avanço destes estudantes possam ser
minimizados,oobjetivoéqueoestudantepossavivenciardaformamaissaudávele
satisfatória possível, seu processo de aprendizagem. Dedicamo-nos a investigar o
tempoeaformacomoestessujeitosaprendemparafazermosasproposições. 

Aformaçãocontinuadadosdocentesocorreaolongodetodaavidaprofissionale
não deveserencaradacomoumcomplementoparasuprirlacunasefragilidades
teórico-metodológicas,mascomoumrepensarpermanentedapráticapedagógica
nocontextodocotidianoescolar,àluzdosestudosepesquisas.Rudduck(1991)
refere-se aodesenvolvimentoprofissionaldocentecomoumaatitudepermanente
de indagação, de questionamento e busca de soluções para as questões
complexasqueemergemnoexercíciodadocência. 
Nessa perspectiva, a formação continuada contribui para a apropriação e ou
revisão de concepções e práticas pedagógicas, transformando-a em práxis, por
meio da reflexão crítica de situações e experiências de trabalho vivenciadas na
própriaescolaedaatuaçãoconscientedosdocentes. 
A formação continuada inserida no processo de desenvolvimento profissional
favorece,portanto,umaatitudecríticadoeducador.Oconceito“desenvolvimento”
tem conotação de continuidade, evolução e processo, superando a tradicional
justaposição entre a formação inicialecontinuadadosprofessores(IMBERNÓN,
2009).-Diretrizespedagógicas,p.22-23. 


Todos os princípios que sustentam a práxis da escola são fortalecidos
sistematicamente, pelo investimento na formação continuada, com estudos,
formações, palestras e oficinas. Formação esta que respeita os níveis de
aprendizagem e experiências de seus profissionais, mas também discute sobre o
que ainda pode ser modificado ou ampliado e as dificuldades que se colocam
cotidianamente na sala de aula. O respeito e a garantia do espaço de formação
continuadafazempartedarotinaescolaretambéméumademandapriorizadapelo
próprio grupo. A proposição e os temas a serem discutidos neste espaço, são
sugeridos principalmente pelos professores, além da coordenação e gestão. O
trabalho da coordenação é essencial para esta organização e o grupo reconhece
esta função e valoriza o trabalho destes profissionais exigindo que não sejam
desviadosparafunçõesqueprejudicamestarede. 
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Todo o trabalho é desenvolvido de maneira dialógica,emumainteração
escola-comunidade constante, que ocorre em diferentes dimensões do trabalho
pedagógico desenvolvido em nossa escola, tais como: Conselho Escolar, Caixa
Escolar e Conselho Fiscal, mapeamento da comunidade escolar, “Escola da
Família”, Conselho de Classe Participativo, Dia LetivoTemático,MEMAEeMEPAI,
extrapolando os murosdaescolaetornandoacomunidadeativanosprocessosde
planejamentoeaprendizagemdosestudantes.Assimtodosprofessores,estudantes,
pais/responsáveis, demais funcionários da escola e membros da comunidade que
realizamparceriacomestainstituiçãotrabalhamemconjunto,trocandoexperiências
e informações, com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagemparatodas
as crianças. Afinal, o estudante não é somente do professor ou da instituição de
ensino, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação dos
educandos. 
“Vygotsky tem como um de seus pressupostos básicos aideiadequeo
serhumanoconstitui-seenquantotalnasuarelaçãocomooutrosocial.”(MartaKohl
deOliveira,pg.24).Assimaculturaseconstituicomopontodepartidaechegadado
processo educativo. Portanto, se valoriza a cultura e os conhecimentos játrazidos
por cada criança. E o diálogo que se estabelece em sala é que possibilitará o
encontroentresaberesqueacriançapossuieosquedevealcançar. 
A prática deacolhimentodosaberdecadacriança,decadadocente,de
cada funcionário baseiam oprincípiodademocratizaçãodosaberquedefendemos
emnossaorganização. 
OseixostransversaisEducaçãoparaDiversidade,CidadaniaeEducação
emeparaosDireitosHumanoseaEducaçãoparaaSustentabilidadetambémsão
princípiospresentesemnossaPropostaPedagógicanosdiversosprojetoseopções
metodológicasemnossaorganização. 
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6.MISSÃOEOBJETIVOS 
6.1.MISSÃO 

Promover a educação emancipadora dos sujeitos buscando, com
excelência, contribuir para a formação de cidadãos íntegros, competentes,
conscientes,críticos,criativosecomprometidos. 


6.2OBJETIVOSDEEDUCAÇÃO 


⮚

Buscar elaborar, construir e definir com o coletivo de servidores a
tomada de decisões que envolvem o funcionamento da Instituição
Educacional; 

⮚

Definircoletivamenteasaçõesdosprincipaisprojetospedagógicos; 

⮚

Realizar, a cada ano, a construção coletiva de acordos éticos e legais
paraqueocorraumclimaeducativonaescola; 

⮚

Realizar,nomínimo,duasavaliaçõesinstitucionaisdurantecadaano; 

⮚

Apoiar

as

ações da “Escola da Família” visando realizar

oficinas/palestrasparaPaise/ouresponsáveis; 

⮚

Viabilizar, nas reuniões bimestrais, um momento de reflexão sobre
temaspertinentescomospaise/ouresponsáveis; 

⮚

Promover reuniões com os servidores da carreira de assistência para
estudoseavaliaçõessobreotrabalhopedagógico; 
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⮚

Realizaraprestaçãodecontasdaescola,mensalmente. 

⮚

RealizarencontrosparaestudarasfunçõesdoConselhoEscolar;

⮚

Diminuirem20%adefasagemidadesérie; 

⮚

Criarummuralparaacesso,compreensãoeusodosindicadoresoficiais
deavaliaçãodaescolaacadaano; 

⮚

Promover, pelo menos, três encontros sociais com todos osservidores
daescola; 

⮚

Realizar, pelo menos, doiseventossociaiscomtodosossegmentosda
escola; 
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6.2.0- OBJETIVOSDEEDUCAÇÃONOTRABALHOREMOTO 

Notrabalhoremotoosobjetivosprimordiaissão: 
⮚ Manutençãodeumaaprendizagemativaporpartedascrianças. 
⮚ Estímuloàleituradelivrosliteráriosparadeleite.
⮚ Incentivoahábitossaudáveisnarotinafamiliar. 
⮚ Busca de interação entre professores e estudantes de acordo com as
possibilidadesdecadaturma. 


6.3OBJETIVOSDOENSINO 


⮚

Construir oplanejamentosemanalparaefetivotrabalhocoletivo,estudo
eplanejamento; 

⮚

Acompanhar,semanalmente,oplanejamentoporano; 

⮚

Viabilizar um dia de estudo, semanalmente, com temas definidos pelo
grupo ou observados como prioridade pelas coordenadoras e/ou
gestoras; 

⮚

Estabelecer um momento, bimestralmente, para a autoavaliação do
trabalho desenvolvido em sala de aula, bem como nos Conselhos de
ClasseParticipativos; 
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6.4OBJETIVOSDEAPRENDIZAGENS 

⮚

Programar ações, durante todo o ano, que favoreçam a convivência
harmoniosaentreosestudantes,oexercíciodavivênciadevaloresque
contribuamparaodesenvolvimentosaudáveleconvivênciaharmoniosa
detodos; 

⮚

Garantiraalfabetizaçãoeoletramentodosestudantes; 

⮚

ElevaroíndicedoIDEBa5%acadadoisanos; 

⮚

Aumentarem20%aaprovação; 

⮚

Garantirosdireitosdeaprendizagensdetodososestudantes; 

⮚

Promover a formação do leitor, escritor e falante competente,
conhecedor de sua língua materna, para que exerça sua efetiva
participação social, expressando-se e posicionando-se de maneira
críticaeautônomadiantedasdiversassituaçõescomunicativasformais
ouinformais,alémdedesenvolveroprazerpelaleitura; 

⮚

Possibilitar a compreensão e a assimilação da realidade a partir da
apropriaçãodosconhecimentosmatemáticosdescritosnocurrículo. 

⮚

Ampliar o raciocínio lógico-matemático, explorando o campo da
educação financeira, com vistas à formação do pensamento
crítico-reflexivoemrelaçãoaosistemamonetário; 
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⮚

Promover a conscientização, a preservação do meio ambiente,
estimulando o pensamento investigativo e a disseminação de
conhecimentoscientíficos,aliadoaoconvíviosaudávelesustentável. 




6.4.0-APRENDIZAGENSQUEPRECISAMSERPRIORIZADASNO
MODELODETRABALHOREMOTO 
APRENDIZAGENS“DEVIDA” 
⮚ DISCUSSÃO DE TEMAS DIVERSOS - IMPORTANTES PARAANOSSA
VIDA; 
⮚ INTELIGÊNCIAEMOCIONAL; 
⮚ REFLEXÃO; 
⮚ TEMASTRANSVERSAIS; 
⮚ RESILIÊNCIA; 
⮚ EQUIDADE; 
⮚ EMPATIA; 
⮚ PENSAMENTOCRÍTICO; 
⮚ BEMCOMUM; 
⮚ FERRAMENTASTECNOLÓGICAS; 
⮚ AUTONOMIA.
APRENDIZAGENSDELINGUAGEM 
⮚ LEITURA EM TODOS OS NÍVEIS (OBJETIVA, INFERENCIAL E
AVALIATIVA) 
⮚ INTERPRETAÇÃO DEDIVERSOSGÊNEROSTEXTUAISCOMÊNFASE
NOSTEXTOSMIDIÁTICOSEMTODOSOSANOS. 
⮚ PRODUÇÃOESCRITA
⮚ INFERÊNCIAS 
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⮚ LEITURACOMPARTILHADA 
⮚ ORALIDADE 
⮚ ORGANIZAÇÃO DO PENSAMENTO E IDEIAS COM CRITÉRIO DE
AUTENTICIDADE ECRITICIDADE. 
APRENDIZAGENSMATEMÁTICAS 
⮚ SITUAÇÕESPROBLEMA 
⮚ ANÁLISEDEDADOS 
⮚ USODEMATERIALCONCRETO 
⮚ NUMERIZAÇÃO 
⮚ SISTEMATIZAÇÃODASOPERAÇÕES 
⮚ TABELASEGRÁFICOS 
ANEES 
⮚ ESTABELECIMENTODEROTINAEMCASA. 
“Tudo foi aprendizagem. Passarporesteano(2020/2021),foi
aprendizagemacadadia.Ocuidadopessoalecomopróximo,
onovofazerpedagógico!” 
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7.FUNDAMENTOSTEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

“O estudante aprende apenas quando se torna sujeito da sua
aprendizagem. E para ele se tornar sujeito de sua aprendizagem precisa
participar das decisões que dizem respeito ao projeto da escola, que faz
partetambémdasuapropostadevida.”MoacirGadotti,1997. 


7.1EDUCAÇÃOPOSITIVA 

“AEducaçãoPositivapartedopressupostodequeashabilidadesquepromovem
emoções positivas, relacionamentos positivos e forças de caráter também
promovemoaprendizadoeosucessoacadêmico.”(BernardeWalton) 


AEducaçãoPositivatemcomoteóricosidealizadoresMihalyCsikszentmihalyi
e Martin Seligman num primeiro momento, que se encontraram e refletiram sobre
como a psicologia estava focada essencialmente nos fenômenos patológicos.
Ambos acreditavam que a ciência da experiência e do comportamento humanos
deveriaincluir,também,oestudodeseusaspectospositivos. 
Em seus princípios, a educação positiva

busca valorizar tanto as

potencialidades quanto às fragilidades dos seres, desenvolver os talentos
individuais, possibilitar às pessoas serem mais felizes, interessadas pelas coisas
boasdavida. 
Estateoriaembasanossacrençadequeosestudantesdevemserfelizesno
espaçoescolar. 
Amparados nesses pressupostos buscamos fazer da mediação pedagógica
uma postura docente facilitadora da aprendizagem de todos, que valoriza os
potenciais dos estudantes e docentes, que busca encontrar e dar espaço aos
interessesdessessujeitosdeformapositiva. 
No cotidiano da escola esse fundamento se exemplifica na forma deavaliar
as produções textuais de cada estudante, que apresenta o momento de
desenvolvimento da criança e em respeito a esse caminho de crescimento jamais
riscamos suas produções escritas, mas refletimos sobre sua realização. Também
buscamos ter uma prática pautada numa educação positiva quando ouvimos e
valorizamostodasasformasderesoluçãodeumproblemamatemático. 
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Valorizamoseincentivamosasrelaçõessociaisrespeitosaseresponsáveis
noambienteescolardeformaacontribuircomobem-estardetodosnainstituição. 

7.2MEDIAÇÃOPEDAGÓGICA 

PauloFreireenfatizaque: 
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as
condições em que os educandos, em suas relações uns com os outrosetodos
comoeducadorouaeducadora,ensinamaexperiênciaprofundadeassumir-se.
Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante,
transformador,criador,realizadordesonhos.(FREIRE,1997,p.18). 

A mediação pedagógica refere-se à postura docente como facilitadorda
aprendizagem, por meio do diálogo para desenvolver a interdisciplinaridade como
norteadordaprática. 
Essa postura se expressa por meio de um olhar atento e sensível em
compreender a forma como o estudante aprende para mediar em busca de que o
estudanteavanceemsuasaprendizagens. 
“Oprofessorprecisaestimularacuriosidadedosestudantesqueosfarão
perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, reconhecer”. (Freire, 1996). Freire
defendeemsuaobraqueépapeldaescolaensinarapensar,aresolverproblemas
docotidiano,desenvolveropensamentocríticoeaautonomia. 
Em nossa prática estimulamos a pesquisa, valorizamos a curiosidade,
problematizaçãodocotidiano,queéoqueacriançatemdemaisconcreto. 
Propomos diversas atividades em grupo para possibilitar a troca de
saberes,oenvolvimentocomospares,aescutarespeitosadopensamentodooutro
eaconsequenteautonomiaparacumprirsuastarefas. 
Ao estabelecer as relações interativas como componentes da ação
didáticae,portanto,doplanejamento,oprofessorsepreocupaemgarantirtempose
espaços para conhecer seus estudantes, dialogar com seus percursos de
aprendizagem, compreender seus raciocínios e ajudá-los a explicitar seus
questionamentos, dúvidas e construções. “O diálogo é o cerne da relação na
aprendizagem,emqueaspartesenvolvidasfazemtrocasenegociamosdiferentes
significados do objeto de conhecimento, o que dá relevância ao papel ativo e
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altamente reflexivo, emocional e criativo do estudante e do professor” (TACCA,
2006,p.50). 
Para tanto, a Psicologia Histórico-Cultural, umdosfundamentosteóricos
do Currículo em Movimento da Educação Básica (SEEDF, 2014), destaca que a
aprendizagemincidesobreodesenvolvimentodasfunçõespsíquicassuperiores,ou
seja, “[...] a aprendizagem só é boa quando está à frente do desenvolvimento”
(VYGOTSKY, 2001, p. 334), sendoqueessaaprendizagemedesenvolvimentosão
doisprocessosdistintosqueseinter-relacionam. 
Asfunçõespsíquicassuperioressãodesenvolvidasemdoisâmbitos:inter
eintrapsíquico.Interpsíquico,porqueocorreapartirdocontatocomoutraspessoas
quando há compartilhamento de aprendizagens. O estudante, assim, é ativo e
aprende imerso em situações de interlocução sociocultural, ao longo da vida.
Intrapsíquico, ocorre quando o estudanteinternalizaasexperiênciassociaisvividas
quepassamaregerseucomportamento,ouseja,opensamentoseapresentacomo
atividade interna, individual. Como sustenta Vygotsky (2001), inicialmente
aprendemos a compreender osoutrosparadepoisnoscompreendermos.Portanto,
oprocessodeseconhecerestáintrinsecamenteligadoaconhecerosoutros. 
Assim, aprender é um processo que acontece na relação com o outro,
sendo importante considerar dois movimentos: a) a imersão do estudante em
situações desafiadoras que promovam reflexão crítica e ação partindo daquiloque
sabe, ou seja, relativo à “zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”;b)
imersão em situações de cooperação com os outros e seus diferentes saberes,
confluindo com a “zona de desenvolvimento imediato” caracterizadapelainteração
que acontece entreoprofessor,seusparesediferentesinstrumentos(VYGOTSKY,
2001,p.329). 

7.3ALUDICIDADE 

“Aolongodahistóriadahumanidade,oconhecimentoeolúdicotêmuma
relação afinada ao trazerem o tom da informalidade, dadiversão,doespirituoso,o
que é perceptível emalgunsdiálogosfilosóficos,naarte,naestética,nosenigmas,
nas poesias, nas músicas, nos jogos (HUIZINGA, 1971). Nesse sentido, somos
sujeitoslúdicos,ouseja,ofatorlúdicoestápresenteemtodososprocessossociais
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e culturais da história da humanidade, pois traz em si oatodesignificaraação,o
quesedápelojogo,peladisputa,pelobrincar,pelocompetir,nainterlocuçãocomos
outroscomosquaisconvivemos(HUIZINGA,1971).

De acordo com as Diretrizes pedagógicas para organização escolar do 2º
cicloparaasaprendizagens,2014,p.40: 

Como sujeitos lúdicos, há uma infância que nos habita e ao
longo da vida escolar não podemos impedi-la de permanecer
nos estudantes. Ela nos permite viver de forma prazerosa,
criativa, pensada, reflexiva, carregada desentidoesignificado
e por isso, abertos a viveraaventuradoaprendercomsabor,
intensidade,entusiasmo. 

Essaconstruçãosedácomaconvivência,quetornafundamentalapresençaafetiva
do outro, com a compreensão de que a atividade lúdica para o estudante não é
apenasprazerosa,masvivênciasignificativadeexperimentações,deconstruçõese
reconstruções do real e do imaginário, transpassadas pelo que é desafiador, pela
elaboração das perdas e ganhos. Com isso, é oportunizado ao estudante o
desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da socialização, da iniciativa, da
autoestima, da autonomia e da criticidade na promoção das aprendizagens. É
necessário que esses aspectos sejam considerados nos processos de
aprendizagem e letramentos no Ensino Fundamental, compreendendo que os
estudantes são atores sociais ativos, inseridos em diferentes contextosculturais,e
porisso,trazemumadiversidadedesaberesparaocotidianoescolar.”(HUIZINGA,
1971). 
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7.4AFETIVIDADE 

“Educaréestaremcontato.Educarcomafetoéestarjunto,ladoalado.Mãosque
seolham.Olhosquesetocam."RogérioDarabas. 


ComeçandopelateoriadeHenriWallon,psicogeneticista,adimensãoafetiva
écentralparaaconstruçãodapersonalidadeedoconhecimento.Assimeleoferece
argumentosparaumapráticadocentepautadanaafetividade. 

Destamaneira,acaracterizaçãoqueapresentaaatividadeemocionalécomplexa
e paradoxal: elaésimultaneamentesocialebiológicaemsuanatureza;realizaa
transição entre o estado orgânico do ser e suaetapacognitiva,racional,quesó
pode ser atingida através da mediação cultural, isto é, social. [...] Pelo vínculo
imediato que instaura com o ambiente social, ele garante o acesso aouniverso
simbólico da cultura, elaborado e acumulado pelos homens ao longo da sua
história.Dessaformaéelaquepermitiráatomadadepossedosinstrumentoscom
os quais trabalha a atividade cognitiva. Neste sentido, ela lhe dá origem. (LA
TAILLE,1992,p.85-86). 


Afetividade é olhar de uma maneira mais humana para o estudante,
deixando de lado as formas que a pedagogia tradicional ou tecnicista exerce nos
seus métodos de ensino. Enxergar o estudante com transparência, desarmado de
preconceitos,aoinvésdetratá-locomoapenasmaisumemmeioatantosoutros. 

MITJÁNSMARTINEZ(2017)trazimportantesafirmaçõesfeitaspor
Vygotskyquecolaboramcomaopçãoporumapráticapautadanaafetividade: 

Pode-se observar, assim, que nenhuma das teorias principais sobre os
sentimentos estéticosestáemcondiçõesdeexplicararelaçãoexistenteentreos
sentimentosearepresentaçãoemnossapercepçãodosobjetos;parafazerissoé
precisoapoiaranossaanálisenaquelessistemaspsicológicosqueestão nabase 
da explicação desse problema, precisamente a relação entre fantasia e
sentimento. 
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Enamesmaobra,MITJÁNSMARTINEZaindaregistraoutraafirmaçãodeVygostky: 

Assim, todas as nossas vivências fantásticas e irreais, em essência,acontecem
sobre bases emocionais reais. Portanto, vemos que ossentimentoseafantasia
nãorepresentamdoisprocessosisoladosumdooutro,masummesmoprocesso
e nós, corretamente, vemos a fantasia como uma expressão central dareação
emocional. 


Nestasafirmaçõespodemosidentificaraimportânciadaemoçãonoprocesso
deaprendizagem,jáqueapreendemosaquiloquefazsentido,aquiloquenostoca. 
OutraafirmaçãodeVygotsky,trazidapelaautoraMITJÁNSMARTINEZ(2017),que
ressaltaovalordaexperiênciaemocionaldiz: 
“A experiência emocional que emerge de qualquer situação ou de qualquer
aspectodeseumeiodeterminaqualotipodeinfluênciaqueessasituaçãoouesse
meio podem tersobreacriança.Portanto,nãohánenhumelementoqueemsim
mesmo(setomadoforadareferênciadacriança)determinaqual seráainfluência
nocursodeseudesenvolvimento,poisosmesmosfatoresserefratamatravésdo
prismadasvivênciasdacriança.(p.33) 


Outrasanálisessobreaaplicaçãodaafetividadedentrodapedagogiapodem
serexpressasnapráticaescolarquepropagaorespeito,ondeavalorizaçãodoser
humanoestápresenteemseuspilares. 
O objetivo é a prática de uma educação em que a missão é humanizar. É
realizar a educação do humano, de docentes e estudantes. Buscandoconstruirna
atualidadeumasociedadequedesejamosviver. 


7.5PEDAGOGIAHISTÓRICO-CRÍTICA 

Consideramos o contexto social, os saberes iniciais e interesses dos
estudantesequeaaprendizagemocorrenarelaçãocomooutro,sendooprofessor
umdosmediadoresdoprocessodeaprendizagem. 
O trabalho pedagógico é planejado, valorizando as aprendizagens já
adquiridas pelo estudante, “sua prática social inicial”, seu contexto de vida e as
necessidadesqueapresentaparaumavançonoprocessodeensinoaprendizagem.
Intenta-se nos projetos e no planejamento das ações uma intencionalidade de
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alcançar aos estudantes, cada um na sua particularidade, ajustando as práticas
pedagógicasdeformaaacolherasdiferenças. 
Esse momento da pedagogia histórico-crítica também está presente no
início de cada estudo a partir da vivência da criança,doseusaberjáconsolidado
em busca de uma ampliação desse saber. Isso acontece no estudo dos gêneros
literários, no desenvolvimento do processo de escrita, no desenvolvimento das
estratégiasderaciocíniomatemático.TambémtemospontosdaPHCnasaçõesdo
CidadãoemAçãoedoPequenoEconomistas. 
As ações pedagógicas se caracterizam por discutir os conhecimentos à
luz da realidade da criança para levá-la a ter uma compreensão fundamentada e
vivencial dos conteúdos. Tanto os projetos de literatura ( trabalho com gêneros
textuais,interpretação,literatura,etc)quantoosprojetos"PequenosEconomistas"e
Espaço Verde'' são baseados nesta concepção de aprendizagem que parte de
conhecimentospréviosatéomomentoemqueháaaplicaçãonapráticadavidado
estudante. 
O planejamento pedagógico considera problematização dos conteúdos;
contextualização do currículo; funcionalidade social dos conteúdos/habilidades;
análisedocontexto. 
A contextualização do trabalho com questões da atualidade; o trabalho
com os conteúdos considerando as diferentes áreas de conhecimentos; a prática
pedagógica investe maisnaanálise,nadiscussãoquenaexposiçãodoassunto;a
valorização de diferentes formas de pensar, dos interesses dos estudantes, das
necessidades sociais atuais. Estimulando a criticidade dos educandos em relação
àsdiversastemáticas. 
Notrabalhoremotoa elaboraçãodematerialvirtualematerialimpresso,
a utilizaçãodaplataformaGoogleSaladeAulasópodealcançaralgumsentidona
medida que estárelacionadaaocontextodevidadacriançaeparatermosacesso
optamospelomeetdiário,pelacomunicaçãotambémpelo Whatsapp. 
Buscando a sistematização da aprendizagem, partindo de uma
abordagem crítica da realidade há o desenvolvimento de uma metodologia com
intencionalidade e nesse sentido a pedagogia histórico-crítica se encontra. A
importância da mediação pontual a cada estudante, dos agrupamentos produtivos
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com seus pares, sem perder de vista a necessidade do seu protagonismo para a
apropriação do conhecimento, para a “instrumentalização”, por si mesmo e
buscandoqueaprendamaquestionar,aopinarearefletirsobremuitasquestões. 





73 




8.ORGANIZAÇÃODOTRABALHOPEDAGÓGICO 

Ressignificar a escola é entendê-la enquanto lócus que conecta
aprendizagens significativas à realidade vivenciada pelo estudante, cumprindo sua
funçãosocialreal.Partindodessapremissaaescolaplanejasuasaçõestendocomo
base os Parâmetros Curriculares Nacionais, Currículo em Movimento do Distrito
Federal,assimcomoasDiretrizespedagógicasdo2ºCiclo. 
A organização escolar atual desta instituição é constituída por ciclo de
aprendizagens, que é composto por dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de
Alfabetização(BIA)queengloba1º,2ºe3ºanoseosegundoéformadopelos4ºe
5ºanos.Essaorganizaçãonorteiaasatividadesdeplanejamentos,reagrupamentos
eprojetosinterventivos. 
Aorganizaçãopedagógicaemciclosconsideraalógicadoprocesso,exigindo
a utilização de uma pedagogia diferenciada, ondeotrabalhocoletivoeaavaliação
formativa são valorizados e utilizados para o avanço das aprendizagens dos
estudantes. 
A Escola Classe 11 de Sobradinho foi uma das primeiras instituições em
Sobradinhoaabraçarainclusãodosestudantescomdeficiências.Hoje,atendemos
mais de 45 crianças com diferentes necessidades ou transtornos, por estemotivo,
temos em nossa formação 9 turmas de integração inversa, 4 classes especiais, 9
turmas comuns inclusivas. Para atendermos nossos estudantes com qualidade e
garantirmos os direitos de aprendizagem, contamos com os Monitores e nos
momentos presenciais contávamos com os Educadores Sociais Voluntários para
apoiaroseducandosemsuasdiversasnecessidades. 
Seguemespecificadasasaçõesnorteadorasdaorganizaçãopedagógicaque
se opta neste PPP para atenderaosobjetivospropostos.Osprojetoseestratégias
visam articular o conhecimento prévio dos estudantes aos conteúdos formais, de
maneiraadesenvolversuashabilidadesecompetênciasdeformasignificativa. 
Noformatodoensinoremoto,osprojetosvêmsendodesenvolvidosdentroda
plataformagooglesaladeaulaedemomentossíncronospormeiodoaplicativo
googlemeetoucanaldoYoutubenasredessociais. 
Àquelescujaaestruturaonlinenãopermite,nãoforamrealizados,temos
comoexemploaaçãopedagógicadenominadaEspaçoVerde,queporsuavez
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relaciona-secomoespaçofísicoquenemtodospoderiameteriamacesso.Porém,
osensinamentosefundamentosdomesmosempresãolembradosnoplanejamento
dasaulasenasaulasemsaladeaula. 
Projetoscomo;LivrosCaindoN’almaePequenosEconomistassofreram
algumasadaptações,masfoipossívelsuaaplicaçãonoensinomediadopor
tecnologia.Oincentivoàleitura,aleituradediferentesgêneros,ampliaçãoda
comunicação,produçãotextualapartirdosrepertóriosexperienciadoseavisitação
dosautoresocorreramemtodasasturmasdaescola. 
Aampliaçãodoraciocíniológico-matemático,àformaçãocrítico-reflexivoem
relaçãoaosistemamonetário,situaçõesproblemas,relaçõesdeconsumoe
reflexõesacercadaeducaçãofinanceiraforamdiscutidasetrabalhadaspormeioda
plataformagooglesaladeaula,bemcomoasaçõespedagógicasrelacionadasà
RotinaMatemática. 




8.0 ORGANIZAÇÃODOTRABALHOREMOTO. 

O trabalho pedagógico remoto foi organizado a partir de rodas de
conversascomosprofessoresemmaiode2020. 
Foram feitas rodas de conversas coletivaseumarodadadeconversapor
ano:classesespeciais,primeiroano,segundoano,terceiroano,quartoanoequinto
ano. 
Após o acolhimento aos professores, reuniões virtuais com os pais e
pesquisa por formulário com as famílias, foram traçados linhas gerais de
atendimentopautadosnosprojetosjáexistentesnaescola. 
Oprimeiropontodiscutidoeacordadoeraanecessidadedeinteraçãocom
as crianças, foi decidido então realizarchamadasvirtuaisdiáriasdo2ºao5ºanoe
chamadassemanaisnasClassesEspeciaise1ºanos. 
Organizados por anos, os professores coordenam semanalmente e
organizamoatendimentodascriançastendoporbaseosprojetospedagógicosque
eram realizados no presencial. Cada projeto é adaptado a ações possíveis no
modeloremoto. 
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8.1ROTINAESCOLAR 

Paramaterializaraexecuçãodetodososprojetoseoalcancedeumarotina
escolar que possibilite o desenvolvimento de competências dos estudantes
privilegia-seasestratégiasdialógicasdeinteração,contextualizadasesignificativas. 
A rotina é um elemento de grande importância na vida escolar, desde a
EducaçãoInfantilatéassériesfinaisdoensinofundamental,pois,quandoéestável,
clara e compreensível permite que as crianças aincorporem,podendoanteciparo
que irá acontecer em seguida. Isso oferece a sensação de segurança e de
estabilidadeaelas,oque,porsuavez,permitiráqueatuemcommaiorautonomiae
tranquilidadenoambienteescolar.Consequentemente,oestudanteencontraráuma
maior facilidade de organização espaço-temporal, libertando-o do sentimento de
estressequeumarotinadesestruturadapodecausar.  
Arotinadiáriaéodesenvolvimentopráticodoplanejamentoelaboradopelo
professor. Por caracterizar-se como facilitadora da aprendizagem, não deve
transformar-se numa planilha diária de atividades, rígida e inflexível, é importante
que o professor possa organizar o tempo levando em consideração seu
planejamento,maspodendocontarcomapossibilidadedealterá-lodeacordocom
suas próprias necessidades e a de seu grupo também. Aflexibilidade,portanto,é
partefundamentaldarotina,poiscomela,oestudanteaprendealidartambémcom
oinesperado. 
A pandemia fezcomqueasatividadesplanejadasparaadinâmicaescolar
fossemaindamaisflexíveisemetodicamentepensadascomointuitodeaproximar
osestudantesdashabilidadesaseremdesenvolvidas.Paratanto,osprofessoresse
aprofundaram nas diversas ferramentas tecnológicas para o ensino e as crianças
acabaram adquirindo habilidades diferenciadas, conforme as condições e
possibilidadesdeacesso. 
As atividades desenvolvidas na aplicação do ensino remoto são
diversificadas, e o tempo de interação priorizado para possíveis mediações e
intervençõesdisponibilizadas. 
A ferramenta google meet é o instrumento utilizado para as interações
síncronas, e as demais atividades, disponibilizadas na plataforma google sala de
aula ou material impresso, com devolutivas dos professores e momentos de tira-
dúvidascasonecessário. 
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A rotina é de atividades síncronas no google meet, variam detrêsacinco
vezes na semana, conforme necessidade da turma e organização do professor,
entretanto, as atividades assíncronas são diárias, bem como, os momentos de
disponibilidadedeacessoaoprofessor. 
Osmonitoreseprofessoresreadaptados,contribuemparaamanutençãode
umarotinaescolarremotacomomenornúmerodeincidentes,oferecendoapoionas
aulassíncronaseassíncronas. 
Diariamente é ofertado aos estudantes interação com seus pares e
participação efetiva na construção da aula. Leitura, jogos pedagógicos,
compartilhamento de ideias e explicações são realizadas com o intuito de dirimir
dúvidas,quandoasatividadesforemrealizadasem“casa”,comoauxílioapenasda
família. 
Muitos dos subtópicos da rotina escolar foram adaptados e outros
impossibilitadosdeseremrealizadosnoensinoremoto.Porisso,aquiloquenãofoi
possível vivenciar no ensino remoto, com ressalvas, será assinalado a partir da
leituraaseguir. 


8.1.1ENTRADAPEDAGÓGICA-n oensinoremotonãofoirealizada. 

Nomomentopresencialtrata-sedeumricoespaçodeinteraçãosocial,com
atividades planejadas e dirigidas por toda a equipe de apoio da escola e também
pela direção. A participação do professor pontualmente é essencial e promove o
compromissoeaparticipaçãodosestudantesnasatividadespropostas.  
Acontecianopátiodaescola,comasturmasorganizadasaprincípioemfila.A
disposição das crianças no ambiente poderia ser modificada de acordo com a
necessidadedaatividadequeseriarealizada. 
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Havia participação e opinião de todos que quisessem sugerir as atividades
paraestemomento. 
Ummodeloutilizadoeraeste: 

Segunda 

Terça 

Quarta 

Quinta 

Sexta 

Música 

Psicomotricidade 

História 

Aniversariantes 

Momento
Cívico 


As turmas podiam participar das entradas pedagógicas com apresentações
musicais, teatrais, leitura de histórias e outras atividadesquequisessemsocializar
com o grande grupo, mediante agendamento. Essa era uma forma de valorizar o
protagonismodetodosnaescola. 

8.1.2Rodadeconversa-rodinha 

“Sentar-se em formato circular oportuniza a educação do olhar,doouvir,do
sentir, de enxergar o outro como um ser integral. É ofertar igualdadededireitose
oportunizar a formação de seres críticos, sensíveis, criativos eautônomos. Apura
os sentidos de ouvir e falar,silenciar,concordar,discordare,sobretudo,refletirem
umaposturacíclicaerespeitosa.“ 
(RobertaAndrade,Vice-DiretoradaEscolaClasse11deSobradinho-
Janeiro/2016). 


Algunspontossãofundamentaisparaaboaconduçãodarodinha: 
a) Estabelecer combinados, como levantar a mão cada vez que pretende falar
oudarsuaopinião; 
b) Professor também deve levantar a mão para falar, se esteforocombinado,
agindocomoummembrodogrupo; 
c) Se o professor utilizar a roda como o início de uma atividade, de que
necessite materiais de apoio, deve, anteriormente, já tê-los separado e
colocado na roda, para não gerar a dispersãodosestudantes.Nãodácerto
lançar a atividade para as crianças e imaginar que fiquem todos em roda,
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esperando pelo professor que saiu para providenciar o material a ser
utilizado.Planejaréimportante!; 
d) Apoiar, sugerir e facilitar a condução dos posicionamentos dos estudantes,
medianteosfatos,étarefadoprofessormediador; 
e) Não perder de vista os objetivos da roda, quanto à cooperação, trabalhar o
saberouvirefalar,aautonomiadepensareagir,orespeito,enfim; 
f) Professorcooperador,nosentidodeoperarjuntocom/aososestudantes,não
aproveitar arodaapenasparapuniroureclamar; 
g) Estarsensívelaoestudantequesósedirigeaele(professor)enãoconsegue
secolocarparaogrupo; 
h) Organizar os estudantes no chão, de modo que todas se vejam, sem
obstáculosfísicos; 
i) Estar atento ao tempo de duração, que pode variar de acordo com o
interesse; 
j) O professor deve manter o ritmo da pauta do dia, evitando lacunas de
silêncio. Estas são indicativas de que, ou a atividade está extensa,
desinteressante,oujáseesgotouoquedeviasertrabalhado; 
k) Quando todos falam ao mesmo tempo, é hora de sinalizar os combinados
paraobomandamentodarodanaqueledia; 
l) Porfim,certificar-sedeque,umbomtrabalhorequerplanejamento,estudoe
dedicação por parte do professor. E uma boa hora da roda conterá estes
elementosemseudesenvolvimento.



(http://www.ceciliaiacoponi.com/ahoradaroda.htm,acessoem10defevereirode2016). 

AproveiteosmomentosdarodinhaparaincluiraRodadeautores,momento
em que os estudantes socializam suas produções escritas e a Roda de
pesquisadores, permitindo que as crianças falem sobre suas pesquisas de áreas
deinteresseousugeridaspeloprofessoreatémesmopelaturma. 
Noensinoremotoarodinhasegueopropósitoacimaexposto,odiferencialse
dá pelas ferramentas e recursos utilizados para a leitura e consequentemente a
formatação da apresentação. Geralmente ocorre no início das aulas síncronas,
tendocomobaseoplanejamentosemanal. 
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Aaplicaçãodasespecificaçõesacimadescritas,(aatél),foramadaptadasaoensino
remoto. 

8.1.3Leituracompartilhada 


Nãonecessariamenteprecisaterrelaçãocomaaulaplanejadaparaodia.
É preciso disponibilizar os mais variados gêneros e autores. Faça a seleção
antecipadadasleituras.Reserveummomentonoplanejamentoporano. 

Lerparacriançasé... 

Édespertaroprazereogostopelaleituraenquantofavoreceapercepção
daentonação,ritmodeleituraeentusiasmodoprofessor,aopassoquedesenvolve
habilidades necessárias para formação de competências de leitura e escrita e
desenvolvimento da imaginação criadora, enquanto viaja pelo mundo do Faz de
Conta,transpondooslimitesdoimagináriosocial. 
Segundo reportagem da Revista Ciências Hoje para Crianças, ao oferecer
estímulos de diferentes tipos, a leitura compartilhada na infância confere a elas
‘vantagensiniciais’.Seuexercíciofrequentefavoreceaaquisiçãoeomelhordomínio
de habilidades de linguagem e contribui para a melhor socialização da criança no
ambienteescolar.Alémdisso,conferetambémbenefíciosparaavidafutura.  
Segundo dados de pesquisas, ler para e com as crianças está diretamente
relacionado a um maior interesse pela leitura, ao uso de vocabulário mais rico e
variado e a uma mais complexa e bem estruturada expressão linguística na vida
adulta. Sem dúvida, sintetizam os pesquisadores, a leitura compartilhada é uma
atividade eficaz para se desenvolver importantes habilidades relacionadas às
emoções,àsociabilidadeeaoprocessamentocerebraldeinformações. 
(http://cienciahoje.uol.com.br/alo-professor/intervalo/2014/07/leitura-compartilhada,acessoem10de
fevereirode2016) 
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8.1.4.Calendário 

Trabalhar com o calendário é um dos momentos da rotina que precisa
transporoslimitesderegistrodedatas.Esseéummomentoricoemaprendizagens,
que vai além da utilização do instrumento de organização em dias, meses e ano.
Favorece o contato numérico, cálculos combinados, situações para calcular
intervalos de tempo entre um evento e outro e etc. Promova situações em queas
crianças reflitam e construam a noção espaço temporal de forma significativa e
vivenciada. 


8.1.5.Combinações 

Todososdiasoprofessorfazoregistrodeumadeterminadaquantidade(dia
domês,quantidadedecriançasdodia,outrasquantidadessignificativas)noquadro,
faz a representação dessa quantidade com desenhos, escreve o nomedonúmero
por extenso. As crianças realizam cálculo mental envolvendo essa quantidade e
ditam para o professor escrever no quadro as combinações envolvendo todas as
operações matemáticas. (utilizam adição, subtração, divisão, multiplicação ou
expressõesnuméricasenvolvendotodasasideias). 
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8.1.6.Quantossomos? 

Atividade indispensávelparaosestudantesdoBIA,favoreceacontagemeo
registro totaldeestudantes,propondosituaçõesdecálculosenvolvendonúmerode
meninas emeninos,calculandoadiferençadequantidades,quantosvieramàaula,
número de faltosos e diversas situações problemas envolvendo conceitos
matemáticos, representações simbólicas, associação número e quantidades, além
da organização dos nomes das crianças no fichário e outras atividades de
alfabetizaçãoapartirdonomedosestudantes. 


8.1.7.Pautaouagendadodia 

O professor faz o registro das atividades que serão realizadas no dia, em um
canto do quadro, para que fiquedisponíveldurantetodooperíodo.Oportunizaaos
estudantes a organização do tempo,espaçoeogerenciamentodesuasatividades
ao longo do dia. Demonstra a importância do planejamento prévio, sequência
cronológica dos fatos e a visão global dos acontecimentos previstos. Deve ser
flexível e não necessita de transposição para o caderno ou agenda para os
estudantes do BIA, por necessitar de bastante tempo para o registro. Já os
estudantesdo4ºe5ºano,ofazemrapidamenteeauxiliamnoacompanhamentodas
atividades realizadas para os pais e ou familiares que acompanhem o
desenvolvimentoescolardoestudante. 


8.1.8.Organizaçãodassalas-n oensinoremotoforamrealizadasalgumasações. 

Apropostadaescolaéqueaorganizaçãodasalasejaemgrupo,podendoo
professorrealizaroutrotipodeorganizaçãodependendodoobjetivodaatividade. 
Felizmente, estudos e pesquisas didáticas mostram que determinadas
atividades, quando realizadas em grupos, trazem mais benefícios para o
aprendizado de todos. Mas essa forma de ambientação da classe precisa ser
pensada com antecedência para que os objetivos sejam efetivamente atingidos.
Divididos de forma adequada e sob a supervisão do professor, os estudantes
aprendemnatrocadepontosdevista,ganhamespaçoparacriarepassamatestar
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hipóteses, refazer raciocínios e estabelecer correlações, para construir
conhecimentos. “A discussão e a argumentação crítica também são elementos
constitutivos da aprendizagem”, diz Silvia Gasparian Colello, pesquisadora de
FilosofiaeCiênciasdaEducaçãodaUniversidadedeSãoPaulo. 
A sala pode ser dividida em grupos de quatro ou cinco estudantes. E é
possível experimentar diversas combinações degrupos.Acondiçãoessencialpara
definir essas divisões, é claro, é o que cada umdominaeoqueprecisaaprender.
Os agrupamentos produtivos nascem quando os estudantes têm habilidades
próximas, mas diferentes. Assim, os dois têm a chance de complementaroquejá
sabemindividualmenteeavançarjuntos. 
Foi o pensador russo Lev Vygotsky (1896-1934) quem percebeu que as
interações sociais são impulsionadoras do conhecimento, pois a aprendizagem só
seconsumaquandointermediadapelooutro.Noentanto,esseembatecomopiniões
diferentes gera conflitos. Mas essas faíscas, longe de serem enquadradas como
indisciplina,podemajudaramelhoraraqualidadedoaprendizado.Essaéumadas
formasdeensinarestratégiasderesoluçãodeproblemas,baseadanorespeitoena
cooperação.Oprofessorpodepreveremseuplanejamentoexplicaçõessobreojeito
decadaumadministrarseutempo,falareolharomesmoassunto.Econsiderarque
essadiversidadeestápresenteemtodasassalasdeaula. 
Ao assumir uma postura mais ativa, o estudante não só aprende como
também desenvolve valores sociais importantes: o respeito, a compreensão e a
solidariedade, o saber ouvir e falar. Conviver, relacionar-se com o próximo e
trabalhar em equipe são habilidades fundamentais paraomundodehoje,dentroe
foradaescola.Easatividadesemgrupopermitemaoestudanteacolheropontode
vista alheio. "Colocando-se no lugar dooutro,oserhumanodescobrequeexistem
novos jeitos de lidar comomundo",dizSilvia."Eédessamaneiraqueavançamos
noconhecimento." 
https://novaescola.org.br/conteudo/366/as-trocas-que-fazem-a-turma-avancar,acessoem16/10/2019. 


Sugerimos que sejam discutidos com os estudantes os benefícios desse
formatoequesejamconstruídoscoletivamenteosobjetivosdesesentaremgrupoe
as funções dos líderes. Semanalmenteosestudantesdogrupofarãorodízionessa
função.Aofinaldecadasemanaserápropostoaautoavaliaçãodosmembrosedos
objetivos do grupo. Ao final de quatro semanas, quando todos os estudantes
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passarem pela função de líder do grupo, são formados outros grupos com outras
combinaçõesdeestudantes. 


8.1.9.Atividadesextraclasse-n oensinoremotoforamrealizadasalgumasações. 

a)

Parquinho: haverá horários para todos os estudantes sendo três vezes
porsemanaparaosestudantesdo1ºano,duasvezesparaosestudantes
do 2º ano e semanalmente para o 3º, 4º e 5º ano, em dias e horários
previstos no cronograma. As Classes Especiais participarão juntamente
com a turma emqueestiveremfazendovivência. Nessemesmohorário
háoespaçopróximoaoparquinho,oCampinhocomtravesdegolebola
paraojogodefutebol.Nãoestáacontecendodevidoaomomentoremoto. 


b)

Educação Física: As turmas terão atendimento do professor de
Educação Física de acordo com cronograma estabelecido. A aula está
acontecendo remotamente. Oprofessoracessaaplataformagooglesala
deaula,pormeiodoaplicativogooglemeet,erealizasuasaulascomos
estudantesdaescola. 

⮚

Quadra:seráutilizadaparaasaulasdeEducaçãoFísicaconforme
horário pré-definido ou com atividades psicomotoras que os
professoresregentespodemagendarcomosapoiosdedireção. 


⮚

Pátio: será utilizado para as aulas de Educação Física,conforme
horário pré-definido para os estudantes do 1º ao 5º ano. As
professoras regentes também podem agendar um horário para
realizaçãodeatividadespsicomotoras.Utilizemoplanejamentopor
anoparadefiniremasatividadesqueserãorealizadas. 


c)

Laboratóriodeinformática:paratodasasturmas.O(a)professor(a)que
atua no espaço não fará atendimento aos estudantes, será responsável
pelaaberturadasala,ligaredesligarequipamentos,solucionarpossíveis
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dúvidas de funcionamento e orientações de uso. Pode ser usado para
pesquisa orientada pelo professor regente, via internet e jogos que
colaboremcomaaprendizagemdosestudantes. 
No ensino remoto o ambiente não foi utilizado, porém as instruções
quanto ao uso das ferramentas tecnológicas foram propiciados aos
estudantespormeiodetutoriaiselaboradospelosprofessoresdaescola. 

d)

Biblioteca: todas as turmas possuem horário reservado semanalmente
para leitura, contação de histórias e empréstimos de livros. No ensino
remototemcontribuídodisponibilizandooslivrosvirtualmente. 


e)

Sala de vídeo / sala de jogos educativos: a reserva de horário será
feitacomosapoiosdeDireção,comperiodicidadedefinidapeloprofessor,
de acordo com a necessidade, área de interesse e combinação com a
turma. Para vídeos que complementam as aulas, podem ser usados os
equipamentos de projeção, como o data show, mediante agendamento
prévio. Na sala de jogos são distribuídos os kits para o recreio e ficam
expostos os jogos pedagógicos que os professores utilizam em sala de
aulacomosestudantes 



8.2ROTINADEPLANEJAMENTOPEDAGÓGICO 


8.2.0–PLANEJAMENTONOTRABALHOREMOTO 
Oplanejamentonotrabalhoremotoacontecesemanalmente,tantoporgrupos
de acordo com os anos, como coletivamente, tem como objetivo avaliar o que foi
aplicado, rever o que for necessário e propor novas estratégias para alcançar as
aprendizagenspropostasparaosestudantes. 
O encontro por anos/séries, são articulados com a participação de
professores readaptados visto a ausência de coordenadores pedagógicos e as
demandas da equipe gestora. Além dos professores readaptados, os especialistas
daOEedaSEAAtambémoferecemapoioaosprofessores.  
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Todas quartas-feiras, há o planejamento coletivo, ou coordenação coletiva,
com a presença dos professores dos turnos matutino e vespertino para formação
pedagógicaemomentodeestudoereflexãodapráticapedagógica. 
Os serviços especializados presentes na escola; SRG, OE e SEAA
(pedagoga), fazem atendimento individualizado e coletivo, de acordo com a
demanda e plano de açãoapresentadoemanexo.Oacolhimentoàsnecessidades
das famílias e dos estudantes, são sempre pensados neste momento coletivo de
coordenação,comvistasaomelhoratendimentopossível. 
São propostas reuniões e encontros online para escuta das famílias e
aproximação, mesmo que virtual, dasrealidadesedosconflitosapresentados.São
oportunizadas rodas de conversa e encontros com toda comunidade pormeiodas
redes sociais, bem como, esclarecimentos e participação desta comunidade nas
decisõesdaescola. 
Apesar de algumas formasdeavaliaçãodotrabalhonãoserempossíveisna
atualconjuntura,aescolavemseesforçandoparaouviretratartodasasdemandas
levantadas pelas famílias de forma a contemplar as necessidades, sempre que
possível,sejacomencontrosvirtuais,sejacomenviodeenqueteseformulários. 
Os conselhos participativos realizadoseosencontrosvirtuaisbimestraistem
ointuitodeaproximaraescolaeasfamíliasdentrodessanovarealidade. 



8.2.1Planejamentocoletivo 

Ogrupodocenteorganizaasatividadeseestratégiasaseremexecutadasno
planejamento coletivo semanal, que acontece às quartas-feiras, como prevê os
documentos da secretaria de Educação. Esses momentos são orientados pela
equipe gestora ou pelos serviços especializados da escola. Nele são alternados
momentosdeestudoemomentosdetomadadedecisões. 

● Reagrupamento- Ação proposta pelo BIA – Bloco InicialdeAlfabetizaçãoe
hoje estendida aos 4º e 5º anos. Consiste em criar ações pedagógicas que
favoreçam a aprendizagem dos estudantes. O reagrupamento será
intraclasse e interclasse. Sem possibilidades de viabilizar no momento de
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aulas remotas. No ensino remoto alguns professores conseguiram propor
intervençõesintraclassedeacordocomoperfildasturmascomatendimentos
semanais extras pelo menos 1 vez por semana, conforme necessidades da
turma. 

● Projeto Interventivo -. Consiste em criar ações pedagógicas interventivas
para promover a aprendizagem de estudantes com rendimento abaixo do
esperado para o nível em que se encontram. As atividades serão
diferenciadas dos habituais e a princípio serão ofertadas com jogos
pedagógicosenolaboratóriodeinformática.Suaperiodicidadedependeráda
quantidade de estudantes que necessitarem de atendimento e da
disponibilidade das coordenadoras. Está sendo contemplado nas aulas
remotascomosatendimentosindividuaise/ouemgruposdeestudantes;com
os atendimentos via googlemeetewhatsApp,utilizandodiferentesrecursos
paraobteromelhorresultadopossível. 

8.2.2.Planejamentoporgrupo 

● Planejamento por ano – Momento em que os professores realizam o
acompanhamento dos conteúdos, habilidades e atividades planejadas por
anorealizandoointercâmbioentreosturnos.Umavezporsemanaouacada
quinze dias, os docentes de cada ano se reúnem para organizar as
sequências didáticas a serem desenvolvidas das turmas. Neste momento
realiza-se também a análise dos resultados da SAIEC, buscando
coletivamente, traçar estratégias para trabalhar as habilidades que as
criançasaindaapresentamdificuldades.Noensinoremoto,orecursoutilizado
paraesteencontroéoaplicativogooglemeet. 
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8.3 PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS
ESTUDANTES-presencial 

Periodicamente há uma reflexão da equipe pedagógica junto às famílias e
estudantes sobre a importância da frequência eassiduidade,paraaconstruçãodo
conhecimento. 
É solicitado às famílias, comunicar via agenda ou telefone, faltas
programadas ou eventuais, sendo essa solicitação bem atendida pelos
responsáveis. Os professores, ao observarem três faltas consecutivas ou cinco
alternadas, comunicam à secretaria escolar que fazem contato telefônico para
identificar o motivo. Persistindo, são feitos novos contatos telefônicos e bilhetes
informandodoriscoderetenção,bemcomoosprejuízospedagógicos. 
Osresponsáveisdosestudantesqueacumulam20faltassãoconvocadosa
comparecer à escola para refletir sobre as faltas e prejuízos decorrentes das
mesmas,e,aocompletar26éfeitaaformalizaçãoaoConselhoTutelar. 
Outra estratégia utilizada é a anotação diária dos atrasos, (data e hora de
chegada) no livro de registro da portaria. Bimestralmente, os registros são
analisadoseasfamíliassãoconvocadas. 
Para garantir o êxito dos estudantes é realizado o acompanhamento
pedagógico pela Equipe Gestora, Coordenação, EAA e Psicóloga itinerante, após
observações realizadas nos Conselhos de Classe Participativos e Docentes,
resultadodaavaliaçãoInterna(SAIEC),resultadosdasavaliaçõesexternas,análises
do desenvolvimento durante o processo de aprendizagem e reagrupamentos
interclasses.Sãoutilizadascomoestratégiasdeintervenção: 

REAGRUPAMENTO INTERCLASSE:

após mapeamento das necessidades de

aprendizagens dos estudantes, os profissionais da escolarealizamoplanejamento
coletivo das atividades que visam garantir o direitodeaprendizagem,emformade
oficinas, realizadas pelos professores regentes, coordenadores, diretores e
pedagoga. Todos os estudantes são movimentados e distribuídos nas oficinasque
melhor contribuam para o avanço da aprendizagem, de acordo com o diagnóstico
inicial. É feita avaliação durante e após o período e é elencado novas metas,
planejamentos, agrupamentos e atividades. Não contemplado no atendimento
remoto. 
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PROJETO INTERVENTIVO: atendimento destinado aos estudantes com
dificuldades de aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento. Realizado
semanalmentepelascoordenadoraspedagógicasepedagoga.Nãocontempladono
atendimentoremoto. 
REFORÇO ESCOLAR: No turno contrário, semanalmente, os estudantes
selecionados pelo professor regente da turma são chamados à escola para um
atendimentoindividualizadovoltadoàssuasnecessidadespedagógicas. 


8.3.0 PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS
ESTUDANTESNOTRABALHOREMOTO 

Permanência e êxito escolar dos estudantes no modelo remoto são
decorrentesdauniãodetodososesforçospossíveisporpartedogrupodocenteda
escola, o aplicativo WhatsApp foi o principal meio de comunicação entre escola e
famílias. 
Apósmomentoinicial,foirealizadaumabuscamaispontual,buscaativa,
àqueles que ainda não haviam demonstrado interesseounãoteriamtidoacessoa
nenhuma informação por meio da Orientação Educacional e a comissão formada
paratal. 
Hoje a maioria dos estudantes estão presentes na plataforma Google
Sala de Aula, ou fazem acompanhamento via material impresso. Este resultado é
fruto do esforço do grupo e de toda comunidade escolar que têm um perfil
socioeconômicodiferenciado. 
Vale ressaltar que a busca ativa foi realizada com o usoderecursos
dos próprios servidores, bem como, a permanência neste modelo de ensinosófoi
possível pela viabilidade das famílias em fornecer recursos aos estudantes e dos
professoresdeusaremseusrecursosparatrabalhar.  
Porém, sabemos que algumasfamíliasatéoatualmomento,aindanão
conseguiram estes recursos e os que conseguiram, por vezes não apresenta boa
qualidade.Nestesentido,valeelucidarqueamáqualidadedosinaldainterneteas
fragilidades encontradasnosdispositivosutilizadosdificultamodesenvolvimentodo
trabalhooraproposto.  
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Além de todas as limitações financeiras e de recursos tecnológicos,
enfrentados durante o ensino remoto, nos deparamos também comanecessidade
de organização familiar para que oatendimentosecompletassedentrodacasade
cadafamília. 
Respeitando as condições e possibilidades de cada docente, foram
oferecidos momentos alternativos de atendimento aos estudantes, bem como,
materiaisadaptadosemaiortempoparaarealizaçãodasmesmas. 
As avaliações são realizadas de maneira processual, ou seja, durante
todo o processo de participação do estudantenarotinaescolar. Aavaliaçãoneste
modelo examina a aprendizagem ao longo das atividades realizadas em sala de
aula(plataforma, material impresso, meet), por meio de: produções, comentários,
apresentações,criaçõesetrabalhosapresentados. 
Em alguns momentos, foi possível uma avaliação mais individualizada
com o propósito de diagnosticar as novas possibilidades e estratégias para cada
estudante,pormeiodeavaliaçõesdiagnósticas. 
Contudo, sabemos que mesmo diante de tantos esforços, famílias e
escola, não conseguimos acessar a todos, que por diferente razões tiveram
dificuldade de adequação ao modelo remoto e não conseguiram acompanhar o
processopedagógicopropostonesseperíodo. 

8.4FORMAÇÃOCONTINUADA 

ComoprevistonosdocumentosorientadoresdaSecretariadeEducação,
organizar momentos de estudos durante todo o ano letivo e o incentivo para
participaçãodosprofissionaisdaescolaemcursosoferecidospelaEAPE. 
Na Escola Classe 11 de Sobradinho os estudos são organizados de
acordo com o conselho docente e com osresultadosdaSAIEC,naquiloqueestes
instrumentos apontam como fragilidade no processo de ensino aprendizagem dos
estudantes. Também se pautam pelas sugestões dos docentes durante a semana
pedagógicaenodecorrerdoanoletivo. 
A partir dos temas propostos, a Equipe Gestora, Coordenadoras
Pedagógicas,EEAA,SOE,SaladeRecursos,professoresdogrupo,professoresda
Secretaria de Educação, professores das Universidades e outros convidados,
preparamosestudosquesãorealizadossemanalmente,àsquartas. 
90 




Iniciamos em 2019 com uma nova proposta de estudo colaborativo,
denominado “C
 onversando sobre”, convidando um especialista na área a ser
estudada (matemática, alfabetização, percursosdeaprendizagens,avaliação,entre
outras),sendoummomentoabertoparaescolasconvidadas. 
Em2020houveacontinuidade,comconvidadosquetrouxeramreflexões
sobreleituradefruição,níveisdeleituraeinferêncianostextosatuais. 
No trabalho remoto os estudos se concentraram na aprendizagem da
utilização das TIC’s. Eforampromovidasoficinasentreosprópriosprofessoresea
participaçãoemlivesquepromoviamessaaprendizagem. 
Assimcomo,amaioriadosnossosprofessoressecomprometeramcoma
participação nas formações continuadas promovidas pela Subsecretaria de
FormaçãoContinuadadosProfissionaisdaEducação- EAP 
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9.ESTRATÉGIASDEAVALIAÇÃO 

Aavaliaçãoéentendidanestapropostacomoinstrumentoparaconhecer
arealidadedoestudantedentrodoprocessodeaprendizagem.Aavaliaçãopautará
otrabalhopedagógicoparareorientarapráticapedagógica. 
Romão(2011)afirma: 

A escola cidadã, na qual se desenvolve uma educação libertadora, o
conhecimentonãoéumaestruturagnoseológicaestática,masumprocesso
de descoberta coletiva, mediatizada pelo diálogo entre educador e
educando...Naeducaçãolibertadora,aavaliaçãodeixadeserumprocesso
de cobrança para se transformar em mais ummomentodeaprendizagem
tantoparaoalunocomoparaoprofessor–mormenteparaeste,seestiver
atento, mesmo no caso de “erros”, no sentido de rever e refazer seus
procedimentosdeeducador.(p.92-93). 


A avaliação acontecerá por todos os segmentos, em todas as ações
realizadas pela escola num constantemovimentodeação-reflexão-ação.Avaliação
das aprendizagens para as aprendizagens. Avaliação dasaçõespedagógicaspara
as aprendizagens. Avaliação das ações coletivas, eventos, para o melhor
funcionamentoparaosestudantes. 


9.0-ESTRATÉGIASDEAVALIAÇÃONOTRABALHOREMOTO 

Desdeoiníciodotrabalhoremotoasaçõesdeavaliaçãosãoconduzidaspara
observaralgumindíciodeaprendizagemporpartedosestudantes.Considerandoas
condiçõesadversaselimitantesdotrabalhoremoto. 
Apandemiatrouxeconsigodiversosdesafiosparaaeducação,dentreeles,o
desafio de avaliar as aprendizagens, que neste cenário, foram notadamente
impactadas.Oensinoremotofoinovidadeparaboapartedasescolas,professorese
estudantesetodostiveramqueaprenderjuntos,resumidamente,todostiveramque
seralfabetizados. 
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Então, complementando a lista de desafios do ensino mediado por
tecnologias está a avaliação das aprendizagens, que nitidamente precisaram ser
revistasereformuladasparaestenovomodelodeensino. 
De forma geral, a avaliação acontece de maneira processual, as
aprendizagens eram avaliadas de acordo com as tarefas realizadas durante o
processo, sejam síncronas ou assíncronas. Porém, a percepção da realidade se
tornou algo extremamente complicado para o professor, visto que muitas vezes
sentiu seutrabalhoinvadidopelasfamíliaseanãopermissãodeautonomiadestes
paracomseusfilhos. 
Mesmo em momentos de atendimento direcionado e individualizado ficou
claroquemuitasfamíliasnãopermitiamqueascriançasrespondessemsozinhasou
realizassemastarefassemauxilio.Anecessidadedefazertudoperfeitoecertopara
algumas famílias, tornou a avaliação real dos estudantes algo dificílimo de ser
realizada. 
Além disso, o fato de muitas estratégias de ensino terem sido remodeladas
para se adaptar ao novo ensino, como por exemplo, o uso de aplicativos para
construçãodaspalavras,produçãotextual,operaçõeslógico-matemáticas,ousode
jogospedagógicos,todoessenovocenárioteveimpactonasformasdeavaliar. 


9.1AVALIAÇÃOINSTITUCIONAL 

“A reflexão coletiva é imprescindível para que novas ações sejam
estabelecidasemfunçãodarealidadeedasnecessidadesdeseusatores,deforma
apromoverasaprendizagensdosestudantesedosprofissionaisquealiatuam”. 
(DIRETRIZES

DE

AVALIAÇÃO

EDUCACIONAL:

APRENDIZAGEM,

INSTITUCIONALEEMLARGAESCALA.p.56) 
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A avaliação pautar-se-ápeladialogicidadepormeiodaspráticasdescritas
aseguir: 

9.1.1.CONSELHODECLASSEPARTICIPATIVO 

Momento

em que

é oportunizado aos docentes, discentes e

pais/responsáveis fazerem uma avaliação e autoavaliação do trabalho que está
sendo desenvolvido pela escola através do trabalho realizado em saladeaulaeo
acompanhamentofamiliareasrelaçõesinterpessoaisnonovoambienteescolar. 
Os encontros serão realizados semestralmente por meio da plataforma,
usando o aplicativo google meet e logo abaixo descreveremos como eles serão
apresentados. 

OBJETIVOS: 
•

Redimensionamentodapráticapedagógica; 

•

Promoveraparticipaçãodasfamíliasnaescola; 

•

Discutirodesenvolvimentoeaaprendizagemdosestudantes; 

•

Avaliarasrelaçõesinterpessoaisemediarpossíveisconflitos; 

•

Avaliaraescolaeagestão. 


SEGMENTOS ENVOLVIDOS: Todos os segmentos são avaliados. É um
momentodirigidopelagestão/coordenaçãodaescola,ondetodossãoouvidose
respeitados. 
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ASPECTOSAVALIADOS: 

● Autoavaliação. 
● Aprendizagem; 
● Relacionamento; 
● Envolvimentoeparticipaçãodasfamílias; 
● Comportamento; 
● Trabalhopedagógico; 
● PropostaPedagógica; 
● Espaçofísico; 
● Gestão;

OQUEESPERAMOSCOMORESULTADO: 
•

Desenvolvimentodacapacidadedeanálisecríticadosestudantes. 

•

Conscientizaçãodoestudanteacercadoprópriodesempenhoescolar. 

•

Maiorinteraçãoentrefamíliaeescola. 

•

Reflexãodasfamíliassobreodesempenhoescolardeseusfilhos. 

•

Reflexão dos professores sobre o planejamento do trabalho

pedagógico. 
•

Análisecríticadosestudantes,família,professoresegestores. 

•

Redimensionamentodapráticapedagógica. 

•

Que os estudantes também se percebam responsáveis pelo bom

funcionamentodasalaedaescola. 
•

Que haja fortalecimento das relações,dorespeitoàsdiversidades,do

respeito às diversidades de opinião, da empatia, da escuta sensível e
acolhedora. 
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9.1.2CONSELHODECLASSEDOCENTE 

TrabalhadonaperspectivaqueasDiretrizesdeAvaliaçãoindicam: 

O Conselho de Classeplanejadoeexecutadonaperspectivadaavaliação
formativa é — ao mesmotempo—espaçodeplanejamento,organização,
avaliação eretomadadapropostapedagógicadaescola.Éainstânciaem
que se encontram e podem entrelaçar-se os três níveis da avaliação:
aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala, sendo um
momentoprivilegiadoparaautoavaliaçãodaescola(LIMA,2012,p.44). 


Todas aspráticasavaliativaspraticadasnainstituiçãoestãofundamentadas
nas discussõesdaAvaliaçãoFormativaesãopensadascoletivamente,segundoas
orientaçõesdasDiretrizesPedagógicasdaSecretariadeEducaçãodoDF,p.29: 

Aavaliaçãoformativatemafunçãodediagnosticarosprocessosdeensino
e de aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para a
melhoria da qualidade do ensino. Nessesentido,aavaliaçãodeveserato
devalorizaçãoedepotencializaçãodasaprendizagens... 



9.1.3.REUNIÃODEPAISEPROFESSORES 

Acontece todos os bimestres. Nestes momentos os professores conversam
comospaissobreodesenvolvimentodeseusfilhos,alémderefletiremjuntossobre
assuntos pertinentes à educação e formaçãodehábitosdosestudantes,avaliamo
trabalhopedagógicooferecidopelainstituição,opinam,sugeremecolaboramcoma
construçãoeavaliaçãodaProjetoPolíticoPedagógico. 
No formato do ensino remoto, tem ocorrido por meio do aplicativo google
meet, inicialmente com a equipe gestora e em seguida com atendimento
individualizado ou emgrupopeloprofessorregente,tendocomopautaosassuntos
acimarelacionados. 
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10.ORGANIZAÇÃOCURRICULAR 

A organização curricular procura contemplar os eixos do Currículo em
MovimentoassociadosaosprojetospedagógicosprevistosnaPropostaPedagógica.
As ações desses projetos estão intimamente ligadas aos objetivos/conteúdos
presumidos no Currículo em Movimento da Secretaria de Educação do Distrito
Federal,sendoorganizadosegraduadosporano. 
Os eixos integradores do Ensino Fundamental – Anos Iniciais que são a
alfabetização, o letramento e a ludicidade estão presentes na nossa organização
curricular. Com um trabalho dentro desta perspectiva, os estudantes devem ser
capazes de usar a linguagem escrita para exercerumapráticasocialemqueessa
modalidade da língua é necessária, além de construir um conjunto de
conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no uso da língua em práticas
sociais que são necessários para uma participação ativa e competente na cultura
escrita,ouseja,secomunicardeformaeficiente. 
A alfabetização e o letramento dentro dasdiversasáreasdoconhecimento
devem perpassar um trabalho dinâmico e criativo para que o estudante de anos
iniciais seja sempre desafiado. A ludicidade deve estar fortemente presente nas
atividadesdesaladeaula.Istoé,atividadesquepromovamointeresse,oprazerea
aprendizagemdeformacriativa. 
A educação para diversidade, como consta no CurrículoemMovimentodo
Distrito Federal, como eixo transversal. Em nossa escola, os estudantes são
constantemente levados a refletir sobre a importância das diferenças para a
sociedade. Diversidade esta observada entre eles, entre os indivíduos que os
cercam, as variadas características familiares, as características físicas e outras.
Dentro desta perspectiva, a educação inclusiva, acontece de forma lúdicaesadia,
dentro das diversas linguagens (literatura, música, pesquisas, debates, produções
artísticas e textuais) contribuindo assim para a formação de cidadãos reflexivos e
capazesdetransformararealidadequeoscerca. 
Sustentabilidadeéumconceitorelacionadoaodesenvolvimentosustentável,
ou seja, formado por um conjunto de ideias, estratégias e demais atitudes
ecologicamente

corretas,

economicamente viáveis, socialmente justas e

culturalmentediversas. 
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“Asustentabilidadeservecomoalternativapara garantirasobrevivênciados
recursos naturais do planeta, ao mesmo tempo que permite aos seres humanose
sociedadessoluçõesecológicasdedesenvolvimento.” 
(https://www.significados.com.br/sustentabilidade/) 

O trabalhopedagógiconãodevecaminhardesvinculadodessaperspectiva.
À escola cabe garantir propostas possíveis de serem colocadas em prática. Em
nossaescolaexisteoprojeto“Espaçoverde”quenestenovoformatodeensinonão
foi aplicado, porém não deixamos de tratar assuntos que eram abordados neste
projeto,comojáexplicadoanteriormentenotópicoOrganizaçãoPedagógica. 
Dentro do projeto matemático “PequenosEconomistas”podemosencontrar
o enfoque da sustentabilidade quando se definem estratégias para economizar e
reflete-sesobreaquestãodoconsumoconscienteeosdireitosdoconsumidor. 
No projeto de leitura contempla-se os estudos de autores renomados, de
acordo com a faixa etária e interesse dos estudantes. Assim os principais autores
para o 1º ano são Ziraldo, Maurício de SousaeViníciusdeMoraes,parao2ºano
são Jonas Ribeiro, Elias José e Telma Guimarães, o 3º ano trabalha com Ruth
Rocha, Tatiana Belinky e Lúcia Pimentel Góes, para o 4º anotemosSilvyaOrthof,
Eva Furnari e Pedro Bandeira e no 5º ano trabalha-se Rubem Alves, Ricardo
AzevedoeAnaMariaMachado. 
Ressalta-sequeoutrosautorestambémsãoinseridosaolongodoprocesso
(artistaslocais,porexemplo)equeotrabalhocomaliteraturaatendetodososeixos
docurrículo.
Nasáreasdeconhecimentodasciênciashumanasedanatureza,cadaano
organiza atividades de acordo com os conteúdos previstos no currículo buscando
associaraassuntosdeinteressedascrianças. 
O trabalho envolvendo os direitos humanos permeia todas as áreas do
conhecimento. Surge do cotidiano de sala de aula apartirdoconhecimentoprévio
das crianças. São temas trabalhados a partir dehistória,músicas,textos,relatose
reflexão. O professor é o mediadordassituaçõesdeconhecimentoedevegarantir
que os estudantes compreendam seus direitos à proteção, àsaúde,aorespeito,à
dignidade,àbrincadeira,àconvivênciasadiaeàinteraçãocomseuspares. 
Estetrabalhoestápresentenoestudodasuacidade,nashistóriasliterárias,
nosconselhosparticipativos,naproduçãodecombinadosdaturmaenasatividades
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reflexivaspromovidascomaturmaafimderesolverconflitosemelhorarasrelações
deconvíviovirtualeocuidadocomopróximo. 
Nas artes propõe-se pesquisa, apreciação e releitura de obras de autores
reconhecidos, de acordo com os objetivos e características de cada ano
(habilidades/interesses/faixa etária) como, por exemplo: Romero Brito, Tarsila do
Amaral,LuPaternostro,Picasso,Monet,MilitãodosSantos,CândidoPortinari,Ivan
Cruz,entreoutros. 
Para a experiência com a linguagem teatral as turmas vivenciamdeforma
bemespecíficaapreparaçãoeapresentaçãodeumapeçateatraldentrodoprojeto
deleitura,nestemodelofoipossívelatravésdocanaldaescolanoYoutube. 
O trabalho com a matemática é orientado partindo-se do trabalho com
material concreto com a utilização da “Caixinha matemática” onde acriançatema
possibilidade de interagir com materiais que possibilitam construir conhecimentos
matemáticos de forma lúdica e prazerosa, explorando estratégias diferentes de
cálculos mentais, ampliando o raciocínio lógico-matemático e se apropriando dos
conhecimentosmatemáticosprevistosnocurrículo. 
Os conhecimentos referentesaosistemamonetáriobrasileiroeaeducação
financeira são trabalhados no Projeto Pequenos Economistas, aplicativos como
Jamboard e outros, são utilizados na realização das atividades que remetem ao
ensinodamatemática. 
A Educação Física é contemplada na organização semanal, com pelo
menos um momento orientado pelo professor de Educação Física, com atividades
quesãopossíveisdentrodacasadoestudanteecommateriaisacessíveis. 
Atualmente,apenasosestudantesdoturnomatutinosãocontempladoscom
essas aulas, e sabemos que estas aulas fazem uma diferença tremenda no
desempenhodosestudantesehojenamotivaçãoperceptíveldiantedestemomento
de isolamento, neste sentido, ressaltamos a necessidade da permanência do
profissional de Educação Física, já que a maior parte dos nossos estudantes não
praticanenhumtipodeatividadefísica,mesmoquandoantesdapandemia. 
Além dos projetos elencados noPPPenaorganizaçãocurricular,fazparte
das estratégias pedagógicas, o trabalho com temas transversais que perpassam
todasasáreasdeconhecimento. 
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São eles, a saber: inclusão, cultura afro-brasileira, cultura indígena,
preconceitosdiversos,meioambienteedesenvolvimentosustentável,valorizaçãoda
vidaentreoutros. 
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11.PLANODEAÇÃOPARAIMPLEMENTAÇÃODOPPP 


11.1GESTÃOPEDAGÓGICA 
Objetivo: 
Ações: 
Metas: 
Indicadores: 

Acompanhar e oferecer suporte ao plano de trabalho de cada
docente. 
Estudosnascoordenaçõespedagógicascoletivas,planejamentopor
anoescolarsemanalmente. 
Melhorodesempenhodeaprendizagemdosestudantes. 

Atividadesdiagnósticasrealizadasremotamente. 
Avaliaçõesexternas,casoaconteçam. 


Responsáveis: 

Direção. 
Apoiopedagógico. 
Professoresregentes. 

Prazos: 

Todooanoletivo. 
Planejamentocoletivosemanal. 
Planejamentoporanosemanalmente.

Recursos
necessários: 

3Coordenadorespedagógicos(atualmenteinexistentes) 
Diretora. 
Vice-diretora. 
Professoresregentes. 



11.2GESTÃODOSRESULTADOSEDUCACIONAIS 
Objetivo: 
Ações: 

Acompanharasaprendizagensdosestudantes. 
Avaliaçãodiagnósticanoiníciodoletivo. 
ConselhodeClasseParticipativo. 
ConselhodeClasseDocente. 
Produção de texto e resolução de problemas no início do ano letivo
comosondagem. 
Avaliaçõesexternas 

Metas: 
Indicadores: 

Melhorarosíndicesdeaprendizagemdosestudantes. 

Avaliaçõesdosconselhosparticipativosedocentes. 
Avaliaçõesexternas,casoaconteçam. 

Responsáveis:  Equipegestora. 
Apoiopedagógico. 

Prazos: 
Todooanoletivo. 
Estudo-planejamento/açõespedagógicasemsaladeaula. 
Reagrupamento e Proposta Interventivo. Ou ações interventivas no
ensinomediadoportecnologia. 
Recursos
necessários: 

Direção. 
CoordenaçãoPedagógica,sehouver. 
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11.3GESTÃOPARTICIPATIVA 
Objetivo: 
Ações: 

Propiciaraparticipaçãodetodaacomunidadeescolar. 
Planejamentoscoletivos. 
ConselhodeClasseParticipativo. 
ConselhodeClasseDocente. 
Reuniõesdepais. 
Diasletivostemáticos. 

Metas: 

Realizarasatividadesdaescolacomaparticipaçãoeenvolvimentode
todosossegmentosescolares. 
Propiciarespaçodefalaeaçãoatodososenvolvidosnasatividades. 
Gerar sentimento de pertencimento e responsabilidade nos membros
dacomunidadeescolar. 

Indicadores: 

Avaliaçõesindividuaisapresentadasnosmomentoscoletivosapóscada
evento. 
Responsáveis:  Todososmembrosdacomunidadeescolar. 
Prazos: 
Durantetodoanoletivo. 
Recursos
TodosossegmentosdaComunidadeEscolar. 
necessários: 
Previsão no calendário administrativo pedagógico dos momentos de
avaliação. 

11.4GESTÃODEPESSOAS 
Objetivo: 

Ações: 
Metas: 

Organizarosserviçoseosservidoresdentrodainstituição. 
Colaborar para o melhor atendimento possível das funções a serem
desempenhadas. 
Proporcionar um ambiente colaborativo e produtivo dentro da
instituição. 
Propiciarorganizaçãodosserviços. 
Distribuiçãodeatribuiçõesconformeafunçãodecadaservidor. 
Incentivarobomdesempenhodosserviços. 
Incentivarobomrelacionamentointerpessoaldentrodainstituição. 
Buscaraparticipaçãodetodososagentesnoplanejamentoeexecução
dasatividadesdainstituição. 

Indicadores: 

Bomatendimentonosdiversosespaçosdentrodaescola. 
Avaliaçãodossegmentospelacomunidadeescolar. 
Responsáveis:  Diretora/Vice-diretora. 
Supervisoradministrativo. 
CoordenaçãoPedagógica,sehouver. 
EEAA/SOE. 
Prazos: 
Recursos
necessários: 

Planejamentoduranteomêsdejaneiroeprimeirasemanapedagógica. 
Realizaçãoeavaliaçãoduranteoanoletivo. 
Diretora/Vice-diretora. 
Supervisoradministrativo. 
Coordenadores,sehouver. 
Orientadora. 
Pedagoga. 
Psicóloga,sehouver. 
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11.5GESTÃOFINANCEIRA 
Objetivo: 

Gerir os recursos públicos de forma transparente e coerente com a
legislaçãovigenteeasnecessidadesdainstituição. 
Ações: 
Solicitaçãoeprestaçãodecontasdasverbaspúblicasrecebidas. 
Metas: 
Utilizarasverbasdaformamaisprodutivapossível. 
Cumpriraprestaçãodecontasdentrodosprazosestipulados. 
Indicadores: 
Continuar aptos a receber as verbas dos programas que atendema
escola. 
Responsáveis:  EquipeGestora. 
SupervisorAdministrativo. 
ConselhoEscolar. 
ConselhoFiscal. 
Prazos: 

Semestral e Quadrimestral conforme especificidade de cada
programa. 
Contabilidade. 
EquipeGestora. 
Supervisoradministrativo. 
ConselhoEscolar. 
ConselhoFiscal. 

Recursos
necessários: 



11.6GESTÃOADMINISTRATIVA 
Objetivo: 

Organizar a escrituração escolar e garantir as condições de trabalho para
promoveraaprendizagemdosestudantes. 
Ações: 
Atendimentoaopúblico. 
Registroeescrituraçãoescolar. 
Recebereprestarcontadamerenda. 
Reparoemanutenção. 
Empreitadadeserviços. 
Contrataçãodeserviçosdepequenamanutenção. 
Gestãodopatrimônio. 
Metas: 
Suprirasdemandasqueotrabalhopedagógico daescolaapresenta. 
Indicadores: 
Bomfuncionamentodarotinaescolar. 
Responsáveis:  Equipegestora. 
Supervisãoadministrativa. 
Secretárioescolar. 
Técnicoseagentesdegestãoescolar. 
Prazos: 
Dentro do ano letivo, observando os prazos estabelecidos pelas unidades
responsáveisdaSecretariadeEducação. 
Recursos
Equipegestora. 
necessários: 
3merendeiros. 
Terceirizaçãodavigilância. 
1supervisoradministrativo. 
1secretárioescolar. 
2técnicosemgestãoescolar. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA 

EstaPropostaPedagógicabuscaatingiraqualidadenaeducaçãonosanos
iniciais do Ensino Fundamental nesta Instituição Educacional. Para tanto,
utilizar-se-á cinco indicadores: o ambiente, a gestão, a formação continuada e o
desenvolvimento da equipe multidisciplinar, a aplicação do currículo e o
envolvimentodospaisedacomunidade. 
É importante considerar o percurso e o dinamismo do processo educativo
para retomar e redimensionar os elementos considerados significativos nessa
proposta,quandonecessário.Todaconstruçãoexigedesconstruçãoereconstrução,
educar não é um processo estático, exige o ir e vir constante de novas
possibilidades,novosprojetos. 
A avaliação dessapropostaécoletiva,processual,diagnóstica,constantee
perpassa pela ação conjunta de aguçar o olhar e aparar asarestaspararefazero
caminhar. No decorrer do ano, nas reuniões, são realizados os registros em ata e
apontamentospelacomunidadeescolarenoiníciodoanosubsequente,nasemana
pedagógica e na primeira reunião de pais, essa Proposta é realinhada para dar
prosseguimentoaotrabalhopedagógico. 
Durante o períodoremoto,osregistrostambémsãorealizadospormeiode
gravaçãodosencontrosvirtuaisepermanecemcomadinâmicaacimadescrita. 
AEscolaClasse11pauta-senaação-reflexão-ação,nessesentido,acada
dia, a cada ano, surgem novas perspectivas, novos olhares, estudosediscussões
que propulsionam a reconstrução do Projeto Político Pedagógico, por todos os
segmentospartícipesdoprocessoeducativo. 
Cadaopiniãoéacolhidaeconsideradanesseambientedeescutaepartilha.
Aavaliaçãoconstrutivaéparteintegrantedarotinaescolar,portodosossegmentos,
tanto em momentos planejados, como os casos dos Conselhos Participativos,
Avaliação Institucional e Planejamento com a comunidade escolar, quanto nas
atividades rotineiras, por meio de formulários de pesquisa, encontros virtuais e
atendimentoindividualizado,pormeiodeaplicativosdemensagem. 
Os estudantes, desde o primeiro ano são orientados para adquirirem
autonomia,criticidadeeresponsabilidadeeacomunidadeescolarébematuante.E
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conseguem avaliar o trabalho desenvolvido pela escola durante os conselhos
participativos. Os mesmos envolvem-se nas atividades propostas pela equipe,
demonstrando confiança, credibilidade e participação no trabalho desenvolvido.
Essaparceriaéimprescindívelparaapromoçãodaeducaçãopúblicadequalidade.
Os projetos aqui mencionados nasceram de discussõesrealizadasdurante
asavaliaçõesdoprocessoepautaram-seemestudosetrocadeexperiênciasentre
osatoreseducacionais,visandogarantirodireitodeaprendizagemdascriançasem
suas peculiaridades, respeitando o ritmo de aprendizagem, ludicidade, fase de
desenvolvimento e a atual realidade, o ensino remoto.Essa dinâmica permite a
qualidadedoensinoemumambientealegreemotivador. 
A coordenação pedagógica é um espaço rico de formação continuada e
apresenta lugar de destaque em nossa escola, mesmo não estando presente a
figuradecoordenadorespedagógicos.  
Este trabalho é realizado pela equipe gestora dentro das possibilidades e
potencialidadesdamesma.  
Muitos são os desafios. Esbarramos em dificuldades estruturais, falta de
recursosfinanceiros,tecnológicosepedagógicos,mascomumaequipeinteiramente
comprometidanaincessanteesublimetarefadeeducar. 
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13.PROJETOSESPECÍFICOS 
13.1PROJETODELITERATURA“LIVROSCAINDON’ALMA” 

JUSTIFICATIVA: 
Ao longo dos tempos a entrada das crianças na escola foi vista como
momento da criança ser alfabetizada. Alfabetização, em sentido restrito, supõe
codificação e decodificação de códigos que permitem a expressão na língua
materna, e a escola é o espaço institucionalizado para que ocorra esse processo.
Porém a organização da sociedade atual, as formas de viver, as tecnologias que
circulam pela sociedade exigem do sujeito maisqueodomíniodocódigomaterno.
Vivemos na sociedade da informação, do conhecimento, isto significa que lidamos
com muitas informações cotidianamente e precisamos, a todo o momento, tomar
decisões sobre as informações que temos acesso, inclusive, decidindo sobre que
informaçõesnãoprecisamosassimilar. 
No contexto da sociedade da informação, a alfabetização é vista além do
espaçoparaodomíniodocódigoescrito,codificaçãoedecodificação.Privilegia-sea
formação de leitores competentes, isto é, sujeitos que reconhecem os diferentes
significados da leitura e escrita e conseguem se adaptar se necessário, aos
diferentes espaços onde acontecem essas produções. Discutimos sobre uma
alfabetização que permite ao sujeito construir seus próprios significados, e isto
supõeocontatocomosdiferentestextospresentesnocotidiano. 
Na proposta pedagógica da nossa escola registramos sobre a necessidade
do trabalho cotidiano com diferentes tipos detextos,tendoemvistaaformaçãodo
leitor competente. Dentre os diferentes tipos de texto, optamos por elaborar uma
Proposta Pedagógica com o foco na literatura por reconhecer neste gênero um
espaçoondeadiversidadeestápresente,sejanalinguagem,nasideias,nosestilos.
Alémdomais,constitui-seemumespaçolúdico,portantodeprazer,oquefacilitao
envolvimentodascrianças.NestesentidodizLajolo(2002)3: 
É a literatura, como linguagem e como instituição, que se
confiamosdiferentesimaginários,asdiferentessensibilidades,
valores e comportamentos através dos quais uma sociedade
3

Texto:Tecendoaleitura,deMarisaLajolo.Estetextofazpartedomaterialdeestudoproduzidopara
ocurso:Aartedecontarhistórias,oferecidopelaOficinaPedagógicadeSobradinho/SEEDF,em
2008. 

106 





expressa e discute, simbolicamente, seus impasses, seus
desejos, sua utopia. Por isso, a literatura é importante no
currículo escolar: o cidadão, para exercer plenamente sua
cidadania,

precisa

apossar-se

da

linguagem literária,

alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo
quenuncaváescreverumlivro,masporqueprecisalermuitos. 
Portanto, reconhecendo que o processo de alfabetização no contexto do
letramentonãoserestringeaostrabalhosde1º,2ºe3ºanos,desenvolveremosesta
propostacomtodaaescola.Serárealizadodurantetodooanoletivo,comalgumas
ações coletivas definidas previamente, tendo em vista garantir o trabalho com a
proposta. 

OBJETIVOGERAL 
► Desenvolveroprazerpelaleitura,promovendoconjuntamenteaformaçãodo
leitor,escritorefalantecompetente,conhecedordesualínguamaterna,para
queexerçasuaefetivaparticipaçãosocial,expressando-seeposicionando-se
de maneira crítica e autônoma diante das diversas situações comunicativas
formaisouinformais. 

OBJETIVOSESPECÍFICOS 
● Seapropriardaliteraturaenquantoexpressãoartística. 
● Escutartextoslidos,apreciandoaleiturafeitapeloprofessor; 
● Escolherlivrosparalereapreciar; 
● Interessar-sepelaleituradehistórias; 
● Familiarizar-secomaescrita,tantopormeiodomanuseiodelivros,revistase
outros portadores de textos, quanto da vivência de situações variadas que
requeiraseuuso; 
● Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão,
interessando-se por conhecer vários gêneros textuais, orais e escritos e
participando de situaçõesemquepossavivenciar,ouvireapreciardeoutras
pessoas(colegas,pais,grupossociais); 
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● Desenvolver a prática de uso-reflexão-uso” da língua materna em situações
deproduçãoereestruturaçãodetextos; 
● Participar de situaçõesvariadasdecomunicação,oralouescrita,interagindo
eexpressandoopiniões,sentimentoserelatosdeacontecimentos; 
● Interessar-se por escreverpalavrasetextos,mesmoque nãosejadeforma
convencional; 
● Ler textos de diferentes gêneros combinando estratégias de decifraçãocom
estratégiasdeantecipação,seleção,inferênciaeverificação; 
● Compreenderosentidodasmensagensoraiseescritasdequeédestinatário
direto ou indireto: saber atribuir significado, começando a identificar
elementospossivelmenterelevantessegundoospropósitoseasintençõesdo
autor.
● Apropriar-sedoconhecimentodediferentesautores(obras,biografiaeestilo)
aolongodasuapermanêncianaescola. 
● Vivenciar encontros com escritores, ilustradores, contadores de histórias e
artistasdediversasáreas. 

METODOLOGIA 
O projeto será organizado de maneira aabarcarossabereslinguísticosque
compõem a língua materna, através da observação, análise, reflexão e uso da
língua nos seus diversos contextos, através de situações comunicativas formais e
informais de maneira sistematizada e contextualizada, utilizando a literatura e a
diversidade de gêneros textuais como forma de intervenção e diretriz do trabalho
pedagógico. O trabalho serádesenvolvidoatravésdemomentosdistintos,masque
seentrelaçam,oportunizandoaoeducandoapossibilidadedeconhecerosdiversos
aspectos intrínsecos à língua: conhecimentos literários, oralidade, conhecimentos
linguísticos,leituradetextoseproduçãodetextosescritos. 
1. Apreciação da obra literária: Apresentação dos autores escolhidos para o
semestre à turma, trabalhando o aspecto artístico das obras. Possibilitar a
experiênciadeemoçãocomoslivrosdosautores. 
2. Conhecimentosliterários:Escolhadeumgêneroparatrabalhomensalque
direciona o trabalho com as obras a serem apresentadas às turmas, onde
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serão abarcados: leitura, compreensão, análise, reflexão, interpretação e
estrutura.
a. No primeiro momento é importante aproximar a criança do gênero
escolhido,darpossibilidadedocontatoatravésdaleiturapelafruiçãoe
descoberta do gênero através de pesquisa e levantamento de
hipótesesrespeitandoseusconhecimentospréviosacercadoassunto; 
b. No segundo momento, apresentação de um texto de apoio escolhido
pelo professor e que servirá de suporte ao estudo da estrutura do
gênero, bem como a utilização de uma metodologia de leitura que
aborda a leitura da superfície do texto, a leitura inferencialealeitura
avaliativa. 
3. Oralidade:Possibilitaracriançaaextravasarousodalínguaemsaladeaula
atravésdediversassituaçõescomunicativasformaiseinformaisplanejadase
sistematizadas. É importante ressaltar que a língua é um ponto de apoio à
escrita e que todos os momentos em sala de aula são propícios à sua
reflexão. Neste sentido é importante: organizar pequenos seminários
(adequação da fala emdeterminadassituações),produzirtextosourecontos
orais refletindo acerca das marcas de oralidade e substituindo-as, debates,
rodasdeconversa,relatos... 
4. Conhecimentos linguísticos e Produção de textos escritos: Pensar,
analisar e refletir acerca da estrutura da língua: direcionalidade da escrita,
alfabeto, fonemas e grafemas, segmentação da escrita em palavras,
representações gráficas, sílabas, palavras (formação), regularidades e
irregularidades da língua, regras, utilização dos sinais de pontuação,
gramática(demaneiracontextual),letrasmaiúsculaseminúsculas,coesãoe
coerência, manuseio do dicionário, ampliação de vocabulário, diferenciar a
língua que se escreve da língua que se fala, variedades inguísticas. É
importante ressaltar que esses conhecimentos não se dão de forma
fragmentadaeestanque,masqueaproduçãodetextoéaformamaiseficaz
deintervençãoereflexãoacercadaestruturadalíngua. 
a. Produção coletiva dogêneroproposto:essemomentopropiciaaos
educandos colocarem em prática seussaberesacercadalínguaedo
gênero estudado, é necessário colocar em jogo aquilo que se sabe
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para se conflituar com aquilo queénecessárioaprender,eotrabalho
em grupo oportuniza diversas manifestações de saberes. Inicia-se
através da organização de um roteiro de produção dos aspectos do
gênero, coletivamente, para ajudar a criança a esquematizar o que é
necessário para a produção, e é também nesse momento que se
refleteacercadaescrita,suaconvençãoeestruturadotextoabordado; 
b. Produção individual: aqui acriançatambémcolocaemjogoosseus
saberes,éummomentodeevidenciaroqueaprendeusobreogênero
e sobre os aspectos da língua, o professor propõe que produzam
individualmente o gênero proposto, bem como coletivamente também
constróiumroteirodeapoio; 
c. Refacção: após a produção individual, o professor analisa as
produçõeseescolheumaparafazerareestruturaçãojuntamentecom
a turma. A escolha dá-se pela necessidade, pela incidência de
dificuldadetantocomogêneroquantoafamiliarizaçãocomaescrita.A
refacção é realizada coletivamente, o tempo é determinado pelo
professor,abordandoumaspectodalínguadecadavez,observandoa
necessidadedaturma. 
5. Leitura: a leitura é uma fonte alimentadora para a reflexão da língua, ter
acesso aos diversos suportes impressos possibilita ao educando o contato
comaboaescritaeaodesenvolvimentodacompetênciaortográfica.Aleitura
perpassa todos os momentos propostos, observando momentos de fruição,
lerpeloprazerdeler,edesistematizaçãoatravésdemetodologia: 
a. Leituraobjetiva:lerasuperfíciedotexto,osaspectosexplícitos; 
b. Leitura inferencial:fazeraleituradosaspectossubjacentesaotexto,
doimplícito,atravésdeperguntasqueconduzamàdescobertadoque
oautordissenasentrelinhasdotexto,semfugiràssuaspistas; 
c. Leituraavaliativa:colocaraspercepçõesdascrianças,seusjuízosde
valor,concordânciasediscordâncias. 
É importante aliar à metodologia outras estratégias de leitura: antecipação,
verificação, seleção e decodificação. Bem como entender que o texto é a
concretizaçãododiscurso,umaunidadecoerenteesignificativa.Aproximaraleitura
do contexto de letramento doleitoréfavoreceroencontroentresujeitoeobjetode
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conhecimento. A compreensão do texto exige que o leitor perpasse suas
propriedades: o contexto (intencionalidade e informatividade), o texto (coesão,
vocabulário e coerência), o infratexto e o intertexto, e é nessa perspectiva a
proposiçãodesseprojeto. 
É necessário ressaltar que o trabalho desenvolvido será na perspectiva de
aproximar as crianças do contexto real de uso da língua, onde este exerça uma
funçãosocialeestejadisponívelnãosomenteparaaapreciaçãodoprofessor,mas
detodososenvolvidosnoprocessoequetenhamserventianomundoreal. 
O projeto culminará ao final de cada semestre através de socialização das
atividadesdesenvolvidasnoperíodocomumSarauCultural,apresentandodiversas
manifestações artísticas: peças teatrais, musicais, produções textuais de diversos
gêneros, contação de histórias, paródias, jograis, jornal falado, livros produzidos
pelosestudantes,dentreoutras. 

GÊNEROSTEXTUAISPARASEREMTRABALHADOSDEFORMASISTEMATIZADAPOR
ANO 
1ºano 

2ºano 

3ºano 

Textosquesabemosde
cor(CantigasdeRoda,
parlendas,lenga-lenga) 

Textosinstrucionais(receita,
buladeremédio,manualde
instrução,regrasdejogo). 

ContosdeFadas(recontoe
reescritaapartirdeoutroponto
devista). 

Poemas 

Cartas 

Poesias/poemas:Reescritaem
prosa/prosaempoemaede
autoria 

Bilhetes 

CartazesEducativos 

Lendas 

Convite 

Fábulas 

Reportagens(escritasde
manchetes) 

Textonão-verbal 

Textonão-verbal 

Textonão-verbal 

4ºano 
Fábulas(Produçãodefábulasdeautoriaapós
acomparaçãodastradicionaiscomas
modernas). 

5ºano 
Contos(deassombraçãoepopular)e
crônicas(análise,recontoeproduçãode
autoria) 

Notícia(escritadeautoriaapartirdepesquisas
dedadoseorganizaçãodeinformações).

Entrevista/Memoria 

Sinopsedelivrosoufilmes,apóslerumlivro
ouassistirumfilme). 

Diárioserelatórios 

111 




HistóriaemQuadrinhos(recontodefábulasou
contoseproduçãodeautoria). 

CartadeLeitor 

Textonão-verbal 

Textonão-verbal 
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ESCRITORESQUESERÃOESTUDADOSPORANO 
1ºano 

2ºano 

3ºano 

4ºano 

5ºano 

AnaNeilaTorquato 

JonasRibeiro 

RuthRocha 

SilvyaOrthof 

RubemAlves 

MauríciodeSousa 

EliasJosé 

TatianaBelinky 

EvaFurnari 

RicardoAzevedo 

ViníciusdeMoraes  TelmaGuimarães 

Ziraldo 

PedroBandeira AnaMariaMachado 


SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ESTUDO DOS GÊNEROS TEXTUAIS DE
FORMASISTEMATIZADA 
1. COMPARTILHARCOMASCRIANÇASAPROPOSTADETRABALHO: 
Formeumarodacomascriançaseconversemsobreogêneroqueseráestudadoe
asatividadesqueserãodesenvolvidas. 
2. MAPEAROCONHECIMENTOPRÉVIODOSESTUDANTES: 
Apresenteasituaçãodecomunicaçãoaosestudanteseproponhaqueescrevamum
primeirotextonogêneroaserestudado. 
3. AMPLIAROREPERTÓRIODOSESTUDANTES: 
Elabore um conjunto de atividades de leitura, para aproximar os estudantes do
gêneroescolhido. 
4. ANALISARASMARCASDOGÊNERO: 
Proponha aos estudantes a leitura de textos do gênero escolhido, levando-os a
identificação das características do gênero e também das expressões próprias de
cadaautor. 
5. BUSCARINFORMAÇÕESSOBREOTEMA: 
Estudecomseusestudantesotemaqueseráabordado.Éimportantequedominem
oconteúdoeaformaparaquesaibamoquedizerecomodizer. 
6. PRODUZIR UM TEXTO COLETIVO: Incentive a participação de todos,
organizeasfalas,façaintervenções.Ajudeogrupoaselecionarasideiasque
podemserincorporadasaotextoescrito. 
7. ESCREVER UM TEXTO INDIVIDUAL: Mobilize seus estudantes para a
escrita individual. Retome a situação de produção e as marcas próprias do
gênero. 
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8. FAZER A REVISÃO E O APRIMORAMENTO DO TEXTO: Oriente os
estudantes a ler, reler, identificar os aspectos do texto que devem ser
melhorados. 
9. ANALISAR OS TEXTOS DOS ESTUDANTES: Analise os textos da turma
para encontrar padrões que precisam ser aprimorados (paragrafação,
ortografia,pontuação,concordâncias,usodeletrasmaiúsculas,etc). 
10. REESTRUTURAÇÃO COLETIVA DE TEXTO: Após mapear as dificuldades
da turma, escolha o texto de um estudante para que seja reestruturado
coletivamente. Foque em uma ou duas dificuldades. Por exemplo:
(paragrafação e pontuação), corrija o restante. Transcreva o texto para um
cartaz,análiseefaçaascorreçõesjuntamentecomaturma. 
11. PUBLICAROSTEXTOSPRODUZIDOSPELOSESTUDANTES:Organizeos
textoseescolhaoportadormaisadequadoaogênero. 

CADERNODEPRODUÇÃODETEXTO 

❖ Estabelecer uma rotina de produção e reestruturação por ano. Só aprende
escreverquemescreveerefletesobreaescrita. 
❖ Ostextosdevemirparaocadernodesdeoiníciodoano(comousemcapa)
paraverificarmosaevoluçãodascrianças. 
❖ Os textos das crianças devem ser analisados, apreciados, para
compreendermos o que a criança sabe eoqueaindaprecisasabersobrea
escrita. Nãocorrigimososcadernosdeprodução(nãoriscamoscomcaneta,
nemescrevemosporcimadaescritadacriança). 
❖ Devemos respeitar a fase de desenvolvimento da escrita das crianças, isso
não significa que podem fazer de qualquer jeito. Exigir que imprimam
qualidadeecaprichoemtudoquefaçam. 
❖

Sempre ensinar as crianças a organizarem o caderno colocando a datado
dia, o tipo de produção ou reestruturação (individual, coletiva,emdupla,em
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trio), o gênero textual e ao final quem o produziu. É importante deixar o
espaçoapósotítuloparaqueascriançasilustremotextoescrito. 
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❖ CRONOGRAMA 
PERÍODO 

LOCAL 

RESPONSÁVEIS 

Aberturadaproposta. 

Pátiodaescola 

Direção,
Coordenação,
Professorese
Estudantes. 

Introduçãodapropostaemsala
deaula:apresentaçãodos
autores,utilizandoogênero
textualescolhidoparaomês,
estudodabiografia,contato
inicialcomasobras. 

Saladeaula 

Professores 

Trabalhocomosautores
MARÇO,ABRIL,
(leitura,interpretação,produção
MAIO,JUNHOe
ereestruturaçãodetexto);
JULHO 
estudodogênero. 

Saladeaula 

Professores 

Culminância. 

Pátiodaescola 

Comunidade
escolar 

Avaliação:todosparticipamdo
processo. 

Coordenação 

Direçãoe
Professores. 

Apresentaçãodeautores,
utilizandoogênerotextual
escolhidoparaomês,estudoda
biografia,contatoinicialcomas
obras.

Saladeaula 

Professores 

Trabalhocomautores(leitura,
interpretação,produçãoe
reestruturaçãodetexto);estudo
dogênero. 

Saladeaula 

Professores 

Culminância. 

PátiodaEscola 

Comunidade
escolar 

Avaliação:todosparticipamdo
processo. 

Coordenação 

Direçãoe
Professores. 

MARÇO 

JULHO 

AGOSTO,
SETEMBRO,
OUTUBROe
NOVEMBRO 



NOVEMBRO 

ATIVIDADE 
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AVALIAÇÃO 

Apesardeaavaliaçãodoprojetoacontecerinformalmentenascoordenações
coletivas, será garantida a avaliação formal, com registros, em pelo menos, dois
momentos por ano. O objetivo dessa avaliação será discutir sobre a garantia da
operacionalizaçãodaproposta,asdificuldadesdogrupo,osrecursosnecessários,o
envolvimento dos estudantes e da comunidade escolar e a promoção do nosso
objetivoinicial. 
A coordenação ficará responsável por garantir este espaço de avaliação,
organizandoassugestõeseosinstrumentosnecessários. 


13.2SERMATEMÁTICO 


HISTÓRICO: 

Em 2008/2009 a escola foi polo de pesquisa em Educação Matemática da
Universidade deBrasíliacomacoordenaçãodoprofessorDoutorCristianoMunize
acompanhamento da professora Mestre em Educação Cristiana Guimarães. O
atendimentoaconteceuatravésdegrupodeestudoparafundamentaçãoteóricados
conceitos matemáticos aos sábados e acompanhamento por um ano durante a
coordenaçãoindividual; 
A escola decidiu pelo uso da caixa matemática, conforme será descrito a
seguir, como primeira ação para garantia de um trabalho diferenciado e mais
significativonaáreadeconhecimento.Estadecisãosedeupeloreconhecimentode
que o acesso individualizado e mais constante do estudante com o material
possibilita maiores oportunidades de concretização dos conceitos matemáticos,
grandedesafioparanossocotidiano. 


JUSTIFICATIVA: 
O trabalho com a matemática investe na criação de um ambiente de
aprendizagemlúdicoeprazeroso,noqualprofessoreestudanteinteragemdeforma
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a ensinar e aprender. A rotina de aprendizagem matemática é diária e tem, no
alcance das mãos das crianças, os materiais manipuláveis como meio de
demonstração, construção e ampliaçãodosconhecimentosmatemáticos.Àmedida
que a criança interage com o material, ela vai conquistando um pensamento
matemáticoamplo,explorandodiferentesestratégiasdecálculosmentaisepodendo
comunicarseupensamento,commediaçãocuidadosadoprofessor. 
O trabalho com essa área de conhecimento em nossa propostapedagógica
visa, com adisponibilidadedemateriais,oportunizaraoestudanteadiversidadede
pensamento, explorando a mobilidade desse pensamento, por isso organizamos o
trabalho concomitante dos eixos dessa área de conhecimento e utilizamos a
problematizaçãoparaaconstruçãodosconceitospretendidos. 
Aposturapretendidaparaessetrabalhocomamatemáticacompreendeuma
relação dialógica entre professor e estudante. Envolve a comunicação com uma
linguagemmatemáticaacessívelequeconstruasignificadosdentrodessecampode
conhecimento, valoriza um ambiente organizado de forma democrática e solidária,
pressupondo atividades em grupos diversos. E condizente com esse ambiente
organizadodecomunicaçãoeinteraçãoexigeaelaboraçãoderegistrosescritosque
deemespaçoetempoparaasvariadasformasdepensardacriança. 
“Os estudantes precisam aprender a ler a matemática elerparaaprender,pois,
para interpretar um texto matemático, é necessário familiarizar-se com a
linguagem e os símbolos próprios desse componente curricular e encontrar
sentido naquilo que lê, compreendendo osignificadodasformasescritas.Nesse
espaço para a atividade intelectual, a resolução de problemas aparece como
potencializadoradacomunicaçãoedaproduçãodesignificados.”(NACARATO,A.
M.Mengali,B.C.daS,PASSOS,C.L.B.Amatemáticanosanosiniciaisdoensino
fundamental.BeloHorizonte.Autêntica,2011.) 

Nosso investimento é no pensar matemático que elabora, reelabora, cria,
organiza,comunicaeproblematizaoquevêcotidianamente. 
Outros estudos sobre o trabalho com a matemática são realizados nas
reuniões coletivas pedagógicas periodicamente com temas indicados na semana
pedagógica, porindicaçãodogrupoou,ainda,pelosresultadosdenossaavaliação
interna. 

DESCRIÇÃODASAÇÕES 
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●

Utilizaçãodacaixinhamatemática. 
“NaspalavrasdeMuniz(2008),sóaprendequembrinca,sóbrincaquemnãotem
medo de errar. Quem não tem medo de errar, faz matemática, quem faz
matemática,constitui-seemsujeitointegralelúdico,amandoavida,ebuscaviver
e projetar um mundo melhor para si e para os outros.” (Currículo da Educação
básica,pág.66-68) 

Todas as crianças utilizam seus materiais pessoais da caixinha para a
realizaçãodeatividadesorientadaspeloprofessorouquandosentemanecessidade
dosuportedomaterialconcreto. 
Algunsmateriaisquefazempartedacaixamatemática,considerandoquehá
variaçãoporanoescolar: 
⮚ Materialdecontagem:palitos,tampinhas,botões,miçangas,etc. 
⮚ Calculadora; 
⮚ Trena; 
⮚ Fitamétrica; 
⮚ Materialdourado; 
⮚ Dinheirinhoemoedinhas; 
⮚ Dados; 
⮚ Réguas; 
⮚ Fichaescalonada; 
⮚ Fichanumérica; 
⮚ Barrasdefrações; 
⮚ Ligas; 
⮚ Compasso. 
119 




● Ambientematematizador: 
⮚ Quadronumérico. 
⮚ Calendário 
⮚ Quadrodo“Quantossomos?” 
⮚ Relógios 
⮚ Objetosdiversosparaanálisedecaracterísticas(tamanho,
forma,material,cor.) 



13.3PEQUENOSECONOMISTAS 

Proposta de trabalho que visa desenvolver habilidades relativas à
educaçãofinanceira. 

HISTÓRICO: 

No ano letivo de 2012 a professora Márcia Maria Silva Santos sentindo a
necessidade de contextualizar os conteúdos de matemática e torná-los mais
significativosparaosestudantes,criouoprojetoPequenosEconomistasepropôsà
professoraAdolfinaNunesBatistadeSouza,queerasuacompanheirade3ºano,a
aplicá-lo em suas turmas. As atividades sugeridas por Márcia eram aplicadas nas
turmas e durante as coordenações pedagógicas, Márcia e Adolfina avaliavam os
resultadosecomentavamcomorestantedogruposobreosucessodaproposta.O
trabalho foi tão exitoso que, no ano seguinte, toda a escola começou a
desenvolvê-lo. No ano de 2014, o projeto passou a fazer parte da Proposta
Pedagógicadaescola. 

ObjetivoGeral: 
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Ampliar o raciocínio lógico-matemático, explorando o campo da educação

▪

financeira,comvistasàformaçãodopensamentocrítico-reflexivoemrelaçãoao
sistemamonetário. 

Objetivosespecíficos: 

●

Refletir sobre aspectos da educação financeira: poupança, formas de
pagamento,juros,descontos,planejamento(curtoprazo,médioprazoelongo
prazo),necessidadexdesejo,consumoconsciente,leidaofertaedaprocura,
conceitodeorçamentoedespesa,estimativa,dinheirodeplástico,cartõesde
créditoecheque,poupança,banco,extrato,consumoxconsumismo. 

●

Discutircriticamentesobreconsumoenecessidades. 

●

Refletir sobre causas e consequências de atitudes honestas e desonestas
envolvendovalores. 

●

Relacionartrabalhoeremuneração. 

●

Usufruir do dinheiro poupado pela turma durante o ano.(não está sendo
possívelnomomentoremoto) 

●

Refletirsobreditadospopularesrelacionadosaodinheiro. 

●

Discutirconceitoscomoconsumo,empreendedorismo. 

●

Analisar o que é desejo e o que é necessidade na hora de empregar uma
economia. 

●

Explorar sistema monetário brasileiro: historicidade, organização, moedas,
cédulas,valores,registro,leituraeescritanuméricadequantidades. 

●

Realizarcálculosmentais. 

●

Exploraraformapolinomialdosvalores. 

●

Leitura,escrita,comparaçãoeordenaçãoderegistrosdecimaisobservandoa
funçãodavírgulaevalorposicional. 

●

Resolver situações problema envolvendo as operações básicas e números
naturaisedecimais. 

●

Associar representações de números decimais a representações
fracionárias. 

●

Perceberocampodosnúmerosdecimaisnosistemamonetário. 
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Análisedecontasdeáguaeluz. 

●


SEQUÊNCIADIDÁTICA: 

1. PREPARAÇÃO:bilheteinformativoparaasfamílias. 
2. SENSIBILIZAÇÃO: conversa para apresentação do trabalho, sensibilização
sobreaimportânciadepouparpormeiodehistórias. 
3. CONSTRUIR O CONTRATO DIDÁTICO COM A TURMA: acordos sobre a
arrecadação.(nãoestáacontecendonomomentoremoto) 
4. EXPLORAÇÃOSEMANAL:(nãoestáacontecendonomomentoremoto) 
1. Pediràscriançasqueapresentemovalortrazidoparaacontribuição. 
2. Registrar e explorar na tabela os valores separadamente: quantas moedas ou
cédulasvocêtrouxeedequalvalor? 
3. Registrar na tabela. Ao final dos registros das contribuições do dia, realizaras
operações por colunas de valores e depois somar o total para conferir o valor
arrecadado. 
4. Registraroscontribuintesdodia.Deixarascriançassentiremopesodocofrinho,
passando de mão em mão. Problematizar o valor arrecadado formulando
problemas matemáticos criados pelo professor ou pelas crianças, individualou
coletivamente. 
5. Trabalhar aspectos atitudinais conforme a atividade for sendo desenvolvida:
honestidade, contribuição com o coletivo, importância da poupança para se
adquirirbens,relaçãosaudávelcomodinheiro. 
6. Trabalhar UM aspecto conceitual da educação financeira de forma gradual
durante o ano: origem e funcionamento do sistema monetário, escambo,
poupança,orçamento,etc. 
2. ATIVIDADES RELACIONADAS COM A SITUAÇÃO-PROBLEMA AO LONGO
DOTRABALHO 
a. ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DO SISTEMA MONETÁRIO BRASILEIRO:
moedas, cédulas, símbolos para registros,históriadodinheiro.Aexploração
da temática pode ser realizada ao longo dos encontros e adequada e
aprofundadadeacordocomcadaano. 
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b. ELABORAÇÃODEGRÁFICOS:produzirgráficosdebarras,colunas,setores
por quantidadedecontribuintespordiaaofinaldomês,valoresarrecadados
pordiaaofinaldomês,etc. 
c. ESTIMATIVAS DE ARRECADAÇÃO:registrarasestimativasdearrecadação
finaldosestudantesnoiníciodoano,nomeioeantesdaaberturadocofre. 
d. TRABALHO COM ENCARTES: exploração de encartesdepropagandapara
análise de peso, tamanho, preço e utilidade dos produtos. Problematizar o
quesepoderiacomprardoencartecomaarrecadaçãododia. 
e. SITUAÇÃO-PROBLEMA:Produçãodeproblemasmatemáticosenvolvendoo
valordasarrecadações,encartes,mercadinhos,etc. 
f. ANÁLISE DA FINALIDADE DA POUPANÇA: após definida a finalidade da
poupança, definir como será a concretização da finalidade, levantar
orçamento necessário para concretizar o desejo da turma. (não está
acontecendonomomentoremoto) 
g. ABERTURADOCOFRE:(nãoestáacontecendonomomentoremoto) 
Organizarosestudantesemgruposparafazeracontagemdodinheiro. 
1. Separarodinheiroporvalores. 
Entregarumvalorparacadagrupoparafacilitaracontagem. 
Registrarasquantidadeserealizaroscálculosparadescobrirototaldecada
grupo. 
Apresentarosvaloresconferidospelosgrupos. 
Realizarocálculofinalparaverapoupança. 
Conferircomospalpitesqueseaproximaramousedistanciaramdemais. 
Realizartrocasdasmoedaspelasmaiorescédulaspossíveis. 
h. ARRECADAÇÃOXDESEJO:verificarseovalorarrecadadopoderásubsidiar
o que a turma desejou realizar. Organizar a utilização do valor
arrecadado.(nãoestáacontecendonomomentoremoto) 
❖ CRONOGRAMA 

PERÍODO 

ATIVIDADE 

LOCAL 

RESPONSÁVEIS

Aberturadaproposta. 

Saladeaula 

Professorese
estudantes. 

MARÇO 
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MARÇO A
NOVEMBRO 

Introduçãodapropostaemsala

deaula:Enviodosbilhetespara
Saladeaula 
ospaisesensibilizaçãodas

criançasparaparticiparemda
proposta. 

Professorese
estudantes. 

Arrecadaçãosemanal,trabalho
comosvalores,educação
financeira,leituradetextose
Saladeaula 
reflexão,produçãodetextos,
construçãodegráficosetabelas
eavaliaçãodaproposta.

Professorese
estudantes. 

FINALDE
NOVEMBRO 

FINALDE
NOVEMBROE
DEZEMBRO 

Aberturadocofrinho. 

Saladeaula. 

Professorese
estudantes. 

Culminância. 

Lanchonetes,
cinemas,
casade
festas,etc. 

Direção,
Coordenação,
Professores,
Monitorese
estudantes. 

Avaliaçãofinal:todosparticipam Coordenação 
Direção,
doprocesso. 
Coordenaçãoe
Professores. 



AVALIAÇÃO 

A avaliação do projeto Pequenos Economistas dar-se-á durante todo o
processo,pormeiodoacompanhamentodasaprendizagens,doretornodasfamílias
nos Conselhos de Classe Participativos e Reuniões de Pais, dos relatos das
crianças, nas Coordenações Pedagógicas e estudos com os professores e com a
concretização de um dos desejos propostos no início do trabalho. Além da
concretização do desejo possibilitado pela arrecadação, cada criança expressará
suapercepçãodoprojeto,pormeiodeumrelatodaexperiênciavivida. 


13.4CIÊNCIASDANATUREZAEHUMANAS 


13.4.1EUPESQUISADOR 
Compreendendoqueéprecisorealizarumaeducaçãoparaestarnomundo,
um mundo em constante mutação, buscamos realizar uma educação do espírito
crítico de nossos estudantes para que possam escolher suas posições diante de
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uma gama de informações a que eles têm acesso nos ambientes educacionais,
assim como aquelas informações autorizadas e garantidas por alguma pessoa ou
grupo responsável e também as que recebem, eventualmente, sem alguma
supervisão. 
As ações do EU PESQUISADOR querem acolher e

potencializar as

aprendizagensdeinteresseindividualdosestudantes: 
-Espaçodesocializaçãodostemasdeinteresse. 
-Pesquisas;
-Experimentos;
- Momentos coletivos de apresentação dessas aprendizagens –DIA
DEARTESECIÊNCIAS,mesmoremotamente. 


13.4.2CIDADÃOEMAÇÃO 
Estáacontecendodemaneiraparcialpormeiodevisitasvirtuaispropostaspelos
professorescomo:museusecidades. 
“Aleituradomundoprecedealeituradapalavra,” 
PauloFreire 

Todo o espaço social é um espaço multissensorial de inúmeras
possibilidadesdeaprendizagens.Trazememsiahistóriaqueconstituioqueexiste
hoje. 
Com o intuito de levar os estudantes a perceberem-se como sujeitos
partícipes, conhecedores de seus direitos e deveres dentro da sociedade,
entendendo o valor da sua cidade como patrimônio social e histórico, cultivandoo
bem-estarsocialépropostaessaaçãodo“CidadãoemAção”. 
Para suscitar aconsciênciadolugarondesemora,reconhecerashistórias
desses espaços, das formas de ocupação são propostos os seguintes passeios
cívicosacadaano:( passeiosforamreformulados) 
1ºano–PasseioaoParquedaCidade. 
2ºano–PasseioaoJardimBotânico. 
3ºano–PasseioaoZoológico. 
4ºano–PasseiopeloLagoParanoá. 
5ºano–PasseioàPraçadosTrêsPoderes. 
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13.5EDUCAÇÃOCOMMOVIMENTO 

O Projeto Educação com Movimento tem como finalidade precípua a
ampliação das experiências corporais dos estudantes da Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, mediante a intervenção pedagógica integrada e
interdisciplinarentreoprofessordeatividadeseoprofessordeEducaçãoFísica,na
perspectiva daEducaçãoIntegral,conformepreconizadonoCurrículodaEducação
BásicadoDistritoFederal. 
ObjetivoGeral 
Implementar a política pública de educação denominada Educação com
MovimentonaEducaçãoInfantilenosAnosIniciaisdoEnsinoFundamentaldarede
pública de ensino do Distrito Federal, ampliando as experiências corporais dos
estudantes, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o
professor de atividades e o professor de Educação Física na perspectiva da
Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do
DistritoFederal. 
ObjetivosEspecíficos 
●

ExplorarosconteúdosdaculturacorporalpresentesnaEducaçãoFísica,tais

como:ojogo,abrincadeira,oesporte,aluta,aginástica,adançaeconhecimentos
sobre o corpo, integrando-os aos objetivos, linguagens e conteúdos da Educação
InfantileAnosIniciaisdoEnsinoFundamental; 
●

Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de

educação física, por meio do planejamento e atuação integrada ao trabalho do
professor de atividades, em consonância com a Proposta Pedagógica da escolae
comoCurrículodaEducaçãoBásica; 
●

Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as

necessidadesdacriançadebrincar,jogaremovimentar-se,utilizandoasestratégias
didático-metodológicas da educação física na organização do trabalho pedagógico
daescola; 
●

Contribuir para aformaçãointegraldosestudantespormeiodeintervenções

corporais pedagógicas exploratórias e reflexivas, com base em valores como,
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respeito às diferenças, companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade,
perseverança, responsabilidade, tolerância dentre outros, que constituem alicerces
davidaemsociedadeedobem-estarsocial. 
●

Ressaltamosquenecessitamosde2professoresdeEducaçãoFísica. 
Atualmente a escola conta apenas com um professor na especialidade que
atuanoturnomatutino. 
Segueoquadrodeatendimentosdoprofessor20h 
MATUTINO 
EDUCAÇÃOFÍSICA(50MINUTOS) 
HORÁRIO 



8H–8H50 



8H50-9H 

TERÇA-F

SEXTA-FEI





2ºA 









1ºA 







10H30–11H20 



3ºAeB 







11H20–12H10 











11H20-12H 











EIRA 

RA 



13.6PSICOMOTRICIDADE 
No ensino remoto está acontecendo por meio das atividades propostas pelo
professorduranteasaulasnogooglemeet. 

● Quadra - Trabalho dirigido desenvolvido pelo professor de Educação Física
ouregentedeclasse(turnomatutino); 
● Psicomotricidade – Trabalho dirigido desenvolvido pelo professor de
educaçãofísicanopátioouregentedeclasse(turnomatutino); 
● Parquinho 
● Recreiolândia–Divisãodosespaços(quadra,campodegrama,basquetee
spirobol) emateriais(mesadetotóepinguepongue)daescola;organização
de kit’s esportivos, por turma, contendo: bolas (futsal, campo, basquete,
queimada,totóepingpong);dominó;xadrez;corda;tabuleiroejogosfutebol
debotão;dama)ekitparadesenhoepintura. 
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13.7FORMAÇÃOHUMANA 
13.7.1.EscoladaFamília 

Trabalho desenvolvido pelo SOE/EEAA que ministra palestras mensais aos
pais de estudantes. Frequentemente recebe convidados de outras instituições e
trabalhatemascomo:educação,disciplina,afetividade,desenvolvimentoinfantil,etc. 
No trabalhoremotoasaçõesdaEscoladafamíliatemacontecidopelocanal
do Youtube da escola com a mesma proposta do presencial. Serespaçodetroca,
reflexãoeensinamentoparaasfamílias. 
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ANEXO 1 - PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA 


AVALIAÇÕES
DASAÇÕES 

·

A avaliação do trabalho realizado acontece


processualmente nos conselhos participativos, nos
conselhos de classe, por meio de registro solicitado aos
professores na semana pedagógica, no final do primeiro
semestre e no final do ano além das avaliações
espontâneasnosmomentosdeplanejamento. 

CRONOGRAMA 

§ P
 lanejamentocoletivosemanalmente. 
§ P
 lanejamentoporanosemanalmente. 

PÚBLICO 

· T
 ODOOCORPODOCENTEDAINSTITUIÇÃO. 

RESPONSÁVEIS
PELAAÇÃO 

· E
 quipegestora(comsuportedosprofessoresdeapoio) 
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AÇÕESE
ESTRATÉGIAS 

§ O
 planejamentoanual 
§ C
 onselhoParticipativo 
§ C
 onselhodeClassedocente 
§

Articulação

dos

reagrupamentos

e

propostas

interventivos. 
§

Os planejamentos mensais e semanais (Apoio


Pedagógico) 
§ E
 studosdosdocumentosdaSecretaria, 
§ Estudoepesquisadeestratégiasparaasdemandasde
aprendizagemdosestudantes, 
§ A
 poionaspráticaspedagógicas 
§ O
 rganização

dos

conteúdos/objetivos

a

serem

trabalhados em períodos determinados, semanal ou
quinzenal,(ApoioPedagógico) 
§ A
  formação continuada nas coordenações coletivas
(oficinas, estudosetrocasdeexperiências)eintervenções
em sala de aula visando aprimorar as práticas
metodológicas. 
§ F
 avorecer o estudo e a pesquisa de referencial teórico
que dê embasamento ao trabalho docente e a promoção
daaprendizagem. 
§ O
 ferecer suporte na organização de espaço e de
materialnasatividadescoletivaspropostas 
§ Colaborarcomapráticadocenteparaalcançaramelhor
aprendizagempossívelparaosestudantes. 
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS 

· C
 olaborar com os planejamentos pedagógicosporano,
pensandojuntocomosdocentes. 
· O
 rientarestudosdemandadosnasavaliações. 
· Promover momentos coletivos com os dois turnos de
cadaano. 
· A
 rticulartrocasdeexperiênciaentreosdocentes. 
· B
 uscarsugestõesparaoplanejamentoinclusivo. 
· A
 companhar e avaliar o processo de aprendizagem da
escola. 
· C
 uidarparaquehajaumaboacomunicaçãonoambiente
escolar. 
· D
 arsuporteàsdemandasdasturmas. 
· T
 erdisposição. 
· P
 articipardosmomentoslúdicoseculturais. 
· A
 gircomcoerênciaemrelaçãoaoPPPdaescola. 
· O
 rientar a definição de habilidade e opções didáticas
paracadaano. 
· T
 omarasdecisõescoletivamentecomosprofessores. 
· P
 romoverasrelaçõesinterpessoais. 
· T
 erhabilidadedeescuta. 
· S
 erpaciente. 
·

Reconhecer as individualidades dos docentes e


valorizá-las. 
· S
 er atento aos documentos e orientações vindas das
unidadespedagógicasdaSecretariadeEducação.
Desde 17demarçode2021,aescolaseencontrasemprofessoresnacoordenaçãopedagógica,a
equipe gestora vem buscando realizar algumas atribuições que são próprias da coordenação
pedagógica, porém, é importante destacar que é humanamente impossível ser realizada todas as
ações.
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ANEXO 2– PLANO DE AÇÃO PARA O APOIO À
COORDENAÇÃOPEDAGÓGICAEGESTÃOESCOLAR 

SETORDAATIVIDADE:CoordenaçãoPedagógicaeGestãoEscolar 
PÚBLICO-ALVO:Estudantes,professores,paiseservidoresdaescola(comunidade
escolar). 

JUSTIFICATIVA: 
Aaquisiçãodaleituraedalinguagemescritarepresentaummarconahistória
dodesenvolvimentosocialeculturaldoserhumano.Essaaquisição,bemcomotodo
o processo de ensino de aprendizagem, acontece gradativamente, a partir do
momento em que as crianças entram em contato comossinaisgráficos,aoiniciar
seuprocessodeescolarização.Essedesenvolvimentosedáatravésdaintervenção
doprofessorpormeiodautilizaçãodediferentestiposdemateriais. 
Vive-sehojenumaculturapredominantementeescrita,nummundopermeado
por diferentes objetos os quais exercem sobre os estudantes uma constante
interação. Esta proposta justifica-se pela necessidade de promoção da Educação
em todos os segmentos da escola, de modo que o aprendizado da língua escrita,
bem como todo o contexto relacionado ao ensino e à aprendizagem aconteça
prazerosamente, por meio da utilização de recursos e materiais confeccionados
pelosservidoresquedarãoapoioàCoordenaçãoPedagógica.eaGestãoEscolar 


OApoioàCoordenaçãoPedagógicaeaGestãoescolardaEscolaClasse11

de Sobradinhoexecutaostrabalhosdereproduçãodasatividadesescolarescomo
uso de multimeios didáticos para suporte ao professor regente por meio da
reprodução múltipla de avaliações, textos escritos e textos de apoio, dentreoutros
documentos de interesse para a comunidade escolar, assim como impressões,
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fotocópias, criação de imagens e atividades, encadernações, plastificações,auxílio
nostrabalhospedagógicosutilizadosdentroeforadasaladeaula,dentreoutros.  
O presente projeto aponta também paraanecessidadederealizaçãodeum
planejamento queofereçaestratégicaseestabeleçaumconjuntodeprocedimentos
e ações que visem à adequação dosrecursosparasuarealização,umavezquea
demandadeumainstituiçãoqueprimapelaqualidadenaeducaçãorequerrecursos
de alta tecnologia, com velocidade e impressões coloridas. A EC11 possui
equipamentos de tecnologia não tão eficazes para reproduzir e executar serviços
reprográficosemformatosetiposdepapeldiversos,fatorquetemsidoconsiderado
pela Gestão Escolar na tentativa de oferecer estratégias que procurem minimizar
problemasdecorrentesdafaltadessesrecursos. 

OBJETIVOGERAL: 
Viabilizar o processo sistemático de construção do conhecimento, envolvendo as
diversasáreasdosaberatravésdoapoioàsatividadesdaCoordenaçãoPedagógica
e as atividades da Gestão Escolar para acolher, promover, incentivar e facilitar o
acesso de todos os segmentos da escola aos diferentes materiais e recursos
pedagógicoselaboradosporesseserviço. 
OBJETIVOSESPECÍFICOS: 
●

Atuar com o docente nas atividades de confecção/elaboração, revisão e
impressãodeatividades. 

●

Atuar com os (as) coordenadores (as) pedagógicos (as) na confecção,
elaboração, revisão e distribuição de bilhetes e/ou demais documentos de
comunicaçãocomacomunidadeescolar. 
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●

Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum e especial
para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do
estudante com deficiência, TGD ou altas habilidades/superdotação ao
currículo e a sua interação no grupo por meio da confecção de atividades
paraessegrupo; 

●

Preparar material específico para o uso dos estudantes na sala comum,
especialenasaladerecursos; 

●

Orientareajudaraelaboraçãodematerialdidático-pedagógicoquepossaser
utilizadopelosestudantes,coordenadoreseprofessoresnasclassescomuns
eespeciaisdoensinoregular; 

●

Preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da
aprendizagemdosestudantes; 

●

Orientar o professor da classe comum e especialeascoordenadorassobre
estratégias, atividades, recursos e demais instrumentos que favoreçam o
desenvolvimento da aprendizagem, a autonomia e o envolvimento do
estudanteemtodasasatividadespropostas; 

●

Promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação e de
comunicaçãonoespaçoescolar; 

●

Realizar adequações de material didático pedagógico para atender as
necessidadesdosestudantes; 

●

Apoiaracoordenaçãopedagógicaeprofessoresnoquesitodeconfecçõesde
materiaispedagógicos; 

●

Realizarserviçosdeseleção,encadernação,plastificação,ampliação,recorte
eduplicação. 
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●

Realizar o empréstimo de materiais e/ou recursos de reprografia para os
professores.

●

Auxiliar a Coordenação Pedagógica nos eventos comemorativos e de
culminânciadentreoutrasatividadescorrelatasaocontextoeducacional. 

●

AcolhernasaladeApoiotodosospais,estudanteseauxiliaresemeducação. 

●

Acompanharaulasno googlemeetemtempodeaulasremotas. 

●

Elaborar e imprimir atividades para os estudantes que estão sem acesso à
plataformadaSEEDF. 

●

Acompanhareauxiliarnascoordenaçõesporano,semanalmente. 

META:
● Atingir 100% da comunidade escolar através do auxílio de confecções de
materiais pedagógicos, acompanhamentos no google meet e nas
coordenaçõespedagógicas 

PROFISSIONAISRESPONSÁVEISPELAIMPLEMENTAÇÃODESTAPROPOSTA: 
● CarlaReginadeAraújoSampaiodeSouza–Matrícula0210900-X 
● JeanneGomesPereiraLima-Matrícula464727 
● AlessandraPassosdeQueirozCavalcante–Matrícula:35.493–7 
● JulianaGuilardeVilela-Matrícula:20056-5 
● TaycideÁvilaFigueiredo- Matrícula34396 
● LilianCristinadaCruzSousa-Matrícula25502-5 
● FlávioXavierLustosaMascarenhas-Matrícula2134748 
● LarissaPercianiMalaquiasdaCunha-2400642 
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CRONOGRAMAEATUAÇÃODOSAPOIOSÀDIREÇÃOEAPOIOPEDAGÓGICO 
Quadrodasturmas 

TURMA 

SALA  PROFESSORA

N.ESTUDANTES



MATUTINO 
1ºANOA 
2ºANOA 
3ºANOA 
3ºANOB 
4ºANOA 
4ºANOB 
5ºANOA 
5ºANOB 
5ºANOC 
C.E.A 
C.E.B 
ED.FÍSICA 
1ºANOB 
1ºANOC 
2ºANOB 
3ºANOC 
3ºANOD 
4ºANOC 
4ºANOD 
5ºANOD 
5ºANOE 
C.E.C 
C.E.D 
ED.FÍSICA 

05  RobertaAndrade 
06  Enam 
07  ElisRegina 
08  Kátia 
09  Jessica 
01  Rosana 
02  Gláucia 
03  AnaBeatriz 
04  Raquel 
10  Alessandra 
10  Clarice 

Eduardo 
VESPERTINO 
05  AnaCarolina 
06  RobertaMateus 
07  Eliete 
08  Danielle 
09  Rosemy 
01  CelsoAugusto 
02  Luciana 
03  ÁureaCosta 
04  CláudiaCélia 
10  Lara 
10  Lídia 



APOIO 

24 
28 
20 
19 
25 
30 
17 
15 
24 



28 
28 
17 
16 
18 
30 
24 
17 
24 




Lílian
Larissa 
Alessandra 
Alessandra 
Flávio 
Flávio 
Larissa 
Lílian

Taicy 
Taicy 


Lílian
Lílian
Larissa 
Alessandra 
Alessandra 
Flávio 
Flávio 

Juliana 
Taicy 
Taicy 
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ESCOLACLASSE11DESOBRADINHO 


Apoio 
ProfJeanne 

Função 
Apoiode
direção 

Meet 
5ºC9h 

Adaptaçãoparaimpressãodas
atividadesdo4ºano 

Prof.Carla 

Apoiodadireçãoeimpressãodasatividades.Entrega
presencialdematerial. 

Prof.Cláudia 

Organizaçãodoacervodabiblioteca,digitalizaçãodelivros
literáriosparaogrupo,organizaçãodoslivrosdidáticos. 

Prof.Taicy 

CoordenaçãoeacompanhamentodasClassesEspeciais. 



matutino 

vespertino 

Monitora
Larissa 

2ºA 
11h 

5ºA 
8h 

2ºB 
14h 

5ºD 
15h 

Prof.Lílian 

1ºA 
9h 

5ºB 
9h 

1ºB 
14h 

1ºC 
15h 

MonitorFlávio

4ºA 
8h 

4ºB 
9h 

4ºC 
14h 

4ºD 
15h 

Prof.
Alessandra 

3ºA 
9h 

3ºB 
9h 

3ºC 
14h 

3ºD 
15h 

Prof.Juliana 

Adaptaçãopara
impressãodas
atividadesdo5ºano. 









Meet 
5ºE 
14h 
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APOIO 

SEGUNDA 

Profª.Taicy  9:30João
PedroCEE
D14:30 

TERÇA 


QUINTA 

SEXTA 

CEEA 
10:30
09:00Sofia Leonardo
10:00Israel  CEED 
C
 EEB 
11:00Maria
Vitória 

Profª.Taicy  14:30
Reunião
ClassesA,
B,C,D 

14:00

GabrielCEE
C 




●

O cronograma e as mudanças são realizadas conforme necessidade atual da escola. O
quadroacimaestásujeitoàalterações. 


AVALIAÇÃO: 
Acontecerá nos dias previstos em calendário escolar paraAvaliaçãoInstitucionale
serárealizadapelacomunidadeescolarbemcomo,pormeiodereuniõesquinzenais
comosprofissionaisresponsáveispelademanda. 
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ANEXO2-PLANODEAÇÃOPARAASALADELEITURA 
(OprojetoprecisouserrevistoeadaptadoaoEnsinoRemoto) 

SETOR DE ATIVIDADE - Sala de Leitura com funcionamento parcial durante o
ensinoremoto. 


JUSTIFICATIVA 
O projeto deliteraturadaEscolaClasse11,“LivrosCaindon’Alma”,jáexiste
nainstituiçãodesde2006,constituiespinhadorsaldosprocessosdealfabetizaçãoe
letramento em todas as turmas da escola, uma vez que consideramos que tais
processosnãoseencerramnasturmasdoBIA. 
Sedesejarmosformarestudantesquesejamleitoreseescritoresproficientes,
acreditamosqueaescolaprecisagarantiraosestudantesoacessoconstanteaum
acervo literário de qualidade, banhando-os num verdadeiro “mar dehistórias”,pois
somenteassimterãoumafontequelhespermitaproduzirosseusprópriostextos. 
O BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) apresenta uma proposta pedagógica
baseadanumatríadedeeixosindissociáveis:alfabetização,letramentoeludicidade.
Apropostavisasuperaratradicionaldicotomiaentreaaprendizagemdosistemade
escrita(alfabetização)easpráticasefetivasdeleituraeescrita(letramento). 
Na concepção tradicional, trabalha-se primeiramente a aquisição, por vezes
mecânica,doscódigosdosistemadeescrita(alfabetização)afimdedesenvolverno
estudante ashabilidadesconsideradaspré-requisitosparaqueelepudessepraticar
a leitura e a escrita (letramento). A proposta do BIA, no entanto, visa “alfabetizar
letrando”, isto é desenvolver as estruturas cognitivas em todasassuasdimensões
(afetiva, social, motora etc.) favorecendo a um só tempo a alfabetização e o
letramento num sentido amplo, incluindo textos escritos, orais, imagens em todaa
suavariedadedegêneros.Apropostaéqueotrabalhodealfabetizaçãosedê“pela
lógicadoprocessodeaprendizagemdoestudanteenãopelalógicadosconteúdos
aensinar”(SEEDF,p.29). 
A contação de histórias vem ao encontro dos eixos propostos pelo BIA
exatamente por favorecer a alfabetização e o letramento de formalúdica.Aoouvir
históriascontadas,lidas,narradasouencenadascomamediaçãodeumleitormais
competente (o professor) a criança apreende de forma prazerosa as estruturasde
um textoquefoiescrito,demodoafamiliarizar-secomassingularidadesdanorma
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culta da língua escrita. Assim, o estudante em fase de alfabetização poderá
apropriar-sedalínguaescrita,“tornaraescrita‘própria’,ouseja,assumi-lacomosua
propriedade(SEEDF,p.29). 
Para aprender os códigos da leitura e da escrita, a criança precisa
desenvolvermúltiplashabilidades,quevãomuitoalémdadecodificação,deapenas
saberidentificar,nomear,traçarejuntarletras.Paraserrealmentealfabetizada,uma
pessoa precisará saber ler e interpretar a mensagem dos mais diferentes tipos de
textos escritos, desde uma simples lista de compras,atéumcomplexoromance,o
que envolve diversas habilidades e variados níveis de leitura e interpretação.
(Figueiredo,2013) 
Muito embora atividades infantis tais como ouvir e contar histórias, fazer
desenhos e pinturas, modelar com argila, cantar, fazer mímicas, contar pedrinhas,
ou brincar de faz de conta nem sempre ensinam diretamente às crianças sobre o
alfabeto e as sílabas, elas desempenham um papel muito mais importante:
ensinam-nas a pensar por meio de símbolos. O pensamento simbólico constitui a
basedalinguagemoraleescrita,bemcomodetodasasfunçõesmentaissuperiores
do ser humano. Portanto, tais atividades não deveriam ser suprimidasdasclasses
dealfabetização,esimestimuladasepotencializadaspelasboasescolasprimárias.
(Figueiredo,2013,2009). 
É nesse sentido que propomos o atual plano de ação, que visa ampliar o
papel da biblioteca para além das suas funções de guarda, zelo e empréstimo do
acervo de literatura infantil da escola, mas que também proporcione a fruição de
textosdaliteraturainfantil,atravésdacontaçãodehistóriasedasleiturasmediadas. 
Segundo Figueiredo (2009) ouvir e contar histórias é uma atividademilenar,
presentenassociedadeshumanasdesdequeaprendemosanoscomunicaratravés
da linguagem oral, e talvez até mesmo através das pinturasrupestres.Foiatravés
dessa atividade que as sociedades selecionaram os mitos, lendas e contos que
perduraramatravésdotempoechegaramaténós,ouseja,assuasliteraturasorais.
O contador de histórias teve um papel essencial na formação social eculturaldas
civilizações, pois ele ajudou a selecionar e a perpetuar aquilo que um povo
consideravacomosendoaprendizagensimportantesparaaformaçãodaidentidade,
tantopessoalquantonacional(Meireles,1984).Atransmissãodessasabedorianão
está apenas na mensagem contida no conto, lenda ou mito, mas na experiência
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profundaqueexistenarelaçãoentreocontador/professoreoouvinte/pupilo.Como
nos diz Cecília Meireles (1984), num texto escrito para um ciclo de palestras
destinadoàformaçãodeprofessoresebibliotecários,nadécadade1950: 
Por toda a parte temos ainda vivas histórias e lendas pertencentes ao
patrimôniooraldospovos.Eousamosdizerqueessaéaindaacontribuição
mais profunda, na literatura Infantil. (...) Mas nos grandes centros, onde
ninguém mais conversa, onde poucos pensam e as liçõesdavidaparecem
emanarem sódocinemaedorádio,sente-seàfaltadessasabedoriafalada
que é o ornamento do homem simples, unido à natureza e aos seus
antepassados(p.87-88). 
Talvez o cinema e rádio tenham sido suplantados pela televisão, o
computador e os jogos eletrônicos, porém acreditamos que as idéias de Meireles
permanecematuais.Éinegávelovalordaliteraturaoralparaaformaçãodospovos
e para a Literatura Infantil. Em nossa sociedade, as crianças têm tido cada vez
menos oportunidades de entrar em contato com o mundo da literatura oral,
sobretudo nos grandes centros urbanos e em suas cercanias. Mesmo nas zonas
rurais mais próximas às cidades, a televisão já chegou, e substituiu as conversas
noturnaspelastelenovelas.Nãodesejamosnegarascontribuiçõesdatecnologia,ou
dizer que devemos nos isolar delas. Queremos apenas enfatizar que também não
podemos simplesmente deixar de lado as contribuições positivas de tradições
milenares.(Figueiredo,2009) 
Hoje pais, tios ouavósnãotêmmaistempo,oportunidadesoumuitasvezes
nemmesmosaibamcomocontarhistóriasaospequenos.Porissoacreditamosque,
para muitas crianças, talvez as rodas de história e as leituras compartilhadas na
escola sejam a única oportunidade de compartilhar a audiçãodeumahistóriacom
um grupo social, o que dá a este momento darotinaescolarumvalorinestimável.
(Figueiredo,2009) 
Pennac(1993)propõequeofracassodaescolanoensinoeaprendizagemda
leituraedaescrita,sobretudo,nodesenvolvimentodoprazerpelaleitura,temcomo
um dos fatoresacobrançaexcessivasobreosaspectostécnicosdoatodeler,tais
como gramática, vocabulário e interpretação dirigida, em detrimento do prazer de
ouvir uma narrativa. O autor sugere queaescolabásica,emtodososseusníveis,
retome os momentos de contação de histórias, assim como se fazia antigamente,
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contando histórias aos pequenos, ao pé da cama. É com o intuito de retomar e
ampliar a arte de contar histórias no contexto escolar que idealizamos o presente
projeto. 
OBJETIVOS 
● Promover a fruição de textos literários de diversos autores de literatura
infantil: autores selecionados no projeto “Livros Caindo n’Alma”, autores
residentesdoDFeoutrosautorescomlivrosnoacervodabiblioteca. 
● Estimular o interesse dos estudantes para que explorem e leiam obras do
acervoinfanto-juvenildabiblioteca. 
● Desenvolver as habilidades para apreciação e interpretação de textos
literáriosatravésdacontaçãodehistóriasemediaçãodeleitura. 
● Expressar sua interpretação sobre as histórias ouvidas através de recursos
para expressão plástica (tais como desenhos, dobraduras, confecção de
bonecoscomsucataediversosoutros). 
● Promover a fruição da produção de literatura infantojuvenil local, de
SobradinhoedoDF. 
● Promover o contato direto entre os estudantes e autores de literatura
infantojuvenil,estimulandonosmesmosogostopelofazerliterário. 
● Promoverobomhábitodeconsumiretrocarlivrosdeliteraturainfantojuvenil
entreosestudantes. 
PROFISSIONAlSRESPONSÁVElS 
● TaicydeÁvilaFigueiredo-matrícula34396-X 
● LílianCristinadaCruzSousa-matrícula25502-5 
DEMAISPROFISSIONAISENVOLVIDOS 
● Equipegestoraecoordenaçãopedagógica; 
● CorpodocentedaE.C.11deSobradinho; 
● ProfessoresdaBibliotecaViníciusdeMoraes. 
DETALHAMENTODAATIVIDADE 
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● AgendarepromoveravindadeautoresdeliteraturainfantojuvenildoDF
à escola, para contato com os estudantes, ao menos três vezes durante o
ano:umanosegundosemestre,outranoCaféLiterário(primeiraculminância
da proposta Livros Caindo n’Alma) e uma terceira no segundo semestre
letivo. A equipe da sala de leitura será responsável por fazer o contato e
agendamento com os autores; selecionar títulos dos autores visitantes para
aquisição do acervo literário da biblioteca e para que os docentes possam
trabalhá-los em sala de aula; selecionar uma história doautorvisitantepara
que a equipe da sala de leitura faça contação de históriae/oumediaçãode
leitura em cada uma das turmas da escola antes da visita do mesmo; em
cadaumadasturmasproporerealizarumaatividadeartísticaapartirdaobra
selecionada. 
● Elaboraredistribuirmensalmentecomtodososestudantesdaescolao
“Jornal Literário da E.C.11” (edição do estudante). O jornal conterá
notícias e novidades sobre eventos literários e culturais voltados para o
público infantil que ocorrem no DF; entrevistas com autores de literatura
infantojuvenil do DF; histórias, tirinhas, passatempos etc. Esse jornal será
elaborado com a contribuição dos estudantes com a orientação da
profissionalresponsável.Elepoderásertrabalhadopelosprofessorescomas
turmas,emsaladeaula,eascriançaslevarãoseuexemplarparacasa,onde
poderãocompartilhá-locomsuasfamílias. 
● Elaborar e distribuir aos professores da escola o “Jornal Literário da
E.C.11” (ediçãodoprofessor).Ojornalserádistribuídosemprequehouver
necessidade, de acordo com as propostas pedagógicas e temas geradores
que estiveremsendodesenvolvidosnaescola,porissonãoháperiodicidade
predeterminada.Ojornalconteráseleçãodetítulosdeliteraturainfantojuvenil
disponíveis na biblioteca da escola que abordem as propostas realizadas,
contendo breve sinopse dos livros, bem como sugestões para o trabalho
pedagógicoquepodemserdesenvolvidaspelosdocentesemsaladeaula. 
● Entrada pedagógica. Dentro da rotina da escola, diariamente há uma
atividade para acolhimento dos estudantes no pátiodaescola,antesqueas
turmas se encaminhem para a sala de aula. Às segundas feiras esse
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momentoédedicadoàcontaçãodehistórias.Aequipedasaladeleituraserá
a responsável pela seleção dos textos a serem contados, bem como pela
contaçãoemsi. 
● Sarau Literário. Ao final do primeiro semestre é realizada a primeira
culminância da proposta Livros Caindo n’Alma, a qual consiste num Café
Literário. É uma manhã com atividades literárias e culturais e educativas
destinada aos estudantes, suas famílias e aberta à comunidade em geral,
com a finalidade de promover o prazer de ler,etambémdeexportrabalhos
realizados pelos estudantes no projetodeliteraturaaolongodosemestre.A
equipe da sala de leitura colabora para a organização desse evento,
juntamente com a equipe gestora. A nós cabe o papel de convidar autores
locais de literatura infantojuvenil para participarem do evento, além de
oficineirosdiversosqueoferecematividadesparaseremdesfrutadasnodiae
contadores de histórias. A própria equipe também participa realizando
contação de histórias e oficinas no dia. A depender do planejamento anual,
esteeventopoderámodificarseuformatosemperderseuobjetivo. 
● Feira de troca de livros. Durante as duas culminâncias da propostaLivros
Caindo n’Alma é realizada uma feira de troca de livros infanto juvenis. A
realização da mesma foi realizada pela primeira vezporpropostadaequipe
da sala de leitura, e agora já se tornou parte integrante e tradicional de
nossas culminâncias. A equipe da sala de leitura colabora com a equipe
gestoradaescolaparaarealizaçãodomesmo. 
● Vendadelivros.Acontrapartidaoferecidapelaescolaaosautoreslocaisde
literatura infantojuvenil que nosvisitaméavendadesuasobrasaosnossos
estudantes. A equipe da sala de leitura faz o contato com os autores,
distribuidoras de livros e editoras, a fim de conseguir bons títulos que
possamos vender aos estudantes com um grande desconto, tornando-os
acessíveis às crianças da escola pública. Depois de feitos tais contatos e
disponibilizados os livrospelaequipedasaladeleitura,avendadoslivrosé
feitapelaequipegestoradaescola. 
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No período remoto muitas adequações precisaram ser feitas, entretanto, a
magia da leitura permaneceu por meio do envio de livros digitalizados aos
estudantes,momentosdecontaçãoeinteraçãocomautoresviagooglemeet. 
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ANEXO3-PLANODEAÇÃODABIBLIOTECAVINÍCIUSDE
MORAES(funcionamentoparcialduranteoensinoremoto). 

EscolaClasse11deSobradinho–BibliotecaViniciusdeMoraes 
SetordeAtividade:Biblioteca 

Justificativa: 
A leitura é o instrumento que possibilita ao homem descobrir novos horizontes,
desenvolver o senso crítico, adquirindo meios para se tornar um ser atuante na
construção de um mundo novo. É através da leitura de livros, revistas, jornais e
outrosqueascriançasdesenvolvemaautonomia,acriatividade,sendocapazesde
se expressarem com objetividade em diferentessituações,ampliandoassim,oseu
vocabulário. 
Na escola, o ato de ler deve ser algo diário e de forma que os leitores tenham
curiosidadeegostopelaleitura,comoatoprazerosoeconstrutivo,desenvolvendoo
sensocríticoeavisãodesimesmoedomundo. 
A Escola Classe 11 atende uma parcela da comunidade de Sobradinho, daí a
importância de uma biblioteca como a Vinicius de Moraes, cujo acervo está à
disposiçãodosestudantes,professoresetodososoutrosservidoresdessaunidade
escolar no desenvolvimento das atividades de leitura. Essas atividades que são
desenvolvidas ao longo do ano, são discutidas e elaboradas por todo o corpo
docente, atendendo, dessa forma, aos propósitos da PropostaPolítico-Pedagógica
daescola(PPP). 

Metas: 
-Garantiraosestudantesedemaisprofissionaisdaescolaoacessoàbiblioteca. 
-Catalogar e organizar o acervo literário e materiais didáticos (globo terrestre,
mapas,CDs,DVDseoutros). 
-Organizaroacervodidáticoeliterário,facilitandoasconsultaseempréstimos. 
-Promoveraambientaçãodoespaço,deixando-oagradáveleacolhedor. 
-Recebimento, organização, contagem, distribuição, controle, remanejamento e
recolhimentodoslivrosdidáticos. 
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-Empréstimos de livros literários e teóricos, mapas, globos terrestres, CDs, DVDs,
caixas dos Acervos Complementares, PNAIC, dicionários, jogos, alfabeto móvel
entreoutros. 
-Atenderacomunidadeescolarerealizarempréstimosdelivros. 
-Acolhimentodosestudantesnohoráriodorecreioparaleituralivre. 
-Seleção e organização do acervo literário relacionado à Proposta Livros Caindo
N`Alma,incluindoosautoresdeBrasília. 
-Seleção de livros que abordam conteúdos trabalhados em sala de aula pelos
professores.
-Confecçãodemuraisealgunsmateriaisutilizadosnasapresentaçõesrelacionadas
àPropostaLiterária. 

Propostasdeatividades: 
-Horário de funcionamento da biblioteca: 7h30 às 19h. -Manutenção do espaço
(organizaçãodoacervo,decoração,catalogação,etc.)Noensinoremoto-Conferênciae
controledadevoluçãodelivroseoutrosmateriaisemprestados. 
-Planejamento de ações e seleção de materiais para subsidiar propostas
pedagógicas. 
No período remoto as responsáveis pelo plano de ação acima mencionado estiveram presentes
quando necessário para entrega e digitalização de materiais pedagógicos para os estudantes e
professores,bemcomo,paraamanutenção,controleeplanejamentodasatividadespropostasneste
plano.





Público-alvo:E
 studantesdo1ºao5ºano(370estudantesnototal). 

PeríododeExecução:Duranteoanoletivode2020. 

RecursosMateriais:AcervoliteráriodaBibliotecaViníciusdeMoraes. 

Responsáveispelodesenvolvimentodasatividades: 
-ProfessorareadaptadaClaudiaGomesdeSouza-matrícula39918-3. 
-ProfessorareadaptadaMiriamMariadosAnjos–matrícula0300566-6 
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Avaliação: 
-Durante aavaliaçãoinstitucionalecoordenaçõespedagógicasofuncionamentoda
bibliotecaseráavaliadoeasaçõesreplanejadas,mesmonoensinoremoto. 
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ANEXO 4 – PLANO DE AÇÃO PARA O APOIO
PEDAGÓGICODADIREÇÃO. 
Acontecendodeformaparcialduranteoensinoremoto. 


SETOR

DA

ATIVIDADE:

COORDENAÇÃO

PEDAGÓGICA/

PROPOSTA

RECREIOLÂNDIA/RESOLUÇÃODECONFLITOS. 

PÚBLICO-ALVO:Estudantes,professores,paiseservidoresdaescolacomunidade
escolar. 

JUSTIFICATIVA: 
Odiaadiadeumaescolaclasseexigeotrabalhoconjuntoecoordenadode
vários setores para que as atividades pedagógicaspossamserdesenvolvidascom
pleno êxito. Como o público-alvo é constituído de crianças entre 06 a 11 anos de
idade, fase em que se requer um controle maior sobre sua disciplina e uma
orientação mais firme sobre suacondutaescolar,faz-seentãonecessárioquehaja
uma pessoa trabalhando mais diretamente nessa área. Da mesma maneira, os
professores precisam de um apoio mais efetivo durante a execução de algumas
atividades pedagógicas dentro ou fora da escola, seja com a disponibilização de
material pedagógico, seja na condução e controle dos estudantes durante a
execução da atividade. A Direção da escola precisa também de um elo que a
mantenha mais próxima ao corpo docente e ao discente, facilitando atransmissão
de informações urgentes aos professores e a resolução de problemas junto aos
estudantes. Daí a importância da figura do Apoio Pedagógico na dinâmica desse
universoescolar. 
O Apoio Pedagógico da Escola Classe 11 de Sobradinhoauxilianocontrole
disciplinar dos estudantes, principalmente, no momento do recreio e ao final do
turno; em suas atividades fora de sala de aula, sem a presença do professor; e
durante os passeios e/ou visitações com cunho pedagógico. Além disso, o Apoio
Pedagógico cumpre afunçãodeatenderosestudantesquesoframalgumacidente
nointeriordaescola,comprimeirossocorrosecomunicandoaospaisquandosefaz
necessário. Ainda em relação aos estudantes, o Apoio procura resolver conflitos
entre eles, aconselhando-os e, quando se trata de algo mais grave,
encaminhando-osàpresençadaDireçãoparaqueoproblemasejasolucionado.  
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Dentro das atividades recreativas da escola, é tarefa do Apoio Pedagógico
elaborar a escala da RECREIOLÂNDIA, fazer a distribuição de kits comjogosaos
estudantes no início do recreio e recolhê-los ao final. (A PROPOSTA DA
RECREIOLÂNDIAconsistenaconfecçãodekitscomjogosvariadosqueauxiliamna
socialização dos estudantes, na sua aprendizagem e têm também um caráter
lúdico.)
Outras atividades também são atribuídasaoApoioPedagógico,taiscomo:a
confecção e encaminhamento de bilhetes aos pais, as anotações na agenda dos
estudantes com informações aos responsáveis sobre o comportamento do(a)
filho(a), o recebimento do Caixa Escolar, tantodeestudantesquantodeservidores
da escola, assim como a disponibilização de alguns recursos materiais para os
professoresquandosefaznecessário. 
Com o objetivo de registrar as várias atividades pedagógicas e culturais
desenvolvidas por professores e estudantes, o Apoio Pedagógico fotografa esses
eventos e alimenta regularmente o Blog da escola, selecionando e postando nele
algumasdessasfotos.  

OBJETIVOGERAL: 
Auxiliarosváriossetoresdaescolaparaqueasatividadespedagógicaspossamser
desenvolvidasnumambienteharmônicoeprodutivo,comumganhosignificativona
aprendizagemdosestudantes. 

OBJETIVOSESPECÍFICOS: 
●

Auxiliarnocontroledisciplinardosestudantes. 

●

Prestar primeiros socorros aos estudantes que sofrerem algum acidente no
interiordaescola. 

●

Comunicar aos pais ou responsáveis sobre algum problema envolvendo o
estudante. 

●

Resolveroumediarconflitosentreestudantes. 

●

Comunicar à direção quando houver assuntos mais graves em relação ao
comportamentodosestudantes. 

●

Elaborar a escala da Recreiolândia e distribuir os kits com jogos aos
estudantesduranteorecreio. 
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●

Confeccionareencaminharbilhetesaospais. 

●

Fazer anotações nas agendas dos estudantes com informações aos pais
sobreocomportamentoinadequadodo(a)filho(a). 

●

Fazer o recebimento doCaixa Escolar, tanto de estudantes quanto de
servidores. 

●

Disponibilizaralgunsrecursosmateriaisaosprofessores. 

●

Fotografarasatividadespedagógicaseculturaisdaescola. 

●

Alimentaroblogdaescolacomasfotosreferentesàsatividadespedagógicas
eculturais. 


META:
● Contribuir de modo eficiente para que as atividades escolares possam ser
desenvolvidascomregularidadeeêxito. 

PROFISSIONAISRESPONSÁVEISPELAIMPLEMENTAÇÃODESTEPROPOSTA: 
● JeanneGomesPereira–Matrícula:0047482-7 
● CarlaReginadeAraújoSampaiodeSouza–Matrícula0210900-X 

CRONOGRAMA: 
● Nodecorrerdoanoletivo. 

AVALIAÇÃO: 
● Acontecerá nos dias previstos em calendário escolar para Avaliação
Institucionaleserárealizadapelacomunidadeescolar. 
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ANEXO 5 - PLANO DE AÇÃO DO LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA/ARTES 
Nãoestáacontecendonomomentoremoto. 


OBJETIVOGERAL: 
Viabilizar o processo sistemático de construção do conhecimento artístico,
através do apoio às atividades dos professores e estudantes, promovendo,
incentivandoefacilitandooacessoaosdiferentesmateriaiserecursospedagógicos
existentesnaescola. 

OBJETIVOSESPECÍFICOS: 
Disponibilizar aos estudantes e professores Sala de Artes e materiais para
desenvolverasatividadespropostaspelodocente; 
Atuardeformacolaborativacomoprofessoreestudantesdaclassecomume
especialfavorecendooacessodosestudantesàSaladeArtes; 
Selecionar material específico solicitado pelo professor para o uso dos
estudantesnaSaladeArtes; 
Informar ao professor daclassecomumeespecialosrecursosdisponíveisna
Sala de Artes que possam favorecer o desenvolvimento da aprendizagem, a
autonomiaeoenvolvimentodoestudanteemtodasasatividadespropostas; 
Ofereceratendimentoconjuntocomasaladeinformática,visandoatenderuma
única

turma no mesmo horário, onde metade da turma trabalhe na Sala de

InformáticaeoutrametadetrabalhenaSaladeArtes. 
META: 
·

Atingir100%dosestudanteseprofessoresatravésdoapoioaoacessoà

SaladeArtes. 


PROFESSORASRESPONSÁVEIS:

● AlessandraPassosdeQueirozCavalcante–Matrícula:35.493–7 
● JulianaGuilardeVilela-Matrícula:20056-5 
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ANEXO 6 – PLANO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL 

OrientadoraEducacional:AnaLúciaPetersdeOliveiraMatrícula:33.837-0 
De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a)
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à equipe pedagógica da
Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na
perspectivadaEducaçãoemeparaosDireitosHumanos,Cidadania,Diversidadee
Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do
estudante.(2019,p.30) 
TendoemvistaoqueestápreconizadonoRegimentodaRedePúblicadeEnsinodo
Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador
Educacional deve partirdoprincípiodaaçãocoletiva,contextualizada,integradaao
Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento
integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e
protagonista,capazdeinteragirnomeiosocialeescolaredeexercersuacidadania
comresponsabilidade.(2019,p.59) 
Assimsendo,segueoplanejamentodaOrientaçãoEducacionalparaopresenteano
letivo: 

METAS: 
Alcançar100%dosestudantesafimdegarantirasaprendizagenseovínculocoma
escolaetambémevitaraevasãoescolar. 


TEMÁTICA

Integração
Família e
Escola
/
Mediação
de
Conflitos 

FUNDAMENT
AÇÃO
CURRICULAR 
E
E
d
d
.
.
C
D
i
i
d
Ed.
ESTRATÉGIASPEDAGÓGICAS
v
a
Sust
e
d
ente
r
a
ntabi
s
n
lidae 
i
i
d
a
a
/
d
D
e 
H 
Ligação para as famílias e
contatos próximos com objetivo
a localizar os estudantes da
x   x 
Busca
Ativa.
Contato
e
sensibilização às famílias sobre
o retorno das aulas de forma
remota. 

EIXODE
AÇÃO 

Ações
juntoao
estudante 
Ações
juntoàs
famílias 

PERÍODODE
EXECUÇÃO 

Anotodo 
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Acolhiment
o 

Ensino /
Aprendiza x 
gem 





Acolhimento às famílias dos
alunos
que
não
estão
respondendo às atividades, por
meio de contado telefônico
(WhatsApp e ligaçãotelefônica). Ações
Utilização de estratégias da juntoao
escuta sensível e mediação de
estudante 
conflitos para superação dos
Ações
desafios
conjuntamente
e
juntoàs
fortalecimento da parceria entre
famílias 
família e escola. Oportunidade Acolhiment
para o esclarecimento de
o 
dúvidas quanto a plataforma,
retorno às aulas, atividades e
frequência escolar. Conversa
sobre o desenvolvimento da
autonomianosestudos 
Acolhimento às famílias dos Ações
alunos para orientação e juntoao
estratégias de condução dos estudante 
estudos no contexto de ensino Ações
remoto e realização das juntoàs
atividades
pedagógicas na famílias 
escola. (Meet, WhatsApp e Acolhiment
ligaçãotelefônica) 
o 
Mapeamento institucional e
socioeconômico: Criação no
Google
Formulários:
Levantamento dos alunos e
dados pessoais (endereço e
telefone para contato). Formas
de acesso a internet (dados
móveis,wi-fiedadosreversos)e Ações
aparelhos disponíveis em casa Instituciona
(celular, TV, computador). Se o
is 
aluno
possui
auxílio
na
realização das atividades. Se o
alunooualgumfamiliarpertence
ao grupo de risco. Formas de
acessoàsatividades(plataforma
ouimpressas). 

Roda de Conversas com os Ações
Professores, por meio do Meet, juntoao
promover um diálogo e uma professor 
análisereflexivacomogrupode Acolhiment
professores sobre as vivências
o 
neste novo contexto escolar e Ações
perfil da turma. Adequaçãodos Instituciona
conteúdosparaoensinoremoto.
is 

Anotodo 

Anotodo 

IníciodoAno 

Anotodo 
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Desenvolv
imento
das
Competên
cias
Socioemo
cionais 







Ações
juntoaos
professore
s 
Atendimento aos estudantes
Ações
com a elaboração de vídeos
juntoàs
tutoriais. 
famílias 
Ações
juntoaos
estudantes
Ações
juntoao
professor 
Atendimento aos professores e
Ações
familiares para contribuir com
juntoàs
sugestões e informações sobre
famílias 
estratégiaspedagógicas. 
Ações
Instituciona
is 
Ações
juntoaos
professore
s 
Atendimento aos professores,
Ações
familiares e estudantes no
juntoàs
desenvolvimento de estratégias
famílias 
para autonomia nos estudos
Ações
(rotina de estudos e preparação
juntoaos
deambienteadequado) 
estudantes
Autonomia
nos
estudos 
Ações
juntoaos
Participar da realização dos professore
estudos de caso e dos casos
s 
omissos dos estudantes e dos Ações
ANEE’s em conjunto com a juntoàs
Serviço Especializado de Apoio famílias 
às Aprendizagens (psicólogo e Ações
pedagogo)eSaladeRecurso.  juntoaos
estudantes

Acolhimento ao grupo de
Ações
professores: roda de conversa,
juntoaos
palestras
e
WhatsApp
professore
(individual). Desenvolvimento de
s 
trabalhos
envolvendo
da
Acolhiment
autoestima, autocuidado e as
o 
emoções. Escuta sensível e
Aprendizag
atendimentoindividualizado.  
em
Acolhimento, nas Coordenações
Emocional 
ColetivaspormeiodoMEET,aos

Anotodo 

Anotodo 

Anotodo 

2ºsemestre 

Anotodo 
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professores por meio de
mensagens,músicasevídeos 

Saúde 





Transição  x 



x 

x 

Ações
Atendimento aos alunos: roda
juntoao
conversa com um grupo de
estudante 
estudantes,
atendimento
Acolhiment
individual, escuta sensível e
o 
ativa, conversa qualificada,
Aprendizag
vídeos que desenvolvam as
em
competênciassocioemocionais. 
Emocional 
Articulação com a Rede de
Saúde e Social: Por meio do
sistema SEI e por telefone, Açõesem
rede 
encaminhamento de alunos que
necessitam de atendimento e
acompanhamentomédico. 
Ações
juntoaos
professore
s 
Elaboração de folder, vídeos e
Ações
entre outros para ações com a
juntoàs
comunidade escolar referente
famílias 
aos meses de prevenção (ex.
Ações
setembroamarelo) 
juntoaos
estudantes
Acolhiment
o 
EncontronoMEETcomaequipe
Ações
de profissionais daeducaçãoda
juntoao
escolasequencialparaconhecer
estudante
a escola, professores, equipe
Acolhiment
gestora,
bem
como,
o
o 
esclarecimentodedúvidas. 

Anotodo 

Anotodo 

Anotodo 

Finaldoano 



InstrumentosdeAvaliaçãoeIndicadoresdeResultados 
-ParticipaçãodasfamíliasnogrupodeWhatsApp. 
-Mapeamentoinstitucional. 
-Devolutivadasatividadesnaplataforma. 
-Devolutivadasatividadesimpressas. 
-Participaçãonasavaliaçõesdelargaescala(provaBrasileANA). 
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ANEXO7–PLANODEAÇÃODAEQUIPEESPECIALIZADA
DEAPOIOÀAPRENDIZAGEM 

EEAA-EquipeEspecializadadeApoioàAprendizagem 

Pedagoga:Célia 



Atéadatadeenvioaprofissionalnãodisponibilizouodocumento,mesmo
solicitadodiversasvezes. 
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ANEXO 8 – PLANO DE AÇÃO DA SALA DE RECURSOS
GENERALISTA ( verificando-seatravésdoEnsinoRemoto
emtemposdaPandemiadoCovid-19). 


SRG-SaladeRecursosGeneralista 

Professora:FranciscaALvesdaSilvaLima-Matrícula:56.614-4 

Apresentação 

O Atendimento Educacional Especializado realizado nas Salas de Recursos
encontra-sedefinidonasDiretrizesCurricularesNacionaisparaaEducaçãoEspecial
na Educação Básica (CNE/CEB, 2021) como um serviço de natureza pedagógica
com recursos educacionais e estratégias de apoio e complementação colocadosà
disposiçãodosestudantescomdeficiênciasetranstornosdodesenvolvimento. 
O AEE consiste num trabalho pedagógico complementar necessário ao
desenvolvimento de competências e habilidades próprias de cada educando em
seus diferentes níveis de ensino. Este serviço organiza-se de forma a apoiar e
contribuircomodesenvolvimentodeestudantesmatriculadosnasClassesComuns,
sendoobrigatóriaasuaofertapelosistemadeensino. 
AE.C.11contacomumaSaladeRecursosGeneralistaqueatendeestudantes
do 1º ao 5º ano que se encontram diagnosticados e encaminhados para o AEE,
ocorrendoatendimentosnosturnosmatutinoevespertino. 
Este atendimento busca desenvolver seu trabalho em consonância com os
demaisserviçosdeapoiopedagógicodaescola(SOEeSEAA)edemaissegmentos
daeducaçãodaInstituição,deformaapriorizaroprocessoensino-aprendizageme
inclusão social dos educandos com necessidades especiais.Buscacontemplarem
suaspráticasaçõespedagógicaspromovidaspelaEscola,demaneiraadesenvolver
uma abordagem que seja condizente com o pensamento, as proposições e as
práticas da Instituição. O AEE segue o mesmo Calendário Escolar e a mesma
modalidade de cumprimento de atendimento à comunidade escolar (trabalho
presencialouremoto). 
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1-Objetivos 
1.1-Geral 
Promover ações que visem qualificar as relaçõesentreossujeitosenvolvidos
no processo ensino-aprendizagem no contexto escolar; valorizando os aspectos
subjetivosquepermeiamaconstruçãohistóricadecadaum. 

1.2-Específicos 
● Identificar as necessidades desta Comunidade Escolar durante o contexto
social vigente e propor estratégias que venham ao encontro dessas
necessidades, favorecendo uma educação inclusiva, por meio de uma
construçãocrítica,coletivaecontínua. 
● Acolher as demandas de professores regentes e familiares em relação ao
processo de ensino e aprendizagem nas realidades tanto do ensino remoto 
quantodoensinopresencial. 
● Acolher as demandas dos estudantes e famílias doENEE‘sdeacordocom
suas especificidades no contexto social vigente (Atividades Pedagógicas
PresenciaisouNãoPresenciaisnoDistritoFederal). 

2.PlanodeAção 

Objetivos 

Ações 

Cronograma 

Avaliação 
-Devolutivasdas
atividades
propostas;
atravésda
observaçãodo
desenvolvimento
dosestudantes
duranteasaulas
noGoogleMeete
retornoda
comunidade
escolaracercado
processode
inclusãoe
percepção
subjetivadas
ações
pedagógicas. 

- Promover o atendimento dos
estudantes com
necessidades
especiais,
lhes
garantindo
a
acessibilidade. 



AtendimentoemSaladeRecursos
Generalista(paraENEE‘sem
situaçãodedificuldades
acadêmicaseTEA)naprópria
escola(emtemposdeensino
presencial)ouatravésdosmeios
virtuais(PlataformaGoogleSala
deAula;chamadasdevídeo-
whattsapp;materiaisimpressose/
oumanipuláveis)emtemposde
ensinoremoto. 

Durantetodoo
ano. 



-

Acolhimentodasdemandasdas

Durantetodoo -Avaliaçãodos 

Acolher

as -
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ano. 



demandas
familiares
dos
estudantes
e
orientarasfamílias
para
o envolvimento
e
participação
no
processo
educacional dos
mesmos. 
-

famíliasdosestudantesENEE‘s
atravésdainteraçãomais
adequadaaocontextosocial
(presencialouremoto). 
Promoverorientaçõesparaas
famíliasdeacordocomas
especificidadesdecada
estudante,visandofavorecero
processodedesenvolvimento
acadêmico/socialdosmesmos. 
Encaminharasdemandas
familiaresparaosServiçosde
acordocomasespecificidades
(SOE,SEAAeEquipeGestora). 

resultadosdos
encaminhamen- 
tose
intervenções. 
-Devolutivasdas 
famílias. 



- Interagircomos professores
regentes
para
identificar,planejar
e
promover
estratégias
pedagógicas para
o
atendimento específico
dos
estudantes ENEE
‘s. 

Interaçãopedagógicacomos
Durantetodoo
professoresregentesdosENEE‘s
ano. 
paraidentificaçãoeconstruçãode

estratégiasquefavoreçamo

processodedesenvolvimentodos

mesmos(demodopresencialou
atravésdosmeiosvirtuais). 
Apoiarosprofessoresregentesna
construçãodasAdequações
Curricularesdosestudantes,
observandoocontextosocial
vigente. 

-Feedbackdos
profissionaise
observaçãodos
resultadosda
aplicabilidadedas
estratégias
desenvolvidas. 

-
Orientar e elaborar materiais
pedagógicos. 


Pesquisar,orientar,planejare
confeccionarmateriais
pedagógicoscomplementares
voltadosàsespecificidadesde
cadaestudantebuscando
favorecerassuasaprendizagens. 

Durantetodoo
ano. 

. 

-Observaçãoe
percepçãosobre
ospossíveis
ganhoscognitivos
dosestudantes
comousodos
materiais
manipuláveise
atividades
produzidase
impressas. 

- Participar das
estratégias
de
acompanhamento
dos
estudantes
com necessidades
especiais. 

-Participarderealizaçãodos
ConselhosdeClasse;Estudosde
Casos;ReuniõesdePaiseMestres;e
demaisencontros/reuniões
convocadaspelosServiços(SOEe
SEAA)eEquipeGestora,buscando
apropriar-seecontribuircomas
discussõespromovidasemproldo
processodedesenvolvimentodos
educandoseencaminhamentos
propostos. 

Durantetodoo -Reuniõesdos
profissionaisdas
ano 

-
Observar,
analisar eplanejar
ações
de
intervenções
pedagógicas 

-Elaborarplanodeintervenção
pedagógicacomplementarparacada
estudante(PIBI)levandoem
consideraçãosuasfragilidadese
potencialidades,pensandoem

Durantetodoo -Observação/
averiguação
ano 

trêsequipesem
conjuntoe/ou
coma
participaçãodos
professores
regentesetbm
EquipeGestora.. 

-Conselhosde
Classe. 


quantoàpossível
ampliaçãodas
potencialidades
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complementares
para os ANEE ‘s
de acordo com
suas
especificidades 

estratégiascomabordagensque
possamestimularodesenvolvimento
deprocessosmentais(atenção,
concentração,memória,raciocínio,
imaginação,criatividade,linguagem,
dentreoutros),quevenhamfavorecer
asaquisições/crescimento
acadêmicoesocialdosestudantes. 



dosestudantes
(autonomia,
habilidades
motoras,
raciocínio,etc.) 
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ANEXO9- P
 ESQUISACOMASFAMÍLIASACERCADO
TRABALHOREMOTONASEMANADEAMBIENTAÇÃODE2021. 

ApesquisafoirealizadapormeiodoGoogleFormuláriosparasubsidiaro
planejamento do coletivo de professores. A direção fez a presente análise das
respostas e cada professora regente recebeu as respostas integrais de sua
respectivaturmaparaanáliseeorganizaçãodoatendimentoremoto. 
Recebemos 253 respostas ao todo e seguem os dados coletivos mais
relevantesdapesquisa. 
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ANEXO1
 0-C
 ONSELHOPARTICIPATIVO1º/2021 
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2021 
EC11-51anosdededicação,lutaeamor! 
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