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APRESENTAÇÃO
O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Classe 16 é um documento
organizado a partir da participação da comunidade escolar. Uma escola de qualidade
deve ser acessível à sua comunidade de modo a ser prazerosa, humana e crítica,
favorecendo a participação efetiva de todos os segmentos e incentivando a
conscientização e o envolvimento dos estudantes como cidadãos partícipes na
construção da sociedade que desejamos.
O ano de 2021 faz parte do biênio 2020-2021, dando seguimento ao trabalho
iniciado em 2020 no que diz respeito ao ensino e aprendizagem. Faz-se necessário
uma contextualização do momento histórico pelo qual a sociedade passa: 2020 iniciou
suas atividades no Brasil de modo presencial, normal, por assim dizer; tendo todo
esse início interrompido pela iminência da disseminação mundial do novo coronavírus,
SARS-Cov-2, causando a doença Covid-19 em pessoas de todo o mundo, sem
escolha de sexo, idade, cor ou religião. Chegando ao Distrito Federal no mês de março
de 2020.
Em função da situação de pandemia provocada por essa disseminação, o
Governo do Distrito Federal tomou como medida de contenção da contaminação pelo
vírus, o fechamento das escolas e o regime de quarentena para toda a população do
DF. Com o passar dos dias, mesmo alguns serviços do comércio sendo retomados,
as escolas continuavam fechadas provocando muitas perdas às crianças,
principalmente no que concerne aos direitos de aprendizagem.
Apesar de não ser oficial, os professores da Escola Classe 16 de Sobradinho,
no gozo da sua autonomia enquanto docentes e educadores, continuaram seus
trabalhos e atendimentos às famílias mediante grupos de WhatsApp. Em meio à
pandemia e cenário pelo qual o mundo passava, foi instituído, no Distrito Federal o
Ensino Remoto mediado por tecnologias, meios pelos quais visavam garantir a
continuidade do processo de ensino e aprendizagem enquanto durasse a pandemia.
Dessa forma, as atividades não presenciais no Distrito Federal foram
estabelecidas mediante a publicação dos seguintes documentos que caracterizam a
fundamentação legal do ensino remoto (SEDF, 2021, p. 7):
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, LEI Nº
9.394/96. Dispõe no artigo 32 § 4º que o ensino a distância pode ser

8

utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações
emergenciais no ensino fundamental. E, o § 11 do art. 36 da Lei nº
9.394, de 1996, alcança o ensino médio.
DECRETO Nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta a LDB e
autoriza a realização de atividades a distância no ensino fundamental,
médio, na educação profissional, de jovens e adultos e especial, desde
que autorizada pelas autoridades educacionais dos estados e
municípios (Art. 8º);
PARECER Nº 5/97 - CNE, de 16 de maio de 1997. Dispõe sobre a
reorganização dos calendários escolares, e considera as condições
particulares de cada rede de ensino. Além da garantia das
aprendizagens dos estudantes com o uso de atividades pedagógicas
com (ou sem) mediação online.

No que concerne ao ano de 2020 (SEDF, 2021, p. 7-10):
DECRETO Nº 40.520, de 14 de março de 2020. Dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras
providências.
PARECER Nº 33/2020 - CEDF, de 26 de março de 2020. Determina
às instituições educacionais das redes de ensino pública e privada do
Sistema de Ensino do Distrito Federal no sentido de ajustar suas
organizações pedagógica, administrativa e calendário escolar,
optando por atividades indiretas, inclusive.
DECRETO Nº 40.583, de 1º de abril de 2020. Suspende as atividades
educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das
redes de ensino pública e privada, no âmbito do Distrito Federal, até o
dia 31 de maio de 2020.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 934, de 1º de abril de 2020. Estabelece
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do
ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da
situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, bem como dispensa todos os sistemas de
ensino do país, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de
observância ao cumprimento dos 200 dias de efetivo trabalho escolar
no ano letivo de 2020.
NOTA TÉCNICA Nº 001/2020 - PROEDUC, de 2 de abril de 2020.
Posiciona-se no sentido de que o Parecer nº 33, de 24/03/2020, que
autorizou o uso de tecnologias de informação e comunicação – TCIs
para realização de atividades pedagógicas nas redes de ensino
pública e privada do DF da Educação Básica, enquanto durar a
determinação do Governo do DF de suspensão de aulas como medida
de enfrentamento do covid-19, está em consonância com
ordenamento jurídico posto.
PARECER Nº 37/2020 - CEDF, de 13 de abril de 2020. Ratifica as
orientações constantes no Parecer nº 33/2020 – CEDF, porém,
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flexibiliza a exigência quanto aos 200 dias letivos, com base na Medida
Provisória nº 934 da Presidência da República, bem como mantém
para todo o Sistema de Ensino do Distrito Federal, a exigência do
cumprimento de 800 horas, independentemente, da carga horária
estabelecida em cada uma das Matrizes Curriculares.
RECOMENDAÇÃO Nº 3/2020 - PROEDUC, 24 de abril de 2020.
Recomenda a adoção de providências, orientação e divulgação de
medidas preventivas em ambiente escolar. Plano de segurança
sanitária para o retorno das aulas presenciais nas escolas do DF.
Implementação de medidas de proteção da comunidade escolar.
Fornecimento de materiais necessários à higienização e proteção.
Distanciamento
mínimo
necessário.
Educação
sanitária.
Transparência. Contenção da propagação do covid-19.
PARECER Nº 5/2020 - CNE/CP, de 28 de abril de 2020. Dispõe sobre
a reorganização do Calendário Escolar e realização e da possibilidade
de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento
da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.
PARECER Nº 6/2020 - CNE/CP, de 19 de maio de 2020. Dispõe sobre
a guarda religiosa do sábado na pandemia da COVID-19.
RECOMENDAÇÃO Nº 1/2020 - CEDF, de 21 de maio de 2020. Dispõe
sobre a reorganização do Calendário Escolar, os planejamentos
pedagógico e administrativo e o cômputo de atividades não
presenciais, para fins de cumprimento da carga horária mínima anual,
com o intuito de minimizar o impacto decorrente da Pandemia COVID19, nas aprendizagens.
RECOMENDAÇÃO Nº 4/2020 - PROEDUC, 21 de maio de 2020.
Dispõe sobre a Continuidade do serviço público educacional de
natureza essencial. Regime de teletrabalho dos servidores públicos no
DF. Decreto nº 40.546, de 20/03/2020.
DECRETO Nº 40.817, de 22 de maio de 2020. Dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo coronavírus e dá outras
providências, e mantém, segundo o Art.º 2º a suspensão das
atividades educacionais presenciais em todas as escolas,
universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada, no
âmbito do Distrito Federal.
PORTARIA Nº 129/SEEDF, de 29 de maio de 2020, publicada no
DODF Extra nº 87, de 1º de junho de 2020. Institui o Programa Escola
em Casa DF.
PORTARIA Nº 133/SEEDF, de 03 de junho de 2020. Dispõe sobre os
critérios para atuação dos profissionais em exercício nas unidades
escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas unidades
educacionais não presenciais, no período de pandemia pelo
coronavírus.
PORTARIA Nº 132/SEEDF, de 3 de junho de 2020, DODF nº 108, de
9/6/2020, pag. 2, com fundamento no Parecer nº 47/2020 – CEDF,
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homologado em 3/6/2020, DODF N° 107, de 8/6/2020. Valida o Plano
de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas
Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e dá outras
providências.
PARECER Nº 47/2020-CEDF, de 3 de junho de 2020. Valida o Plano
de Gestão Estratégica para a Realização das Atividades Pedagógicas
Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; e dá outras
providências.
PARECER Nº 11/2020 - CNE/CP, de 7 de julho de 2020. Aprova
orientações educacionais para a Realização de Aulas e Atividades
Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da
Pandemia.
PARECER Nº 9/2020 - CNE/CP, de 8 de junho de 2020. Reexame do
Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do
Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não
presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual,
em razão da Pandemia da COVID-19.
RECOMENDAÇÃO Nº 2/2020 – CEDF, de 11 de agosto de 2020.
Dispõe sobre o planejamento pedagógico e administrativo para a
retomada das atividades presenciais e continuidade das práticas
pedagógicas remotas que se fizerem necessárias, com o intuito de
minimizar o impacto decorrente da Pandemia COVID-19, em
complementação à Recomendação Nº 1/2020- CEDF.
LEI Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020. Estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
PARECER Nº 15/2020 - CNE/CP, de 6 de outubro de 2020. Aprova
Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº
14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020.
PARECER Nº 16/2020 - CNE/CP, de 9 de outubro de 2020. Reexame
do item 8 (orientações para o atendimento ao público da educação
especial) do Parecer CNE/CP nº 11, de 7 de julho de 2020, que trata
de Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades
Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da pandemia.
Circular Nº 13/2020 - SEE/SUBIN (Processo SEI 0008000093127/2020-28). Orientações quanto à “Acessibilidade às pessoas
com deficiência, das mídias e dos materiais didáticos disponibilizados
por todos os setores da Secretaria de Estado de Educação”.
PARECER N° 102/2020-CEDF, de 10 de novembro de 2020.
Dispensa, em caráter excepcional, da obrigatoriedade do cumprimento
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da carga horária mínima anual prevista no inciso II do art. 31 da Lei nº
9.394/1996, da Educação Infantil; e dá outras providências.
PARECER Nº 105/2020-CEDF, de 17 de novembro de 2020. Orienta
o Sistema de Ensino do Distrito Federal, nos termos do presente
parecer; e dá outra providência.
PARECER Nº: 19/2020 - CNE/CP, de 8 de dezembro de 2020.
Reexame do Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de 2020, que
tratou das Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos
da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020.
RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020. Institui
Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação dos
dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece
normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas
de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas,
comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

No que concerne ao ano de 2021, as atividades não presenciais foram
fundamentadas segundo (SEDF, 2021, pp. 10-11):
DECRETO nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre o
teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, para os órgãos da
administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do
Distrito Federal, como medida necessária à continuidade do
funcionamento da administração pública distrital, em virtude da
pandemia da COVID-19 e dá outras providências.
DECRETO nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), e dá
outras providências, regulamentando em seu Art. 2º, in verbis:
CIRCULAR Nº 2/2021 – SEE/GAB (Processo SEI 0008000032397/2021-43). Apresenta orientações quanto ao DECRETO Nº
41.841, de 26 de fevereiro de 2021.
CIRCULAR Nº 22/2021 - SEE/SUBEB (Processo SEI 0008000036735/2021-16). Apresenta orientações para utilização das
ferramentas Google. Art. 2º Ficam suspensos até o dia 15 de março
de 2021, no âmbito do Distrito Federal, todas as atividades e
estabelecimentos comerciais, inclusive: ........................ III – atividades
educacionais presenciais em todas as creches, escolas, universidades
e faculdades, das redes de ensino pública e privada; Orientações à
Rede Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas
Remotas e Presenciais - 2021

12

DECRETO Nº 41.874, de 08 de março de 2021. Prorroga a vigência
do Decreto Nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, até o dia 22 de
março de 2021, entre outras providências.
NOTA INFORMATIVA Nº 4/2021 - SEE/SUPLAV/DINE. Apresenta
orientações para emissão dos documentos escolares durante o Ensino
Remoto (Processo SEI 00080-00043922/2021-56).
DECRETO n.º 41.882, de 08/03/2021. Declara estado de calamidade
pública, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, em
decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus SARSCoV-2 (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres COBRADE 1.5.1.1.0 - Doenças Infecciosas Virais) - DODF N.º 45, de
09/03/2021.
NOTA INFORMATIVA Nº 5/2021 - SEE/SUPLAV/DINE. Apresenta
orientações para o uso dos Diários de Classe da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal – Ano Letivo 2021. (Processo SEI 0008000060709/2021-17).
PORTARIA Nº 160, de 09 de abril de 2021, publicado no DODF Nº 68,
terça-feira, 13 de abril de 2021. Dispõe sobre o teletrabalho, em
caráter excepcional e provisório, no âmbito das unidades
administrativas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, das unidades escolares, unidades escolares especializadas,
escolas de natureza especial – UEs/UEEs/ENEs, bibliotecas escolares
e bibliotecas escolares-comunitárias da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal e unidades parceiras, em virtude da pandemia da
COVID-19.

Apesar desse contexto de pandemia, de isolamento social e de atividades não
presenciais, não deixa de ser importante orientar o trabalho pedagógico mediante
documentação que regulamenta o ensino na rede. Dessa forma, norteamos nosso
trabalho a partir da leitura e reflexão das bases legais que regem a educação e dos
documentos adotados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), tais
como: no âmbito Nacional, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB 9394/96), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e
Parâmetros Curriculares Nacionais (PNC’s); no âmbito distrital/estadual, o Currículo
em Movimento do DF, as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º
Ciclo, Diretrizes de Avaliação Educacional, Regimento da Rede Pública do Distrito
Federal, Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do DF, a lei de gestão
democrática da educação nº 13.005/2014, dentre outros; no âmbito do ensino remoto
mediado por tecnologias, o Replanejamento Curricular 2021, as Orientações à Rede
Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais
- 2021 e o Guia para o Ensino Remoto. Considerando sempre as particularidades e
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especificidades das modalidades (educação infantil, anos iniciais, educação especial
e educação de jovens e adultos) oferecidas pela escola, bem como os decretos,
circulares e orientações divulgadas por essa secretaria via SEI e e-mail.
Sentimos a necessidade de refletir sobre nossa ação pedagógica e, a partir de
então, ressignificar nossa prática diária, vendo na elaboração desse documento
(Projeto Político Pedagógico) o fruto de um trabalho de discussões, resolução de
conflitos, tomada de decisões coletivas e união de forças para a construção de um
espaço escolar voltado à formação global dos alunos e à formação continuada dos
professores.
A participação dos profissionais de educação e da comunidade se fez
necessária no processo de construção do PPP, no sentido de buscar o envolvimento
e compromisso de todos, idealizando uma escola democrática, capaz de contemplar
as reais necessidades da comunidade onde está inserida, por se tratar de um
instrumento que dá sustentação aos rumos e trabalho da escola.
Nesse sentido, ressaltamos a importância da escuta sensível (BARBIER, 2002)
para o aluno, isto é, o ouvir atento que deve ser próprio dos profissionais da educação,
pautado no saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do aluno; essa
escuta permite a compreensão das atitudes e comportamentos, levando o educador
à intervenção necessária. Essa escuta sensível ganha importância no processo de
ensino-aprendizagem, uma vez que permite a participação efetiva do aluno nesse
processo; evidenciando-se assim o protagonismo estudantil no fazer pedagógico.
Assim, a construção do Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 16 teve como
foco a história e cultura de sua comunidade, em defesa de uma educação com
qualidade social, garantindo um percurso formativo de sucesso para os alunos.
Dessa forma, foi elaborado a partir de três ações: questionário sobre o perfil
socioeconômico das famílias da escola, respondido pelos pais dos alunos (sendo os
dados atualizados a cada dois anos); debate e oficinas com as famílias sobre o Projeto
Político Pedagógico, para coletar informações sobre a "A escola que temos X A escola
que queremos" na visão dos pais, com sugestão de projetos e pontos a serem
retomados e incluídos; reunião com os professores para diálogo sobre os pontos
positivos e negativos da escola, com propostas e estratégias para melhoria desses.
Após a coleta de dados, formou-se uma comissão para elaboração do documento,
composta por: equipe gestora, coordenadores (da educação infantil, BIA, 2º ciclo,
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integral e EJA) e professores. Em 2021, considerando o contexto da pandemia do
novo coronavírus (SARS - CoV-2) e a modalidade do trabalho remoto mediado por
tecnologias, montou-se uma equipe de atualização do Projeto Político Pedagógico da
escola, mediante discussões em grupo no WhatsApp, revisão e atualização do PPP
em um Documento compartilhado no Google Documentos.
Para a elaboração do PPP levamos em consideração o perfil da comunidade
na qual a escola está inserida. Em geral, as famílias dos nossos alunos se consideram
felizes e gostam da escola. A figura da mãe é a principal responsável pelos assuntos
escolares. A maioria dos responsáveis pelos estudantes da escola têm baixa
escolaridade, tendo cursado até o 5º ano; o que dificulta a participação dos mesmos
no entendimento, acompanhamento e orientação aos estudantes nas atividades que
são enviadas para serem realizadas em casa, quando presencialmente, tais como
dever de casa, pesquisas, projetos, etc; tornando-se muito mais evidente nas
atividades dos ensino remoto, realizadas em colaboração com as famílias: atividades
da plataforma Google Classroom, atividades impressas e aulas síncronas via Google
Meet.
A atualização do PPP foi realizada por meio das etapas: 1. envio de um link de
formulário do Google Forms para as famílias, via whatsapp, com perguntas sobre o
perfil socioeconômico e sobre sugestões para melhoria da escola. Para as famílias
sem acesso à internet, foi enviado o questionário em formato impresso, contudo, sem
retorno do mesmo; 2. análise das respostas e gráficos pela equipe de atualização do
PPP; 3. registro das análises e sugestões; 4. revisão e envio do documento para
avaliação; 5. ajustes de acordo aos feedbacks; e 6. apresentação do documento para
a comunidade escolar.

“A educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda” (FREIRE, 2000, p. 31).
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Elaboração do PPP em 2019: Debate e exposição da escola que temos X a
escola que queremos

Fonte arquivo próprio, 2019

Elaboração do PPP em 2019: Exposição pelos pais dos resultados de cada
oficina – A escola que queremos

Arquivo próprio, 2019
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2. HISTÓRICO
Nome Fantasia: Escola Classe 16 de Sobradinho
CNPJ: 11.985.255/0001-77
E-mails: ec16.sobradinho@edu.se.df.gov.br e ec16desobradinho@gmail.com
Instagram: @ec16desobradinho
Facebook: ec.16 de Sobradinho
Telefone/Whatsapp: (61) 3901-7998/ (61) 98237-0111
Dados da escola

No dia 30 de dezembro de 2008, a Comissão Permanente de Licitação da
Unidade de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal publica o comunicado de recebimento de propostas em caráter emergencial
para contratação de empresa especializada para a construção de Centro de Ensino
Fundamental a ser localizado no Condomínio Novo Setor de Mansões, Área Especial,
S/N – Nova Colina – Sobradinho/DF – CEP: 73217-010.
Em 02/01/2009 as propostas foram recebidas e a obra foi realizada a um custo
de R$ 1.876.000.00 (Um milhão oitocentos e setenta e seis mil reais). A escola foi
construída com 1.166,46 m2, 15 salas de aula, sala de leitura, laboratório de
Informática, laboratório de Ciências/Artes, quadra poliesportiva, parquinho e espaços
administrativos tais como: Secretaria, Arquivo da Secretaria, Sala de Direção e Apoio,
Sala de Coordenação, Sala de Professores, Sala de Recursos, Sala de Orientação
Educacional, Sala de Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Sala de
Serviços Administrativos, Sala de servidores, Cantina, Depósito de gêneros
alimentícios, quatro banheiros infantis, dois banheiros para deficientes, quatro
banheiros para adultos e depósito de materiais em geral, 2 bebedouros e 2 pias.
Diante do cenário de pandemia da Covid-19, no final de 2020 foi instalada uma pia
próxima à guarita, para ser utilizada quando do retorno presencial, como mais um
recurso de higienização das mãos.
A escola foi inaugurada em 06 de agosto de 2009, pelo então Governador José
Roberto Arruda e o Secretário de Educação José Valente. Recebeu a denominação
de Centro de Ensino Fundamental 01 da Nova Colina, sendo logo substituída pela
denominação Escola Classe 01 da Nova Colina. Porém, por questões administrativas,
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sua denominação foi novamente alterada para Escola Classe 16 de Sobradinho por
meio de Portaria publicada no DODF nº 162 de 23 de agosto de 2010.
Está situada em local periférico e com predominância de famílias de baixa
renda, em região pouco assistida pelos órgãos públicos. Planejada para atender a
demanda dos moradores de Sobradinho que residiam no Condomínio Nova Colina I e
nos Condomínios vizinhos, como Petrópolis, Digneia I, Digneia II e Digneia III,
Uberaba, Recanto da Serra, Bela Vista Serrana, Asa Branca, Lara e também nas
chácaras da redondeza. Atualmente têm-se, em suas proximidades, uma Praça de
Encontro Comunitário, uma Clínica da Família, que oferece atendimento médico
básico à comunidade e também, ocasionalmente, parcerias com a Escola; bem como
uma igreja católica, a Paróquia Divino Espírito Santo, que também utiliza,
eventualmente aos finais de semana, os espaços da escola em ações comunitárias e
sociais para a comunidade tais como: cursos, palestras, exames, corte de cabelo, etc.
Por tratar-se de uma escola jovem, ainda permanece em um processo geral de
organização, construção da identidade institucional, aquisição de recursos e
adequação às reais necessidades da comunidade. Desde as gestões anteriores até a
atual, a Unidade de Ensino passou por manutenção predial e aquisição de bens
patrimoniais, com utilização dos Recursos advindos do GDF e Governo Federal, bem
como recursos angariados na própria Instituição por meio da participação da
comunidade escolar.
No ano de 2020, a Escola Classe 16 de Sobradinho recebeu de uma das
professoras um lindo presente. Este se tornou base para a elaboração do logotipo da
escola que foi criado com elementos do presente, pelo artista gráfico Thiago Dias, que
compartilhou com a escola os direitos de uso da imagem nas redes sociais e em meios
impressos e digitais.
Quadro Feito pela Professora Ana Nery

Fonte arquivo próprio, 2020
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A escola está localizada nos arredores do Condomínio Nova Colina, e todas as
manhãs pode-se ver o sol nascer por detrás da escola. Diante disso, e do presente
recebido, criamos uma logo que pode ser interpretada como: a EC16 se traduz numa
base em formato de serras se encontrando, como as que compõem a paisagem de
Sobradinho; revelando o nascer do sol, como um símbolo que traz esperança à
comunidade a cada nascer de um novo dia; levando alegria e sonhos às famílias e
servidores da escola, representadas pelos passarinhos, que se apoiam na escola.
Logotipo da EC 16

Desing: Thiago Dias, 2020

Diante da necessidade de utilização da logo em diversos serviços, em maio de
2021 o logotipo da escola foi atualizado apresentando-se mais clean, com o objetivo
de reduzir o ruído visual, trazendo conforto e pregnância à marca, com o máximo de
legibilidade, para o uso em meios digitais ou impressos.
A logo tem três possibilidades de cores (colorida, preta e negativa),
apresentando-se nos formatos horizontal e vertical, por extenso ou abreviada,
contemplando as especificidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Serviço
de Orientação Educacional (SOE) e da Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem (EEAA), criando-se assim uma identidade visual para a escola.
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Logotipo Principal da EC 16 Atualizada - Abreviada e Por Extenso

Desing: Thiago Dias, 2021

Logotipo no Formato Vertical - Abreviada

Desing: Thiago Dias, 2021

Logotipo no Formato Horizontal - Abreviada

Desing: Thiago Dias, 2021

2.1. RECURSOS HUMANOS
Em razão do aumento populacional na região, devido ao surgimento de
assentamentos instalados em suas proximidades, a escola teve um aumento de suas
atividades e turmas, passando a Unidade Escolar a atender 31 turmas (Educação
Infantil, Bloco Inicial de Alfabetização - BIA, 4ºs e 5ºs anos, Classes Especiais e EJA:
1º segmento e 2º segmento), com o total de 706 alunos no diurno e 101 estudantes
no noturno (EJA).
Aponta-se que a escola recebe um número expressivo de estudantes com
necessidades educacionais especiais, de modo que em cada etapa da educação, da
educação infantil ao 5º ano nos dois turnos de oferta, há turmas com quantidades
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diferenciadas de estudantes, para atender à estratégia de matrículas e contemplar os
direitos dos nossos estudantes da educação especial e inclusiva, contemplando:
turmas comuns, classes comuns inclusivas, turmas de integração inversa e classes
especiais.
Para o atendimento desse número de estudantes, a escola conta com 91
servidores, sendo 40 professores efetivos, 21 professores em regime de contrato, 10
servidores da carreira assistência, 04 servidores da G&E, 04 servidores da Global e
12 servidores da Juiz de Fora (empresas terceirizadas que prestam, respectivamente,
serviços de merenda, vigilância e limpeza para a Secretaria de Educação). Desde
janeiro de 2020 encontra-se sob gestão da professora Millen de Souza Alvarenga e
Luiz Carlos Matias, da carreira assistência; dados evidenciados no quadro abaixo:
Quadro de funcionários
Carreira
Magistério

Carreira
Assistência

Terceirizados da

40 professores
efetivos

10 funcionários

Empresa Juiz de Fora:
12 funcionários

Vigilância

Outros

4 vigilantes

4 servidores
da Cozinha

Limpeza

21 professores
temporários

Fonte: SIGEP – Autoria própria, 2021

A Escola Classe 16 de Sobradinho, conta com diversos servidores que
contribuem para a concretização do trabalho e disseminação da educação na
comunidade na qual está localizada. Esses servidores são discriminados na
sequência:
Quadro dos servidores lotados na unidade de ensino
Nome

Atuação

Carreira

Millen de Souza Alvarenga

Direção

Magistério

Luiz Carlos Matias

Vice-direção

Assistência

Humberto Dias da Silva

Supervisão Diurno

Assistência

Leonardo Castro de Carvalho

Supervisor Noturno

Magistério

Emery Alves Castelo Branco

Apoio do
Administrativo

Assistência
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Heverton Pereira Fontenele

Chefe de secretaria

Assistência

Rosemere dos Santos Arvellos

Apoio de secretaria

Assistência

Carleuza de Freitas Souza

Apoio de secretaria

Assistência

Cecille Gabrielle Dias de Oliveira
Santos

Coordenação

Magistério

Deise Akemi Marques

Coordenação

Magistério

Gleide de Souza Miranda

Coordenação

Magistério

Valdinéia Correia Pinheiro Prestes

Coordenação
Noturno

Magistério

Raquel Monteiro Pinto

Psicóloga – EEAA

Assistência

Sonia Aparecida Monção
Gonçalves

Pedagoga – EEAA

Magistério

Ellen White de Moura Santos

Pedagoga – EEAA

Magistério

Ricardo Gama

Sala de Recurso

Magistério

Marli de Souza Pontes Vieira

Sala de Recurso

Magistério

Lucilene Ferreira Paiva

Monitora

Monitora

Aurora da Silva Souza

Mecanografia

Assistência

Francisca Batista

Sala de Leitura

Assistência

Ada Lucia da Silva Lago

Regência

Magistério

Ana Maria Rocha Lima de Souza

Regência

Magistério

Carlos Lima Campos

Regência

Magistério

Claudine Cordeiro Durães

Regência

Magistério

Clicia Batista Weschenfelder

Regência

Magistério

Dalmácia Silva

Regência

Magistério

Eliane Rodrigues da Silva

Regência

Magistério

Gabriella Peixoto Bueno

Regência

Magistério

Gizely Ribeiro Porto

Regência

Magistério

22

Grasielle Batista dos Santos

Regência

Magistério

Ivonete Maria B Vilar Almeida

Regência

Magistério

Janaila Eloisa de Souza

Regência

Magistério

Jeane Marques B dos Santos

Regência (LTS)

Magistério

Kelly de Farias Souza

Regência

Magistério

Leticia de Cassia Nascimento
Braga

Regência

Magistério

Lohana Mayra de Sousa Matos

Regência

Magistério

Luciene dos Santos Bandeira Diniz

Regência
(Restrição)

Magistério

Magna Santana

Regência

Magistério

Manuel Licinio Gonçalves

Regência

Magistério

Marcia Abadia Rodrigues

Regência (LTS)

Magistério

Michele dos Santos O. Silva

Regência

Magistério

Monica Cristina de Farias

Readaptada

Magistério

Readaptado (Apoio
no Administrativo)

Magistério

Oliene Bernabe Zardo

Regência

Magistério

Pollyanna Vieira Barradas Souza

Regência

Magistério

Ronaldo Torres de Oliveira

Regência

Magistério

Ronilda Florentina de Medeiros

Regência

Magistério

Rosa Maria de Campos

Regência

Magistério

Simone de CAmpos N Barbosa

Regência

Magistério

Valdinês Olímpio B Brandão

Regência

Magistério

Nils Ivar Corte R Porfirio

Fonte: SIGEP – Autoria própria, 2021

23

Professores Substitutos
Nome

Turno

Ana Paula Vieira

Diurno

Claudio Eustáquio da Silva Pereira

Noturno

Corailde Alves dos Santos

Diurno

Crislene de Lourdes Barbosa

Diurno

Daiany Garcia de Araujo

Diurno

Elma Francisca Lopes Costa

Noturno

Elyda da Silva Castro

Diurno

Felipe Braz Meireles

Noturno

Juliana Ribeiro da Silva

Diurno

Kamilla Mota de Avelar

Noturno

Larissa Durães da Costa Vale

Diurno

Leandro de Souza Silva

Noturno

Lilian de Fatima Durães Teixeira

Diurno

Luciene Aparecida Ferreira Gomes

Noturno

Lucilene Lopes Lima

Diurno

Pedrina Gomes de Sousa

Noturno

Sabrina Ribeiro Oliveira

Noturno

Susanne de Lima Candido

Noturno

Tatiane Isamara Augusta Ferreira

Diurno

Tatiane Kaline Dilveira de Souza

Diurno

Thaianna Nunes Vieira

Diurno

Fonte: SIGEP – Autoria própria, 2021

Membros do Conselho Escolar
Membro

Segmento

Hélio Tavares da Silva

Professor

Ana Maria Rocha Lima de Souza

Professora

Eunice Pereira da Cruz

Pai, mãe ou responsável
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Aurora da Silva Souza

Assistência

Rosemere dos Santos Arvelos

Assistência

Francisca Batista

Pai, mãe ou responsável

Fonte: SIGEP – Autoria própria, 2021

Serviços Terceirizados
Conservação e
Limpeza
Juiz de Fora

Vigilância
Global

Cozinha
G&M

Adrielle Sinderlândia da
Hora Arruda

Arnor Pereira da Glória

Coraci de Sousa Dias

Andressa Ribeiro dos
Santos

Eder Lopes de Oliveira

Joselita Pereira Lima

Divino José Neves da
Silva

Erika da Silva Gomes

Juliana Maria L.
Catanhede

Edson Teixeira de
Souza

Ramiro Caetano

Matheus Glener
Mourão Ferreira

Eliane de Souza Silva

Elieusa Soares Ferreira

Jeovan Bispo Doutor

Jurandir Neves da Silva
Marco Antônio Melo
dos Santos
Rita de Cássia Jucá
Chermont
Salvadora da Silva
Martins
Wilson de Macedo da
Costa
Fonte: SIGEP – Autoria própria, 2021
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Para a atualização deste PPP, os professores divulgaram, nos meios digitais,
o link de um formulário sobre o perfil socioeconômico e variadas situações vivenciadas
nesse período de ensino remoto. Contudo, o formulário chegou efetivamente à apenas
90 famílias das muitas que temos na nossa comunidade escolar. Portanto, diante do
total de participantes, conjectura-se que os dados desse diagnóstico dizem respeito à
apenas 2/5 do total de famílias na escola.
A Escola Classe 16 de Sobradinho recebe alunos provenientes de diversos
Condomínios (Condomínio Nova Colina I, Condomínio Digneia, Condomínios
vizinhos), chácaras da redondeza, cooperativas de reciclagem e uma grande parte
(32,2%) são de assentamentos instalados na região, como observado no gráfico 1
abaixo:
Gráfico 1 - Localidade de moradia
Onde você mora?

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021

Aqueles que moram mais distante utilizam-se do Transporte Escolar
disponibilizado

pela

SEDF.

Nossos

alunos

são

provenientes

de

classes

socioeconômicas diversificadas e trazem para a escola uma variada educação moral,
religiosa e cultural. A rotatividade de alunos é constante (alunos transferidos
provenientes de outras regiões administrativas ou outros Estados).
Diante dessa constante mudança no alunado da escola, faz-se necessário a
atualização dos dados quanto ao tipo de moradia. Com o instrumento de coleta de
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dados aplicado para a atualização deste PPP por meio do Google Forms, observamos
que 62% das famílias não possuem casa própria, sendo estas alugadas, invadidas,
emprestadas ou em outras condições de uso, com cerca de 3 a 4 pessoas na família,
como detalhado nos gráficos 2 e 3 a seguir:
Gráfico 2 - Tipo de Moradia
Sua casa é...

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021

Gráfico 3 - Número de Pessoas por residência
Quantas pessoas moram na sua casa?

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021

Como mais um indicativo da realidade social das famílias da escola,
observamos que das 90 famílias que responderam ao questionário apenas 24,4%
possuem certa estabilidade quanto à renda, visto que possuem carteira assinada;
dados da pesquisa sobre o perfil socioeconômico revelam que quase 70% das
famílias não possuem segurança

em relação

ao trabalho:

34,4% estão

desempregados, recebendo apenas algum benefício do governo; 25,6% estão
desempregados sem nenhuma ajuda financeira do governo; 6,7% trabalham em casa
de família; dentre os outros 3,3% estão as famílias que trabalham com o comércio,
aposentados, afastados pelo INSS ou fazendo trabalhos informais quando surgem,
bem como catadores de materiais recicláveis, como apresentado no gráfico 4. Diante
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dessa realidade, constata-se por meio do gráfico 5 que a renda familiar é
primordialmente providenciada pelo pai na maioria das 90 famílias que responderam
ao questionário.
Gráfico 4 - Tipos de Trabalho
Sobre seu Trabalho

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021

Gráfico 5 - Contribuintes da renda familiar
Quais pessoas ajudam na renda da sua casa?

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021

Diante da realidade do ensino remoto, faz-se necessário uma análise e um
olhar mais sensíveis às condições de moradia das famílias que pertencem à escola.
Nesse sentido, corroborando com os dados coletados, observamos que muitas
famílias moram em casas pequenas, com poucos cômodos e com poucos recursos
no que concerne aos bens materiais, como pode ser visualizado no gráfico 6.
Ressaltamos as baixas condições de acesso ao saneamento básico, que
interferem na organização do ambiente familiar para as aulas remotas, bem como
corrobora com a constante exposição das crianças a doenças infecciosas, diminuindo
assim a qualidade de vida dessas famílias.
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Gráfico 6 - Características da Casa
Como é a sua casa?

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021

Apesar de uma grande porcentagem dos respondentes ter boas condições,
apontamos a existência de uma quantidade considerável de famílias com poucas ou
nenhuma condição e estrutura que abarque não apenas o ensino remoto, mas
também à qualidade de vida, em relação ao espaço e ambiente adequado e
organizado para se estabelecer uma rotina de estudo, alimentação, sono, higiene
pessoal, entre outros aspectos; principalmente porque apenas 90 famílias
participaram desse levantamento.
Outro fator que está diretamente relacionado ao ensino, nesse período de
pandemia e atividades remotas, é o acesso à internet e aos meios eletrônicos (celular
de qualidade para cada estudante e/ou computador). No gráfico 7 abaixo, observamos
que apenas 40% das famílias possuem acesso à internet banda larga com wifi em
casa e 42% das famílias possuem apenas um celular para todos os membros da
família; sendo este dado avaliado em cima do total de 90 participantes.
Gráfico 7 - Acesso à bens e serviços básicos
Na sua casa tem...

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021
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Diante das características geográficas da região, o sinal de telefonia móvel
também não tem muita qualidade, o que impossibilita o acesso à plataforma Escola
em Casa, mediante o uso do aplicativo para uso de dados reverso, criado pelo GDF
para o ensino remoto. O que se traduz na pouca qualidade de participação dos
estudantes nas aulas síncronas e atividades da plataforma Google Sala de Aula,
qualidade essa avaliada ao longo do primeiro bimestre pelos professores e
apresentadas em conselho de classe.
Diante desse contexto, apontamos dados que se referem ao acesso efetivo dos
estudantes às atividades do ensino remoto, discriminando cada etapa:
Gráfico 8 - Acesso 1º bimestre: Educação infantil

Fonte: Pesquisa EEAA, 2021

Nos resultados da análise do rendimento da Educação Infantil, no 1º bimestre
de 2021, observa-se que a participação dos estudantes, nas aulas remotas, avançou
em relação ao ano de 2020, especialmente quando comparamos o modo de acesso
entre o 1º e o 2º períodos. É possível observar que mais de 90% dos estudantes da
Educação Infantil, estão participando das aulas pela plataforma/WhatsApp, em média,
85% participam das aulas síncronas. No que cerne ao 1º ano, observa-se:
Gráfico 9 - Acesso 1º bimestre: 1º ano

Fonte: Pesquisa EEAA, 2021
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Nos resultados da análise do rendimento dos 1ºs anos no 1º bimestre 2021,
observa-se que a participação dos estudantes, nas aulas remotas, avançou em
relação ao ano de 2020. É possível observar que mais de 85% dos estudantes do 1º
ano estão participando das aulas pela plataforma/WhatsApp, e 52% participam das
aulas síncronas. No que se refere ao 2º ano, nota-se:
Gráfico 10 - Acesso 1º bimestre: 2º ano

Fonte: Pesquisa EEAA, 2021

Nos resultados da análise do rendimento dos 2ºs anos no 1º bimestre de 2021,
observa-se que a participação dos estudantes, nas aulas remotas, avançou em
relação ao ano de 2020. É possível observar que mais de 85% dos estudantes do 2º
ano, estão participando das aulas pela plataforma/WhatsApp, e 47% participam das
aulas síncronas. No que se refere ao 3º ano, aponta-se:
Gráfico 11 – Acesso 1º bimestre: 3º ano

Fonte: Pesquisa EEAA, 2021
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Nos resultados da análise do rendimento dos 3ºs anos no 1º bimestre de 2021,
observa-se que a participação dos estudantes nas aulas remotas avançou em relação
ao ano de 2020. É possível observar que mais de 85% dos estudantes do 3º ano,
estão participando das aulas pela plataforma/WhatsApp, contudo, apenas 36%
participam das aulas síncronas. Essa pouca participação nas aulas síncronas nos
aponta um caminho de preocupação, em virtude de que esse é um recurso que pode
manter boa parte da qualidade no processo de ensino. Em relação ao 4º ano:
Gráfico 12 - Acesso 1º bimestre: 4º ano

Fonte: Pesquisa EEAA, 2021

Nos resultados da análise do rendimento dos 4ºs anos no 1º bimestre de 2021,
observa-se que a participação dos estudantes nas aulas remotas avançou em relação
ao ano de 2020. É possível observar que mais de 75% dos estudantes do 4º s anos,
estão participando das aulas pela plataforma/WhatsApp e, em média, 60% participam
das aulas síncronas. No que diz respeito ao 5º ano, observa-se:
Gráfico 13 - Acesso 1º bimestre: 5º ano

Fonte: Pesquisa EEAA, 2021
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Nos resultados da análise do rendimento dos 5ºs anos no 1º bimestre de 2021,
observa-se que a participação dos estudantes nas aulas remotas avançou em relação
ao ano de 2020. É possível observar que mais de 70% dos estudantes do 5º s anos
estão participando das aulas pela plataforma/WhatsApp e, em média, 50% participa
das aulas síncronas. Esse percentual é considerado baixo em relação às outras
turmas da escola. Acredita-se que o fato de os pais acharem que os filhos já
conseguem se organizar sozinhos e terem maior autonomia na realização das
atividades acabam não acompanhando tal qual os menores, diminuindo assim a
frequência nas aulas síncronas e a entrega das atividades na plataforma.
Diante dos dados supracitados, ressaltamos que alguns desafios ainda são
evidentes, por exemplo, a disponibilização das famílias para estar com a criança
durante as aulas síncronas, bem como ajudar na realização das tarefas. Muitos
estudantes não participam das aulas síncronas por falta de equipamentos e aparelhos
tecnológicos, bem como por falta de habilidade em usar as ferramentas e aplicativos.
Com isso uma parcela dos estudantes deixa de devolver as atividades,
participar das aulas síncronas e até mesmo deixam de responder aos professores nos
grupos de WhatsApp, havendo aqueles que bloquearam o contato do professor para
não receber nenhuma cobrança de atividade e participação, demonstrando-se assim
uma falta de interesse de muitos pais em buscar a escola. Contudo, essa questão da
disponibilidade dos pais depende de muitas variáveis, sendo, portanto, mais complexa
para solucionar. Pois as crianças ainda não têm autonomia e também não conseguem
se concentrar por longos períodos sem o auxílio de um adulto.
Mesmo diante de tantas dificuldades, reconhecemos os esforços despendidos
pelas famílias da escola para o acompanhamento das atividades do ensino remoto,
uma vez que muitos, mesmo sem condições, carregam semanalmente ou
quinzenalmente o celular com créditos pré-pago para acessar as aulas síncronas e
postar as atividades seja via WhatsApp ou plataforma Google Sala de Aula.
Esse esforço, pode ser constatado, de modo geral, nos dados do gráfico 14 e
15 abaixo, ao analisarmos o acesso e o acompanhamento dos 90 pais na realização
das atividades propostas e a participação no ensino remoto, ressaltando-se mais uma
vez que esse dado nos mostra que 3/5 das famílias da escola não conseguiram
acompanhar efetivamente o ensino remoto.
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Gráfico 14 - Acesso à Internet e ao Ensino Remoto
Sobre o acesso ao ensino remoto:

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021

Gráfico 15 - Participação no Ensino Remoto
Sobre a participação no ensino remoto:

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021

Diante do gráfico 15 acima, percebemos que apenas 37% das famílias
participam de todas as modalidades e recursos do ensino remoto oferecidos pela
escola (aula síncrona no Meet, projetos de alfabetização e reforço, postagens na
plataforma, grupos de WhatsApp, material de alfabetização impresso) e 23,3% das
famílias só possuem acesso ao material de forma impressa, sendo que nessa
porcentagem não foi contabilizado os estudantes que não têm nenhum contato com o
professor por não ter aparelho ou acesso à rede de dados, dificultando assim, ainda
mais, o processo de aprendizagem do estudante.
Um dado que o gráfico acima não representa é o acesso das famílias ao ensino
remoto: diante de apenas 90 formulários respondidos, em uma escola que atende 706
estudantes no diurno, em que as famílias tem em média 3 filhos na escola,
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observamos que a realidade aqui representada diz respeito a apenas 2/5 dos
estudantes; apontando que os outros 3/5 vivem situações até então desconhecidas,
uma vez que não participaram do levantamento ou por não ter acesso ao link por falta
de rede de dados, aparelho ou atenção aos informes no grupo, ou mesmo por não
possuir habilidades de leitura e compreensão da utilização do instrumento da coleta
de dados.
Em pergunta sobre as justificativas para a não participação das crianças,
muitos pais apontaram como dificuldades: o pouco ou nenhum acesso à internet, o
entendimento para acompanhar a plataforma; a falta de interesse dos filhos em
realizar as atividades, a falta de tempo dos pais para acompanhar as atividades em
função do trabalho.
Além das dificuldades enfrentadas pelas famílias que acompanham as
atividades do ensino remoto, podemos destacar algumas dificuldades enfrentadas
pela escola: um grande número de estudantes não contatados, considerados não
localizados uma vez que os números são inexistentes e quando do delivery e busca
pelo endereço, os mesmos não foram encontrados pela constante troca de telefone
pelas famílias, resultando em números de telefone e endereços desatualizados nos
cadastros do I-educar; muitas atividades realizadas pelos pais; falta de estrutura na
escola para receber os estudantes quando presencial/híbrido.
Mesmo diante de tanta dificuldade e incerteza, que nos impôs a pandemia, uma
parcela mínima das famílias da escola têm se esforçado para fazer o que podem para
acompanhar o desenvolvimento dos filhos, de modo que se faz necessário destacar a
fala de uma mãe, representando o que vivem essas famílias: um período de desafios
constantes, onde muitos esforços são em prol do desenvolvimento e educação dos
filhos, como fica evidente na fala:
“Eu, ainda que seja difícil mobilizar o meu tempo, ajudo minhas filhas
em tudo e acabo participando de todos os momentos, incentivo elas
ao estudo, por que também estou estudando. Ajudo os meus pais no
EJA e acho tempo pra tudo. Mas ainda não consegui o cargo da
Mulher Maravilha kkkk.” (Anônimo, perfil socioeconômico)

Mesmo enfrentando tantas dificuldades, alguns pais nos surpreendem com o
argumento de que gostaram de estar mais presentes no acompanhamento da vida
escolar dos filhos. Ressaltamos que a participação das famílias no acompanhamento
e colaboração ao trabalho do professor nunca foi tão importante. É importante lembrar
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aos pais, que constam nas legislações vigentes o dever dos responsáveis, não só em
matricular os filhos, mas acompanhar o rendimento deles, sob pena de serem
responsabilizados por abandono intelectual.
A pandemia nos veio presentear com a efetiva participação de mais famílias no
ambiente escolar, mesmo que virtualmente. Assim, observamos que a escola tem
cumprido a sua função social, ao analisarmos o feedback das famílias em relação à
escola, expresso pelo sentimento de gostar da escola, como evidenciado no gráfico
16 a seguir:
Gráfico 16 - Gosto pela escola
Você gosta da escola?

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021
Em função da colaboração e presença das famílias nos processos educativos,
é importante que haja uma efetiva participação e diálogo entre família e escola; e,
diante dos dados do perfil socioeconômico observamos que existe abertura das
famílias para essa participação, quando 83,3% dos respondentes posicionaram-se
positivamente à pergunta sobre a possibilidade de participação em conversas sobre
temas importantes sobre as famílias e que ajudam na criação dos filhos.
Diante da proposição de um diálogo entre família X escola abordando temas
gerais para serem abordados e dialogados em formato de conversas, palestras e
debates com as famílias e alunos, sobressai, como tema de interesse, o auxílio para
o avanço nos estudos. Outros temas que ganharam visibilidade na pesquisa são: o
que se deve e o que não se deve fazer e dizer para a educação dos filhos, informações
e orientações sobre Bullying, a saúde das famílias em tempos de pandemia, educação
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e organização da rotina para os estudos, entre outros evidenciados no gráfico 17
abaixo:
Gráfico 17 - Temas de interesse
Sobre o que você gostaria de conversar?

Fonte: Perfil Socioeconômico, 2021

No intuito de melhor entender aos interesses das famílias, nos propomos a
ouvi-las em pergunta aberta sobre temas de debates na escola em diálogo junto às
famílias; dentre vários temas apontados pelos pais, recebemos sugestões
relacionados à: lidar com os filhos nas drogas, abuso sexual, pedofilia, gravidez e
drogas na infância, brigas entre irmãos e, a melhor forma de auxiliar o progresso dos
filhos na escola.
A Secretaria de Estado de Educação do DF também acompanha os resultados
obtidos pelas escolas através da Prova Diagnóstica, que é um dos instrumentos
utilizados pelo SIPAEDF. Com os resultados obtidos nos anos de 2018 e 2019,
continuamos apontando os desafios que temos pela frente no campo da matemática,
da leitura e escrita. A Escola Classe 16 participou de sua primeira avaliação externa
(SAEB) em 2011. A Instituição obteve os seguintes resultados, desde então:
IDEB
Ano avaliado

2011

2013

2015

2017

2019

Ideb observado

5.1

5.0

5.0

*1

6.1

Metas Projetadas

Sem meta projetada

5.3

5.6

5.8

6.3

Fonte: INEP, 2020

1

*Segundo registros oficiais, o número de participantes no SAEB foi insuficiente para que os
resultados fossem divulgados.
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Diante dos dados do IDEB, faz-se necessário uma análise mais específica do
fluxo escolar em anos anteriores aos das avaliações externas indicadas
anteriormente; nesse sentido, é possível ter uma visão melhor do fluxo escolar
analisando os dados abaixo:
Fluxo escolar dos Anos Iniciais
ANO

APROVADOS

REPROVADOS

ABANDONO

DEFASAGEM

1º ANO

103

-

03

2006 – 01
2009 – 02
2010 – 02

2º ANO

89

-

1

2007 – 01
2008 – 01
2009 – 03

2

2005 – 02
2006 – 03
2007 – 06
2008 – 24

02

2004 – 04
2005 – 04
2006 – 05

02

2002 – 01
2004 – 03
2005 – 06
2006 – 20

3º ANO

4º ANO

5º ANO

76

25

105

-

79

06

Fonte Censo Escolar, 2020

Destacamos que a Escola Classe 16 de Sobradinho, também atende o público
de Jovens e Adultos no período noturno, que em sua maioria são pais ou parentes de
alunos do diurno. Diante desse dado, apontamos também o fluxo escolar na Educação
de Jovens e Adultos (EJA), que atendeu no ensino remoto o total de 101 estudantes
no 1º semestre de 2021:
Fluxo escolar na EJA
1ª ETAPA

05

04

06

2º ETAPA

07

06

03

3ª ETAPA

05

10

03

4ª ETAPA

12

06

17

5ª ETAPA

19

04

21

38

6ª ETAPA

22

13

35

7ª ETAPA

27

22

27

8ª ETAPA

31

08

09

Fonte Censo Escolar, 2020

Embora o número de alunos retidos seja baixo, é um ponto a ser melhorado. A
quantidade de alunos que abandona a EJA nos leva a repensar nossas práticas
pedagógicas, no sentido de como podemos alcançar esses jovens antes de se
perderem pelo caminho.
Os dados apresentados neste item foram coletados no site do INEP, censo
escolar e com a aplicação de questionário do perfil socioeconômico. No que concerne
à EJA, o diagnóstico da comunidade escolar deixa explícito o convívio entre duas
faixas etárias, a dos adolescentes e jovens entre 15 e 23 anos e os mais experientes
entre 45 a 70 anos.
Assim como as famílias do turno diurno, o público da EJA da Escola Classe 16
apresenta um perfil socioeconômico de baixa renda, que convive com altos níveis de
violência urbana, desestrutura familiar, gravidez na adolescência e uso de drogas.
Sendo importante estabelecer ações que intervenham nesta realidade.
No contexto do ensino remoto, devido à pandemia de COVID 19, evidenciouse uma grande carência da comunidade atendida na EJA quanto à conectividade,
visto às vulnerabilidades apontadas pelo diagnóstico da realidade escolar. Fato este,
que exigiu da equipe pedagógica e da comunidade grande capacidade de
adaptabilidade frente à necessidade de reinvenção das práticas pedagógicas, uso das
TICs e uso de diferentes linguagens. Além do exposto, fez-se necessário também a
ampliação das plataformas de atendimento aos estudantes para além da plataforma
Google Sala de Aula, atendendo os estudantes pelas atividades impressas e grupos
de WhatsApp.

4. FUNÇÃO SOCIAL
A escola em sua função social tem a responsabilidade de garantir a
aprendizagem de todos os estudantes, nas modalidades de ensino que oferece,
promovendo a qualidade no processo educativo a partir do reconhecimento da
realidade social e da diversidade cultural de sua comunidade.
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Em consonância aos documentos da Secretaria de Educação do DF,
observamos que
na sociedade atual, a escola é chamada a desempenhar intensivamente um
conjunto de funções diversas. Além da função de instruir e avaliar, a escola
tem de orientar (pedagógica, vocacional e socialmente), de cuidar e acolher
crianças e jovens em complementaridade com a família, de se relacionar
ativamente com a comunidade[...] (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p.24).

Assim, frente ao diagnóstico realizado dentro do contexto educativo no qual se
encontra esta escola, e considerando o papel desta na comunidade, a Escola Classe
16 de Sobradinho almeja ser lócus do desenvolvimento integral do (a) educando (a)
por meio da compreensão do estudante como sujeito central no processo de ensinoaprendizagem, capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, apto ao pensamento
autônomo, propositivo de ações assertivas, na busca pela transformação da realidade
na qual está inserido.
Contando sempre com a participação da família no cotidiano escolar dos
educandos, fortalecendo vínculos entre a escola e a família, de forma a promover a
formação de atitudes de valores, com respeito mútuo entre as gerações, de forma a
construir um ambiente escolar harmonioso onde todos tenham seus direitos de
aprendizagem contemplados, desenvolvendo bons hábitos de disciplina e plena
atenção na escola; visando o combate à evasão, a alfabetização até o final do 2º ano,
bem como a melhoria do desempenho dos estudantes nas avaliações externas.
Assim, a escola que queremos é a escola que oportuniza a todo estudante,
independente da sua condição cognitiva, cultural ou socioeconômica, o direito de
aprender com qualidade; uma escola que acolha a criança, o jovem e o adulto,
conduzindo-os à emancipação tanto do pensamento, quanto das atitudes, de forma
consciente e inteligente. Em tempos de ajuntamento ou de distanciamento social, seja
no ensino presencial, híbrido ou remoto, buscando todos os estudantes, sempre com
a premissa de nenhum estudante a menos, pois juntos somos mais fortes.

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Nos dias de hoje, a escola não pode negar a existência dos assuntos e
problemas de uma sociedade globalizada. Isso impulsiona a escola a rever e
redirecionar suas ações, repensando seu trabalho pedagógico.
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Dessa forma, buscamos desenvolver um trabalho de qualidade, participativo e
comprometido com o respeito, a solidariedade, a responsabilidade, a ética, a
cooperação e a justiça; com a finalidade de solidificar o princípio da cidadania.
Promovendo, para tanto, o crescimento e desenvolvimento humano, criando
possibilidades para que os sujeitos socializem experiências, realizem aprendizagens
e construam sua identidade numa perspectiva de pleno exercício da cidadania.
Buscando, assim, priorizar o conhecimento do aluno, a participação coletiva
dos sujeitos, no sentido de estabelecer uma práxis pedagógica centrada no diálogo e
na promoção da autonomia escolar, bem como o fortalecimento de habilidades
socioemocionais, autonomia e protagonismo juvenil.
Dessa maneira, os princípios que norteiam nossa prática pedagógica estão
pautados

na

unicidade

entre

teoria

e

prática,

na

interdisciplinaridade

e

contextualização dos conhecimentos e na flexibilização ao selecionar e organizar os
conteúdos, tornando-se esses os nossos “ideais, aquilo que procuramos atingir e
expressam o que consideramos fundamental” (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 66),
assim concretizados à:
● Considerar o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem;
● Valorizar as experiências e vivências do aluno;
● Reconhecer que o conhecimento é fruto das interações entre o professor e
o aluno, e entre aluno e aluno;
● Organizar o trabalho escolar em torno de atividades que proporcionem
prazer e estimulação a aprendizagem;
● Respeitar a diversidade dos alunos;
● Enfatizar a interdisciplinaridade;
● Desenvolver as atividades em sala de aula a partir de sequências didáticas;
● Incentivar o trabalho em grupo.
Assim, a materialização desses princípios em nossa prática pedagógica tem
buscado um referencial no currículo, a fim de promover uma educação pautada nas
unidades didáticas integradas que contemplem os eixos transversais e a educação
para a diversidade. “A diversidade pode ser entendida como a percepção evidente da
variedade humana, social, física e ambiental presente na sociedade” (DISTRITO
FEDERAL, 2014a, p. 39, 40). Valorizando e respeitando sempre as singularidades de
cada

educando,

visando

“[...]

oportunizar

a

todos(as)

os(as)

estudantes,
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indistintamente, o direito de aprender” (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 11), numa
perspectiva de educação inclusiva.
Os eixos transversais possibilitam o acesso do (a) estudante aos diferentes
referenciais

de

leitura

do

mundo,

com

vivências

diversificadas

e

a

construção/reconstrução de saberes específicos de cada ciclo/etapa/modalidade de
educação básica (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 36).
O saber do aluno se materializa nas experiências do dia-a-dia atrelado à prática
pedagógica e à organização do trabalho docente. Sabendo que as práticas
pedagógicas devem evidenciar os eixos integradores (alfabetização, letramentos e
ludicidade) e os eixos transversais (Educação para a Diversidade, Cidadania e
Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade).
Pensando também numa perspectiva de escola integral, é necessário visualizar
o aluno por inteiro, possibilitando o desenvolvimento do pensamento crítico e o
exercício pleno da cidadania, baseando-se nos princípios éticos, estéticos e políticos
que pautam o trabalho pedagógico da Educação Básica conforme Currículo em
movimento da Educação Infantil (DISTRITO FEDERAL, 2018c, p. 58):
1. Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia, da
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio
ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades;
2. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à
democracia e aos direitos de cidadania;
3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a
liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e artísticas.

Nesse sentido, o trabalho está pautado nos princípios epistemológicos
considerando a unicidade entre teoria e prática, a interdisciplinaridade e a
contextualização e flexibilização, que fortalecem os propósitos educacionais
relevantes para a formação integral dos estudantes, abrindo espaços para um
ambiente educativo que valorizam o compartilhamento de experiências e
conhecimentos do estudante (DISTRITO FEDERAL, 2018c).
Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a
serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das
ações da Educação Integral são:
Integralidade: a Educação Integral é um espaço privilegiado para se repensar
o papel da educação no contexto contemporâneo. É importante dizer que não se deve
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reduzir a Educação Integral a um simples aumento da carga horária do aluno na
escola. Assim propõe–se que cada escola participante da Educação Integral no
Distrito Federal, ao elaborar seu projeto pedagógico, repense a formação de seus
alunos de forma plena, crítica e cidadã.
Intersetorialização:

A

Educação

Integral

deverá

ter

assegurada

a

intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes
campos em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam
articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como forma de
contribuição para a melhoria da qualidade da educação.
Transversalidade: a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola
deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas
de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da
escola.
Diálogo Escola e Comunidade: Na Educação Integral é necessária a
transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes
comunitários como sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto político pedagógico
implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas, resgatando
tradições e culturas populares.
Territorialidade: Significa romper com os muros escolares entendendo a
cidade como um rico laboratório de aprendizagem. A educação se estrutura no
trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilidade pelo processo
educativo.
Trabalho em rede: O estudante não é só do professor. Todos devem trabalhar
em conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar
oportunidades de aprendizagens para todos.

6. MISSÃO
Formar cidadãos através de uma educação de qualidade, levando-os a
construir uma nova história com autonomia e dignidade, sendo capazes de
transformar sua realidade social, sem deixar que o ensino remoto/híbrido se torne
mais uma barreira para essa transformação. Bem como, estreitar as relações família
X escola, a fim de não perder nenhum estudante com uma busca ativa constante.
Especialmente no contexto de Ensino Remoto, a Escola Classe 16 de Sobradinho tem
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atuado

de

forma

a

alcançar

todos

os

estudantes,

esgotando-se

as

estratégias/possibilidades.
Como escola, estamos pautados na missão: nenhum estudante a menos, pois
juntos somos mais fortes. Dessa forma, por meio das redes sociais: Facebook e
Instagram, do aplicativo WhatsApp, dos aplicativos Google (Google Sala de Aula, email), ligações convencionais - residenciais e para celulares, entrega delivery,
disponibilização de faixas em localidades estratégicas, visitação nos endereços das
famílias (entre outros), a EC16 preza pelo contato diário com as famílias/educandos,
na busca pelo alcance de toda comunidade escolar.
Abaixo seguem exemplos de postagens nas diferentes mídias sociais e
aplicativos, com o objetivo de alcançar/informar/“trazer para perto” nossos educandos
e suas famílias.
Posts divulgados pela EC 16

Fonte: Arquivo Próprio, 2020/2021
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7. OBJETIVOS
Para cumprir com a missão e com a função social da escola, atendendo à
comunidade na qual a escola está inserida, expressando resultados que almejamos
em um âmbito geral, são objetivos da educação:
● Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em
uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais:
Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos
Humanos, Educação para a Sustentabilidade;
● Promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da
escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências
de diversos letramentos;
● Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos
histórico geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da
economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de
princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e
mundial;
● Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino,
capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas
aprendizagens, na perspectiva do protagonismo estudantil.
● Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar
diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à
garantia de acesso, permanência e formação integral dos estudantes;
● Capacitar as famílias e estudantes, por meio de tutoriais em vídeos e posts
instrucionais, para o uso das plataformas virtuais de aprendizagem: Google
Sala de Aula; Google Meet; Aplicativo Escola em Casa DF; entre outros (ver
figura 1);
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● Disponibilizar

atividades

ricas

em

conteúdo

dentro

do

nível

de

aprendizagem do estudante, a fim de proporcionar autonomia à criança e
maior entendimento pelas famílias na realização das atividades.
● Disponibilizar material impresso, de acordo às postagens da plataforma,
para os estudantes sem acesso à internet.
● Disponibilizar grupos no aplicativo whatsapp para maior interação entre as
famílias e os professores.
● Disponibilizar projetos de intervenção nas dificuldades apresentadas pelos
estudantes a fim de se alcançar os pré-requisitos em cada etapa/ciclo.
● Estar em constante busca ativa de estudantes, a fim de não perder o vínculo
com nenhuma família.
Figura 1 Apresentação da Sala virtual

Fonte: Arquivo Próprio, 2020/2021

Estreitando as relações de ensino e aprendizagem, a fim de atender a cada
modalidade de educação ofertada na escola, são elencados nos quadros abaixo os
objetivos de ensino e aqueles das aprendizagens:
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Educação Infantil
Objetivos de Ensino

Objetivos das Aprendizagens

● Promover a busca ativa dos estudantes.
● Fortalecer o momento do Conselho de
Classe;
● Propiciar, quinzenalmente, a formação
continuada com momento de estudo com
temas sugeridos pelo grupo ou temas que a
coordenação
e/ou
direção
julguem
necessários;
● Acompanhar,
quinzenalmente,
planejamento por ano;

o

● Promover a participação de todos os
segmentos da comunidade escolar no
planejamento, execução e avaliação das
atividades. escolares;

● Favorecer o desenvolvimento dos
processos de percepção, atenção,
memória, fala, imaginação e criação;
● Desenvolver atitudes de participação e
cooperação;
● Possibilitar
vivências
em
que
experimentem o falar e o ouvir, o pensar e
o imaginar;
● Desenvolver a expressão criativa da
criança;
● propiciar à criança descobrir a si mesma,
aos grupos da qual faz parte, no sentido
de formar a sua identidade.

Fonte: Autoria Própria, 2020/2021

Anos Iniciais
Objetivos de Ensino

Objetivos das Aprendizagens

● Promover a busca ativa dos estudantes.
● Fortalecer o momento do Conselho de
Classe;
● Propiciar, quinzenalmente, a formação
continuada com momento de estudo com
temas sugeridos pelo grupo ou temas que a
coordenação
e/ou
direção
julguem
necessários.
● Acompanhar,
quinzenalmente,
planejamento por ano.

o

● Promover a participação de todos os
segmentos da comunidade escolar no
planejamento, execução e avaliação das
atividades escolares;
● Reduzir os índices de reprovação nas turmas
de 3° e 5° anos;
● Elevar o índice do IDEB;
● Realizar um trabalho de valorização de todos
os segmentos envolvidos no processo de
ensino – aprendizagem, visando à melhoria
das relações interpessoais e o compromisso
com educação de qualidade;
● Organizar o trabalho pedagógico, visando a
aprendizagem dos alunos, superando as
práticas fragmentadas no espaço escolar.

● Desenvolver-se integralmente enquanto
cidadão, considerando os objetivos de
aprendizagem
dos
componentes
curriculares e eixos transversais do
currículo em movimento;
● Desenvolver-se oralmente, a fim de
sustentar
um
posicionamento
e
argumentos em debates, críticas e
discussões;
● Compreender o sistema de escrita
alfabética, no contexto de uso no
cotidiano;
● Dominar as habilidades de leitura e escrita
nos níveis objetivo, inferencial e crítico
● Reconhecer e produzir textos de diversos
gêneros textuais em situações reais de
uso;
● Desenvolver o gosto pela leitura e imersão
na literatura.
● Desenvolver
matemático;

o

raciocínio

● Resolver e compreender
operações matemáticas

as

lógicoquatro

● Compreender, elaborar e resolver
situações-problema dos campos aditivo e
multiplicativo;

Fonte: Autoria Própria, 2020/2021
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Educação de Jovens e Adultos
Objetivos de Ensino
● Promover a busca ativa dos estudantes.
● Garantir os direitos de aprendizagem dos
estudantes da modalidade.

Objetivos das Aprendizagens
● Formar estudantes críticos, autônomos e
protagonistas de seus projetos de vida.
● Retomar projetos de vida paralisados
devido à evasão e/ou insucesso escolar.

● Construir uma Educação de Jovens e Adultos
que desempenhe as funções sociais da
modalidade, que deve ser: Reparadora,
equalizadora e qualificadora.

● Dar continuidade a formação acadêmica
mesmo
diante
de
um
contexto
pandêmico.

● Atender a comunidade em múltiplas
plataformas, adequadas às formas de
acessibilidade possíveis aos estudantes.

● Desenvolver
aprendizagens
significativas, presentes no Currículo em
Movimento da EJA.

● Desenvolver aprendizagens significativas,
presentes no Currículo em Movimento da
Educação de Jovens e Adultos.

● Solucionar
situações-problemas
complexas da vida pessoal, social e do
mundo do trabalho.

● Preparar os estudantes para resolverem
situações problemas complexos da vida
pessoal, social e laboral.

● Reduzir
a
evasão
promovendo
estratégias que permitam a permanência
e o êxito escolar.

● Adotar metodologia adequada ao perfil de
aprendizagem dos jovens e adultos, evitando
a reprodução da exclusão que os levaram à
modalidade.

● Desenvolver a autonomia dos sujeitos,
através de projetos que permitam o
protagonismo
do
estudante
no
desenvolvimento das aprendizagens.

● Desenvolver projetos pedagógicos que
permitam
o
desenvolvimento
de
aprendizagens
significativas,
que
desenvolvam o pensamento crítico, a
autonomia e a preparação para o mundo do
trabalho.

● Reduzir os índices de reprovação na
Educação de Jovens e Adultos.

● Consolidar o processo de avaliação
formativa, de forma que os dados a respeito
da aprendizagem viabilizem a elaboração de
intervenções nas aprendizagens de forma
pontual e eficiente.
● Utilizar os dados das avaliações para as
aprendizagens, avaliação de rede e em larga
escala para elaborar projetos, planos e
estratégias que permitam avançar nos
índices de aprendizagem.

● Desenvolver competências e habilidades
que permitam a inserção no mercado de
trabalho e a ascensão social.
● Resolver situações problema de forma
criativa e eficiente.
● Compreender o funcionamento das
relações de poder em um Estado
Democrático de Direito de forma a
fortalecer a democracia e aumentar a
participação política.
● Encarar os dilemas sociais, políticos e
econômicos com criticidade e de forma
propositiva.

● Atingir as metas 9, 10 e 11 do Plano Distrital
de Educação (PDE)
● Erradicar o analfabetismo na comunidade de
Nova Colina e regiões vizinhas.

Fonte: Autoria Própria, 2020/2021
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8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS
O artigo 205 da Constituição Federal de 1988, define a educação como um
direito social, de todos, sendo dever do Estado e da família; “visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).
Segundo Paulo Freire, a educação deve buscar a emancipação do(a)
educando(a), em um movimento de superação do tradicionalismo pedagógico, com
vistas à uma educação libertadora, para o efetivo exercício da cidadania; ressaltandose a importância da curiosidade, da autonomia e do pensamento crítico de todos os
agentes envolvidos no fazer pedagógico. Fazer esse que, segundo Vygotsky, dar-seá como processo social, na interação entre os agentes do processo ensinoaprendizagem e também com o meio, tendo como resultado a independência e o
conhecimento potencial do(a) educando(a).
Assim,

toda

prática

pedagógica

deve

estar

fundamentada

numa

intencionalidade política e formativa, tendo como objetivo a formação do indivíduo em
sua totalidade; dessa maneira, é importante ressaltar os referenciais teóricos e
metodológicos adotados no Currículo em movimento da Educação Básica, que em
seu caderno “Pressupostos Teóricos” explicita a relevância da Teoria Crítica que:
[...] ao questionar o que pode parecer natural na sociedade, como:
desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento científico em
relação a outras formas de conhecimento, neutralidade do currículo e
dos conhecimentos, busca de uma racionalidade emancipatória para
fugir da racionalidade instrumental, procura de um compromisso ético
que liga valores universais a processos de transformação social
(PUCCI, 1995; SILVA, 2003 apud DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 21).

Ressaltando também a pertinência da Teoria Pós-Crítica, que considera que
“[...] as relações de poder que estão na base da produção das diferenças” (DISTRITO
FEDERAL, 2014a, p. 22). Nesse sentido, para Freire as relações de poder tendem a
perpetuar uma educação bancária, da qual a prática pedagógica deve desvincular-se.
Para tal, essa prática deve estar imersa também nos Eixos Transversais: Educação
para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e
Educação para a Sustentabilidade, numa perspectiva de educação inclusiva, onde o
objetivo é “[...]ensinar a todos seus estudantes, sem distinção e com qualidade,
favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu processo
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de ensino-aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global” (DISTRITO
FEDERAL, 2014b, p. 11). Na busca pela unicidade pedagógica, numa visão de
formação integral da pessoa humana.
Vale ressaltar que essa formação visa a integralidade do educando. Essa com
vistas à educação que vai além dos muros da escola, ampliando, tempos espaços e
oportunidades educacionais e vê o(a) educando(a) como ser multidimensional. Assim,
A adoção da concepção de Educação Integral se dá na visibilidade
social a grupos e segmentos sociais, cooperando para a mobilidade
social e a garantia de direitos, contemplando as diversas dimensões
da formação humana, no comprometimento de diferentes atores
sociais com o direito de aprender, reconhecendo os(as) estudantes
como sujeitos de direitos e deveres e na busca da garantia do acesso
e da permanência dos(as) estudantes com sucesso (DISTRITO
FEDERAL, 2014a, p.11).

Nesse sentido, oportunizar o acesso e a permanência dos(as) educandos(as)
na escola, com sucesso, requer uma constante busca por práticas pedagógicas que
vislumbrem a avaliação, não como um mero instrumento quantificador, mas sim, com
vistas à aprendizagem, ou seja, uma avaliação comprometida não só com o produto,
mas primordialmente com o processo: uma avaliação para as aprendizagens; não
baseando-se em um único instrumento, nem a um único momento, pois somente a
ampla multiplicidade de recurso de avaliação dará condições para que o professor
possa tomar as decisões necessárias a cada caso, conforme as necessidades do(a)
educando(a). Como também aponta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(BRASIL, 1996) em seu artigo 24, inciso 5º prevê que a avaliação deverá ser contínua
e cumulativa, e que deve haver prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos.
Lima (2009), ao abordar o papel da avaliação, reflete que para que a avaliação
educacional consiga assumir seu papel de instrumento dialético de diagnóstico para
o crescimento “terá de situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja
preocupada com a transformação social e não com a sua conservação.” (LUCKESI,
2005, p. 42).
Cabe ressaltar, portanto, que a avaliação deve ser formativa, cooperando para
as aprendizagens, além de indicar o que é necessário ser feito no processo de ensino.
Segundo o caderno Orientação Pedagógica do Programa para o Avanço das
Aprendizagens Escolares, a “[...] avaliação formativa toma forma por meio do
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movimento: avalia-se para ensinar, avalia-se para aprender. Avalia-se para que se
garanta que todos consigam aprender” (DISTRITO FEDERAL, 2018d, p. 11).
Logo, durante todo o ano letivo serão realizadas práticas avaliativas
participativas, levando em consideração as diferenças individuais dos alunos e das
etapas ofertadas, dispondo de vários instrumentos avaliativos: portfólio, prova,
trabalhos em grupo, observação e relatório descritivo individual do aluno, pois avaliar
não se resume à aplicação de testes ou exames.
Assim, a Escola Classe 16 de Sobradinho entende que uma educação de
qualidade, que vise a transformação da sociedade (num viés Freirano de
reciprocidade), só se efetivará mediante práticas pedagógicas inovadoras, visando
oportunizar o direito de aprendizagem dos alunos. Levando em consideração que a
educação é um processo individual, bem como um processo social, que acontece por
meio das inter-relações, possibilitando o acesso do estudante às mais variadas
experiências, desenvolvendo habilidades e atitudes.

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
A escola é vista como um espaço de construção coletiva de novos saberes,
onde o processo de ensino e aprendizagem é concebido para formar sujeitos
autônomos. Assim, em nossa prática pedagógica o trabalho docente deverá permitir
a articulação dos conteúdos escolares com as vivências do aluno; a dinâmica da sala
de aula deverá privilegiar o diálogo, desenvolvendo as habilidades necessárias para
a inserção construtiva do aluno em seu contexto de vida.
Um Projeto Político Pedagógico pautado na construção do conhecimento
necessita de muita clareza sobre o papel do aluno e do professor dentro do processo
de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, o papel do professor é oferecer
oportunidades para que o aluno desenvolva as habilidades de aprender a pensar, e
aprender a aprender.
Dessa forma, notamos que a atuação do professor em relação à aprendizagem
deve ser em prol da aprendizagem do estudante, sendo ele o centro do processo de
ensino-aprendizagem, ressaltando-se a importância do protagonismo estudantil.
Refletindo e repensando o seu fazer pedagógico de forma que todos os alunos sejam
incluídos e participem das atividades propostas em sala de aula, contribuindo assim,
para sua aprendizagem.
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Detectadas as dificuldades que refletem nos resultados qualitativo e
quantitativo da aprendizagem, o grupo de professores precisa realizar um atendimento
mais individualizado, por meio de estratégias interventivas diante do diagnóstico. A
Lei de Diretrizes e Bases número 9.394 de 1996 sugere a preferência de estudo de
recuperação paralela ao período letivo. E o Regimento Escolar das Instituições
Públicas do DF prevê como obrigação docente, a criação de estratégias para
recuperação contínua do aluno, nos termos da lei:
Art. 303. Além das obrigações expressas na legislação, constituem
deveres do professor:
VIII. zelar pela aprendizagem dos estudantes, estabelecendo
estratégias e intervenções pedagógicas, tais como: projetos
interventivos, reagrupamentos, entre outros, quando necessário.
XII. ofertar a recuperação processual, contínua e final, desenvolvendo
projeto interventivo com o estudante, e demais ações pedagógicas
necessárias, utilizando-se, inclusive, da carga horária residual
(DISTRITO FEDERAL, 2019, p. 110)

Nesse contexto, é importante considerar a possibilidade de intervenções
individualizadas uma vez que é pontual na zona de desenvolvimento iminente
(VYGOTSKY, 1991) da criança, contribuindo para a criança avançar daquilo que
consegue fazer apenas com ajuda, para algo que ela consegue fazer sozinha;
garantindo assim os direitos de aprendizagem de cada um e respeitando as suas
individualidades e diferenças.
Diante da situação de isolamento social, cancelamento das aulas presenciais
no Distrito Federal e implantação do ensino remoto mediado por tecnologias, o ano
de 2020 foi um ano de reinvenção da docência e de todo o trabalho pedagógico na
Escola Classe 16 de Sobradinho; sofrendo alterações em todos os âmbitos, no sentido
de adaptar-se à nova realidade imposta como medida de enfrentamento e contenção
da disseminação do novo coronavírus.
Nesse contexto, foi necessário que a equipe gestora, pedagógica e docente da
escola, mais do que nunca, desenvolvesse um trabalho afinado, falando a mesma
língua, a fim de buscar o melhor para o estudante, dentro das possibilidades
apresentadas pela comunidade e pela escola, bem como para o professor e demais
servidores, que se viram numa rotina totalmente distinta e desafiadora. Para tanto, o
ano de 2020 foi um ano de grandes aprendizados e acertos, estendendo-se também
ao ano de 2021, que permaneceu com a modalidade de ensino remoto, com a
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vantagem de termos já uma certa experiência nesta modalidade, o que facilita o
trabalho na escola.
Diante desse contexto, a Coordenação Pedagógica, que passou a acontecer
de forma virtual devido ao contexto pandêmico e de ensino remoto, tornou-se
espaço/tempo de efetiva formação continuada dos professores, coordenadores e
equipe gestora, em busca de instrumentalização para a nova realidade; bem como
tem sido o

momento em que

professores

e coordenadores reúnem-se,

quinzenalmente via Meet, para juntos refletir sobre as ações pedagógicas e colocar
em práticas ideias que irão contribuir para a construção de uma escola participativa e
decisiva na formação integral e social do sujeito, onde a dinâmica da sala de aula vai
levar em conta atividades que valorizam os conhecimentos prévios dos alunos.
O espaço da coordenação tornou-se maior tendo em vista a formação de grupo
de professores, por etapa, no WhatsApp, o que permite a constante interação entre
cada grupo, independente do horário de regência de cada professor; permitindo assim
uma constante troca de conhecimentos e união dos grupos no sentido de que cada
professor contribui com aquilo que domina.
No que cerne ao grupo da escola como um todo, observou-se a necessidade
de um encontro semanal via Meet, para uma acolhida da equipe, atualizações,
formação

continuada

esclarecimentos

de

no

espaço

dúvidas

da

sobre

coordenação
documentação

pedagógica

coletiva,

do

remoto,

ensino

compartilhamento de experiências exitosas e dificuldades enfrentadas, bem como
para reunião do grupo com a prática de uma escuta sensível, a fim de manter os laços
de afinidade no trabalho. Desse modo, a organização do grupo nas quartas-feiras
ficou destinada à coordenação coletiva e às demandas do professor, tais como
preparação de material ou atendimentos via Meet, sendo estes de acordo à
necessidade da turma.
No que diz respeito ao trabalho dos professores em específico, reiteramos que
as reuniões de planejamento formais e síncronas via Google Meet com o grupo de
professores e coordenadora passaram a ser quinzenais (não impedindo que o grupo
de professores do ano se reunissem para pesquisa, elaboração e avaliação de
atividades ou outros questões), esquematizando e organizando objetivos, conteúdos
e atividades com um mês de antecedência, a fim de o professor ter um tempo hábil
para concretização de suas atribuições:
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● Pesquisa de material para elaboração das postagens na plataforma e
atividades para os estudantes, dentro no nível de aprendizagem, considerando
o biênio 2020/2021;
● Elaboração de vídeos, formulários, atividades em PDF e slides para postagem
na plataforma;
● Elaboração do material adaptado ao da plataforma para impressão e entrega
aos alunos que não possuem acesso à internet.
● Correção

das

atividades

e

feedback

às

famílias,

considerando

a

fundamentação teórica da pedagogia histórico crítica;
● Atendimentos individualizados via Meet ou chamada de vídeo pelo WhatsApp
com estudantes com maiores dificuldades de aprendizagem;
● Planejamento individual do professor;
● Formação continuada dos professores e demais segmentos da escola, seja por
participação nas lives promovidas pela SEDF e pela CRE, ou na participação
de cursos da EAPE ou outras instituições de ensino.
No que diz respeito à atuação da Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem (EEAA), de modo geral, o trabalho tem sido direcionado à participação
nas coordenações coletivas via Meet, bem como mapeamento da realidade escolar,
auxílio aos professores em relação às estratégias de ensino, acompanhamento dos
conselhos de classe, suporte às famílias; escuta sensível junto à direção,
coordenação e docentes.
No que concerne ao trabalho dos professores da sala de recursos, em linhas
gerais, apontamos o acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes
com necessidades especiais, as postagens na sala de aula virtual da sala de recursos,
orientações e suporte aos professores no que diz respeito às adequações curriculares
e elaboração de atividades adaptadas aos estudantes; bem como, a participação nas
coordenações coletivas, formações continuadas em cursos da EAPE e participação
nas reuniões e fóruns organizados pela CRE.
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Em relação à coordenação, em resumo, além do planejamento quinzenal,
acompanhamento das atividades da plataforma e suporte aos professores
diariamente, em parceria à equipe gestora, a equipe de coordenação realiza a
verificação, impressão e entregas quinzenais de material impresso.
Por fim, no que se refere à equipe gestora, de modo geral, esta tem se revesado
para atendimentos presenciais e tarefas administrativas na escola, acompanhamento
da manutenção e limpeza e da escola, entrega de cestas verdes, formação continuada
em cursos da EAPE e participação em reuniões e fóruns organizados pela CRE,
plantões via Meet e WhatsApp para atendimento aos professores e coordenadores;
bem como auxiliado os professores com a tentativa de contato com as famílias que
não dão retorno na efetivação da busca ativa por estes e outros estudantes, buscando
sempre manter o vínculo Família X Escola.
9.1. ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E DO ESPAÇO
A organização do tempo na escola é direcionada por meio de calendário e
horário escolares específicos em consonância com orientações emanadas da SEDF
e CRE-Sobradinho; assim como por meio de planos de ação e cronograma de trabalho
para o desenvolvimento das atividades diversas, ao longo do ano letivo, definidos pelo
grupo de professores e direção, nas coordenações pedagógicas.
Os espaços são organizados para atender alunos da Educação Infantil, Ensino
Fundamental (Anos Iniciais), Classes Especiais e EJA; de maneira tal que para a
educação infantil e primeiro ano haja um espaço adequado e reservado, evitando o
contato dos pequenos com os estudantes maiores, a fim de prevenir eventuais
acidentes e problemas durante o uso coletivo dos espaços; o mesmo diz respeito aos
estudantes do BIA e do 2º ciclo; bem como para os estudantes da EJA, que funciona
no período noturno. Estando o espaço físico da escola dividido da seguinte maneira,
conforme quadro abaixo:
Distribuição das Turmas
SALA

MATUTINO

VESPERTINO

NOTURNO

01

5º A

5º C

1ª e 2ª ETAPAS

02

5º B

4º C

3ª e 4ª ETAPAS

03

4º A

4º D

5ª ETAPA
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04

4º B

3º C

6ª ETAPA

05

3º A

3º D

06

CLASSE ESPECIAL A/B

CLASSE ESPECIAL C

07

1º PERÍODO A

1º PERÍODO B

08

2º PERÍODO A

2º PERÍODO B

09

1º A

1º D

10

1º B

1º E

11

1º C

1º F

12

2ºA

2º D

13

2º B

2º E

14

2º C

2º F

7ª ETAPA

15

3º B

3º E

8ª ETAPA

Fonte: Autoria Própria, 2021

Considerando a modalidade de ensino remoto, cada turma possui uma sala no
ambiente virtual da escola, hospedadas no e-mail institucional da escola na plataforma
Google, sendo gerenciada e organizada pelo professor regente da turma. A sala de
aula virtual recebe todos os estudantes com acesso à internet; contudo, em
complemento a esse ambiente virtual, cada professor possui um grupo da turma no
WhatsApp, onde mantém contato diário com os pais dos estudantes, que mesmo sem
acesso à plataforma Google, conseguem manter tal aplicativo.
Diante das possibilidades tecnológicas e virtuais, a escola organiza as
atividades do ensino remoto da seguinte maneira: postagens diárias na plataforma
Google Sala de aula; envio de comunicados às famílias bem como esclarecimentos
de dúvidas e manutenção da relação com o estudante nos grupos do WhatsApp ou
em conversas individualizadas com cada responsável seja por mensagem, ligação
e/ou chamada de vídeo ou ligação convencional, para aqueles que não possuem o
aplicativo; entrega de material impresso para os alunos sem acesso à internet ou com
muita dificuldade em acompanhar a plataforma; atendimentos individualizados por
chamada de vídeo via Meet ou WhatsApp; projetos de alfabetização para os alunos
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com maiores dificuldades na leitura, escrita e letramento matemático; bem como aulas
síncronas via Meet, segundo cronograma abaixo:
Cronograma Aulas Síncronas – Turno Matutino

Fonte: Autoria Própria, 2021

Cronograma Aulas Síncronas – Turno Vespertino

Fonte: Autoria Própria, 2021

Ressalta-se que o cronograma das aulas síncronas foi elaborado pela equipe
gestora e pedagógica, após diálogo sobre o tópico com cada grupo na Semana
Pedagógica, analisado e escolhido pelos professores durante coordenação coletiva
via Meet. Para elaboração do mesmo, foi considerado as seguintes variáveis: tempo
de tela adequado para cada idade, de acordo às orientações da Organização Mundial
de Saúde (OMS), necessidade de tempo e regularidade em aula síncrona, horários
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distintos entre as etapas, de modo a não coincidir os horários para as famílias com
mais um filho na escola.
Com base na escuta sensível realizada em cada encontro síncrono, diante das
demandas e necessidades da escola e dos professores, como uma medida de
cuidado à saúde do grupo docente, que se apresentou sobrecarregado, com jornada
de trabalho ultrapassando às 8 horas diárias, considerando a necessidade de um
tempo hábil para outras demandas e atendimentos junto às famílias, o grupo decidiu,
novamente em coordenação coletiva via Meet, por fazer nas quartas-feiras, uma única
reunião de coordenação coletiva com todo o grupo, deixando a aula síncrona desse
dia facultativa às necessidades da turma. A proposta partiu da equipe gestora e
pedagógica e foi bem recebida pelo grupo.
Destaca-se ainda que a organização das aulas síncronas levou em
consideração o turno de matrícula do aluno e os períodos de regência e coordenação
pedagógica, antes praticadas no período presencial, a saber:
Organização dos Turnos – Regência Matutino
Turno

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Matutino

Regência

Regência

Regência

Regência

Regência

Coord.

Vespertino

Coordenação
Pedagógica
Individual

Pedagógica
com regentes

Coordenação
Pedagógica
Coletiva

Coord.
Pedagógica

Coordenação
Pedagógica
Individual

Formação
Continuada

Formação
Continuada

Formação
Continuada

Formação
Continuada

Formação
Continuada

Autoria própria, 2021

Organização dos Turnos – Regência Vespertino
Turno

Segunda-feira
Formação
Continuada

Matutino

Vespertino

Coordenação
Pedagógica
Individual
Regência

Terça-feira
Formação
Continuada
Coord.
Pedagógica
com
regentes
Regência

Quarta-feira
Formação
Continuada

Quinta-feira

Formação
Continuada

Sexta-feira
Formação
Continuada

Coordenação
Pedagógica
Coletiva

Coord.
Pedagógica

Coordenação
Pedagógica
Individual

Regência

Regência

Regência

Autoria própria, 2021

No caso da EJA, diante de suas especificidades de público e de acessibilidade,
fez-se necessário uma organização do trabalho pedagógico que atendesse tal
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realidade de forma que a interação com os estudantes se dá em três frentes:
Plataforma, WhatsApp e material impresso. Além disso, aulas síncronas via Google
Meet são ofertadas uma vez por semana (quarta-feira) para aqueles que possuem
infraestrutura para tal.
Quanto ao uso do WhatsApp na EJA, o atendimento é feito através de grupos
das turmas, onde os professores disponibilizam atividades, sanam dúvidas por áudio,
promovem chamadas de vídeo coletiva (1º Segmento), disponibilizam vídeos e textos
de suporte pedagógico. Esta ferramenta tem se mostrado acessível a um número
maior de estudantes e junto com as outras formas de atendimento, tem garantido o
acesso às aprendizagens e a continuidade da alfabetização na 1ª e 2ª etapas do 1º
Segmento.
O material impresso na EJA é disponibilizado em 3 blocos mensais que
contemplam todos os componentes curriculares em que os estudantes estão
matriculados, em um volume adequado à carga horária de cada disciplina do currículo.
Cabe ressaltar que todos os estudantes têm acesso à recuperação processual das
aprendizagens, atendendo aos dispositivos legais.
Desse modo, tanto para os estudantes do diurno, quanto para os estudantes
da EJA, o ambiente virtual procura oportunizar o desenvolvimento dos processos
educacionais de ensino e aprendizagem, favorecendo o envolvimento de todos, por
meio da socialização e troca de experiências; considerando a diversidade e
heterogeneidade dos alunos, procurando atender as diferenças de cada indivíduo.
Dessa forma, os educadores empenham-se na otimização do tempo e espaço tendo
como tarefa despertar no aluno uma consciência crítica, o respeito mútuo e a
autonomia por meio de projetos e oficinas.
A escola conta com o espaço da Biblioteca, atualmente em desuso, devido ao
ensino remoto, contudo os estudantes contam com a disponibilização da Sala de
Leitura Virtual, por meio tópico de leitura e de links de acesso à livros em PDF
enviados nas postagens da plataforma e para os grupos das turmas. A biblioteca física
da escola está sendo renovada com o intuito de desenvolvermos projetos de leitura e
acessibilidade constante de alunos e professores ao local. Quando do retorno ao
ensino presencial, serão disponibilizados livros de literatura infantil, infanto juvenil e
adulta, visto que o público discente da escola tem idades de 4 anos a maiores de 70
anos, incluindo nossos alunos da EJA. A Biblioteca estará aberta a visitas constantes
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de alunos, para leitura no local e empréstimos de livros aos estudantes e aos
professores.
Pretendemos, aos poucos, oferecer um espaço lúdico para leituras ocasionais
ou trabalhos em grupos, monitorados pelos professores, além de contação de
histórias, sempre buscando inovações para esse espaço tão importante na educação
e crescimento dos alunos.
O recreio é o espaço de tempo previsto na rotina da escola para os alunos
brincarem e conversarem. Como era um momento de muitas confusões e acidentes,
a direção, em acordo com os professores, resolveu dividir o espaço, o tempo e os
alunos em cada ambiente da escola, sendo esse período monitorado pelos próprios
professores, o que diminuiu consideravelmente as ocorrências provenientes de mau
comportamento. Assim, a socialização entre as crianças, respeito ao outro e ao
próprio espaço ganharam uma nova perspectiva: aprender a conviver.
9.2. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS
A organização escolar considerando os ciclos de aprendizagem procura mudar
a lógica de avaliação característica da escola seriada; tendo como foco uma avaliação
formativa e continuada, sem excluir a avaliação informal ou formal, procura redefinir
seus propósitos, junto à estratégias e intervenções nas dificuldades observadas e
recuperação paralela; sempre com vistas à uma avaliação para as aprendizagens, ao
invés de uma avaliação das aprendizagens.
Segundo Freitas (2004), os ciclos procuram contrariar a lógica da escola
seriada e sua avaliação, que privilegia a reprodução dos sistemas, como as notas, a
aprovação e a reprovação, as sequências anuais do programa escolar. Dessa forma,
os ciclos compreendem alternativas de organização do ensino básico, que
ultrapassam a duração das séries anuais como referência temporal para o ensino e
aprendizagem de certas habilidades.
A Escola Classe 16 de Sobradinho considera importante a ampliação da
vivência na alfabetização, assegurando um tempo/espaço de convivência e
oportunidades concretas para a aprendizagem do aluno. Assim, a organização do
trabalho pedagógico busca ressignificar o tempo/espaço, pensando na integralidade
do aluno e propiciando aprendizagens significativas que respondam a essa
integralidade.

60

Dentre as diversas modalidades e etapas de ensino, a Escola Classe 16 de
Sobradinho oferece à comunidade da Nova Colina e seus arredores as seguintes
modalidades de ensino: Educação Infantil, contemplando crianças de 4 e 5 anos de
idade, no 1º e 2º Períodos respectivamente, considerando esta etapa como um ciclo
de aprendizagem das habilidades e direitos de aprendizagens elencados a partir dos
campos de experiências expressos no currículo da educação infantil do DF; o Ensino
Fundamental – Anos Iniciais, dividido em dois ciclos de aprendizagem: o Bloco Inicial
de Alfabetização (BIA) que compreende o 1º, 2º e 3º anos, buscando atingir os
objetivos de aprendizagem e consolidar a alfabetização até o final do 2º ano, de
acordo com o currículo em movimento do DF e a BNCC e, o 2º ciclo que compreende
o 4º e 5º anos. Também é ofertado o atendimento aos estudantes com necessidades
educacionais especiais, nas turmas de integração inversa e nas Classes Especiais;
Educação de Jovens e Adultos (EJA), contemplando o 1º e 2º segmentos. Antes do
advento da pandemia e do ensino remoto, a escola também ofertava Educação em
Tempo Integral.
Considerando os pressupostos teóricos que regem o trabalho na rede pública
de ensino no que diz respeito à organização em ciclos, a Escola Classe 16 de
Sobradinho procura organizar o trabalho docente e os planos de ensino considerando
um Avaliação diagnóstica no início do ano para direcionar as intervenções necessárias
dentro o nível de desenvolvimento dos estudantes.
Nesse sentido, a partir das avaliações diagnósticas e considerando os objetivos
e planejamentos de ensino para cada ano, o grupo de professores se organiza em
prol da realização de atendimentos que atendam às necessidades de aprendizagem
das crianças, tais como projetos interventivos e reagrupamentos 2.
No contexto do ensino remoto, está sendo realizado no BIA atendimento
individualizados via Meet, projetos de alfabetização3 com aulas extras no Meet e
produção de apostila de alfabetização para os estudantes com defasagem de
aprendizados, considerando os objetivos para o ano, o biênio e o replanejamento
curricular para o ensino remoto. No que diz respeito aos atendimentos
individualizados, a escola recebe professores em formação, provenientes do
programa Residência Pedagógica, os quais acompanham o professor regente nas
2

Expressos pelos projetos de alfabetização desenvolvidos, apresentados no título 16. Projetos
Específicos.
3
Subtítulos 16.6 e 16.7
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aulas e planejamentos, bem como fazem intervenções pontuais com estudantes que
necessitam.
9.3. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
Com o advento do ensino remoto, no ano letivo de 2020, a Escola Classe 16
de Sobradinho deixou de contar com o serviço de Coordenação da Educação em
Tempo Integral, encontrando-se – até o momento – suspensa a oferta de atividades
referentes à ampliação da jornada escolar, por meio do atendimento na Educação em
Tempo Integral.
9.4. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
A formação continuada dos profissionais de educação deve ter como objetivo
viabilizar o aprendizado e o desenvolvimento de competências necessárias à melhoria
do desempenho no trabalho, buscando a efetividade da atuação do indivíduo e de
equipes e, consequentemente o aumento do desempenho da organização, levando-a
a cumprir sua missão.
Essa formação deve ser caracterizada pela intenção da unidade escolar em
promover o desenvolvimento da excelência humana e profissional de seus integrantes
por meio de um esforço para propiciar oportunidades de aprendizagem. Deve,
também, estimular o crescimento pessoal de seus integrantes, considerando suas
experiências anteriores em outras atividades e em outras instituições de ensino.
O planejamento da formação continuada precisa considerar que o ser humano
está em constante aprendizado e o mundo em constante transformação. Portanto, a
formação dos profissionais da educação deve ser vista como uma ação contínua e
progressiva que busca diminuir a distância entre as necessidades oriundas da
atualidade e o desempenho de cada profissional. Todavia, o trabalhador deve ser
compreendido também em seu contexto histórico, partindo de dimensões pessoais e
profissionais que constroem a escola pública referendada na qualidade social.
Portanto, o trabalho da coordenação pedagógica precisa pautar-se na reflexão
da prática docente, na ação coletiva e emancipatória, buscando a construção de um
sistema colaborativo, constituindo-se como espaço-tempo de possibilidades e de
liderança pedagógica democrática. Deve desenvolver a ação dos coordenadores de
forma reflexiva e impulsionadora, propositiva e de ação solidária.
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A perspectiva é desenvolver um trabalho coletivamente, com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Tomando decisões com
base em princípios éticos, inclusivos e sustentáveis.
O propósito é favorecer a constituição de processos inovadores de ensinar,
aprender, pesquisar e avaliar. Com a sugestão de coordenações propositivas que
possibilitem as aprendizagens significativas dos estudantes. Utilizando-se de
estratégias didático-pedagógicas desafiadoras e provocativas, levando em conta a
construção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas
apresentados. Recuperando o sentido essencialmente coletivo do trabalho docente,
realizado em contextos em que vários sujeitos se fazem presentes, influenciando
histórias de vida e sendo influenciados por elas, pelos valores, concepções, saberes
e fazeres uns dos outros.
A ideia é trabalhar com metodologias em que cada indivíduo seja o agente da
própria libertação à medida em que adquire conhecimento. O objetivo é educar
respeitando as condições socioculturais dos alunos e desenvolver neles um senso
crítico. Busca-se formar cidadãos capazes de fazer questionamentos e agir para
transformar o mundo, formar cidadãos livres.
Entende-se que o aluno é a peça central na aprendizagem. Por isso, ele deve
ser estimulado a conquistar independência, resolver problemas, elaborar hipóteses e
perguntas, pois o conhecimento é adquirido a partir da interação da criança com o
ambiente em que ela vive.
Dessa forma, a coordenação pedagógica consolida-se como tempo de
reflexões geradas pelos processos formativos e de autoformação, contemplando o
processo

de

ensinar

e

aprender,

os

planejamentos

interdisciplinares,

o

compartilhamento de experiências pedagógicas exitosas e inclusivas, o conhecimento
mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e autoavaliação e a articulação do
desenvolvimento coletivo. Contribuindo para a superação da fragmentação do
trabalho pedagógico e para a formação continuada reflexiva dos profissionais.
Entre as atividades que compõem o Plano de Ação da Coordenação
pedagógica, destacam-se:
● Promover estudos com o corpo docente sobre a Base Nacional Comum
Curricular, o Currículo em Movimento do Distrito Federal, as Diretrizes e

63

Orientações Pedagógicas da Rede, por meio de leituras; oficinas; palestras
com especialistas ou profissionais da própria escola;
● Compartilhamento de experiências entre professores da escola e ou de
outras escolas;
● Elaborar conjuntamente os Projetos;
● Analisar coletivamente os resultados das avaliações para planejamento das
intervenções pedagógicas para as aprendizagens dos estudantes;
● Estudos de casos;
● Solicitar junto à comunidade apoio para o desenvolvimento das ações no
ambiente escolar.
● Planejar, organizar e acompanhar, quinzenalmente, os professores na
produção dos materiais pedagógicos e das aulas remotas.
● Autorizar a inserção de atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA),
● Imprimir todos os materiais produzidos para as entregas quinzenais.
● Incentivar a formação continuada - grupos de estudo com os docentes, por
meio de leituras; oficinas; palestras com especialistas ou profissionais da
própria escola; com apoio da UNIEB-Unidade de Educação Básica e do
CRAI- Centro de Referência dos Anos Iniciais.
Estando o plano em conformidade com a legislação em vigor, podendo
concretizar-se em formato híbrido, presencial e/ou virtual, seguindo as orientações
legais vigentes.
Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
Objetivos
Articular
atividades
juntamente com
os professores
com o intuito de
ampliar as
habilidades dos
alunos e
estimular a
busca pelo
conhecimento
mútuo.

Metas

Proporcionar
momentos 100%
prazerosos com
atividades
direcionadas a
cada grupo
série/ano de
acordo com suas
habilidades.

Ações
Definir mais
momentos
para o
encontro de
professores
do mesmo
segmento.
Efetivar todos
os projetos
com
empenho.

Avaliação
Das Ações

Responsáveis

Cronograma

Observar a
participação
e empenho
de todos.

Coordenadores
, professores e
equipe escolar
quando houver
necessidade

No decorrer do
ano letivo
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Desenvolver,
executar e
avaliar os
projetos
desenvolvidos
pela Equipe.

Valorizar 100% do
empenho de todos
os envolvidos,
buscando por
meio de projetos
habilidades
implícitas em cada
sujeito e valorizar
as já existentes.

Ouvir e
promover
junto com
professores
soluções para
suas reais
necessidades
por meio dos
projetos.

Observar a
aplicação
dos
projetos,
caso haja
necessidad
e revisar
algumas
ações.

Criar junto com
os professores
momentos para
discussão,
planejamento e
estudo das
necessidades
da escola e
reflexão da
prática docente.

Tornar o ambiente
escolar mais
harmonioso,
visando uma
satisfação
profissional do
educador e
consequentement
e uma
aprendizagem
melhor para o
aluno.

Desenvolver
encontros
quinzenais
com enfoque
no estudo,
planejamento
e discussão
entre teoria e
prática e troca
de
experiências
exitosas.

Observar a
interação
entre o
grupo e
interesse e
participação
nos
estudos.

Coordenadores
, direção e
especialistas
convidados.

Quinzenalmente
.

Que os dados
sejam utilizados
como indicadores
para auxiliar e
direcionar os
processos de
ensino e
aprendizagem.

Análise das
avaliações
externas e
internas;

Verificar
melhoria no
desempenh
o
acadêmico
dos alunos.

Coord.
Pedagógica

Bimestralmente

Observar se
as
atividades
produzidas
estão de
acordo com
o
planejament
oeo
currículo da
educação
básica.

Coordenação
pedagógica e
professores.

Quinzenalmente
.

Organizar e
atualizar dados
sobre o
desempenho da
aprendizagem
dos alunos.

Planejar,
organizar e
acompanhar os
professores na
produção dos
materiais
pedagógicos e
das aulas
remotas, para
suas
respectivas
impressões e
postagem na
plataforma
virtual de
aprendizagem
(AVA).

Disponibilizar
atividades que
estejam de acordo
com o currículo da
educação básica
e que
acompanhem o
nível de
desenvolvimento
dos alunos e
promovam uma
melhor
aprendizagem.

Elaboração
de gráficos e
tabelas dos
resultados
obtidos.

Promover o
encontro
quinzenal via
Meet para
planejamento
e produção
das
atividades.

Fonte: Autoria própria, 2021

Coordenadores,
professores e
equipe escolar
quando houver
necessidade.

No decorrer do
ano letivo.
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9.5. PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR
Visando consolidar o acesso e a permanência dos estudantes, o trabalho
pedagógico desenvolvido está voltado para as necessidades de aprendizagem de
todos, respeitando seus tempos de desenvolvimento, com a garantia de um processo
contínuo de formação integral. Diante do ensino remoto, a escola tem priorizado uma
busca ativa no sentido de manutenção do vínculo família X escola, promovendo uma
escuta ativa aos estudantes e familiares; produção de material dentro dos níveis de
aprendizagem para os estudantes desenvolverem a autonomia na realização das
atividades, bem como a disponibilização de sois dias em turnos distintos para a
entrega do material impresso e, a flexibilização desses horários e dias para os pais
que apresentam justificativa à ausência nos dias e horários marcados; bem como
projetos de apoio e acolhimento às famílias e aos estudantes realizados no âmbito da
EEAA.
A escola ainda promove passeios escolares pedagógicos e recreativos
oportunizando ao aluno sair do ambiente da sala de aula (que durante o ensino remoto
não foi possível de se concretizar, mesmo com a disponibilidade de diversos sites de
museus e instituições culturais, em virtude das baixas condições de acesso dos
estudantes à rede dados móveis), tendo a possibilidade de conhecer novos lugares e
diferentes situações de estudos, aprendizagem e lazer, uma vez que a maioria não
costuma frequentar tais ambientes. Dessa forma, tem se mobilizado e desenvolvido
algumas ações promovendo o bom funcionamento do ambiente escolar e aprendizado
dos alunos, tais como:
● Trabalhar com filmes e músicas que valorizem o respeito mútuo;
● Realizar diagnósticos e análises de dados do desempenho acadêmico nas
turmas de 1º e 5º anos;
● Apoiar os projetos virtuais desenvolvidos no decorrer do ano letivo, sendo
eles: Festa Junina, Aniversário da Escola, Plenarinha, Cursos de Formação
Inicial e Continuada-FIC, e oficinas de aprendizagem (leitura, produção de
texto e raciocínio lógico nas turmas de 5º ano).
9.6. ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.6.1. Orientação Educacional (OE)
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A Escola Classe 16 de Sobradinho, mesmo partícipe do programa Escola que
queremos, foi contemplada com o serviço de Orientação Educacional apenas ao final
do 1º semestre do ano de 2021, quando na véspera do envio desse PPP.
9.6.2. Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA)
O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, no contexto de Educação
para Diversidade, constitui-se em apoio técnico-pedagógico especializado com o
objetivo de promover melhoria do desempenho escolar de todos os alunos, com e sem
necessidades educacionais especiais, por meio de atuação conjunta de professores
com formação em pedagogia e com licenciatura em psicologia ou psicólogo, em um
trabalho de equipe interdisciplinar.
O Apoio à Aprendizagem é desenvolvido no contexto escolar, priorizando a
Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental.
A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem deverá ser
direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do
processo de ensino e de aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional
e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da
instituição educacional.
A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem pauta-se em
três dimensões concomitantes e contextualizadas:
I.

Mapeamento institucional das instituições educacionais;

II.

Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar;

III.

Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, por
meio da ressignificação das práticas educacionais e de intervenções
específicas nas situações de queixas escolares.

São atribuições da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem:
I.

Refletir e analisar o contexto de intervenção da sua prática, por meio da
análise das características gerais da instituição educacional;

II.

Contribuir, em parceria com os demais profissionais da instituição
educacional, para a promoção da análise crítica acerca da identidade
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profissional dos atores da instituição educacional, principalmente do
corpo docente, de modo a ressignificar suas atuações;
III.

Favorecer o desempenho escolar

dos alunos,

com vistas à

concretização de uma cultura de sucesso escolar, por meio de situações
didáticas de apoio à aprendizagem e de alternativas teóricometodológicas de ensino para a construção de habilidades e
competências dos alunos;
IV.

Atuar junto à família e à comunidade escolar de forma preventiva e
interventiva, tornando-as co-responsáveis no desenvolvimento e na
aprendizagem dos alunos.

As diretrizes pedagógicas e as orientações de atuação das Equipes
Especializadas de Apoio à Aprendizagem são fornecidas pela unidade de gestão
central vinculada à Subsecretaria de Gestão Pedagógica e Inclusão Educacional
(Orientação Pedagógica do SEAA- 2010).
9.6.3. Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Sala de Recursos
O Atendimento Educacional Especializados realizado nas Salas de Recursos
é definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica (CNE/CEB,2021) como um serviço de natureza pedagógica com
recursos educacionais e estratégias de apoio e complementação colocados à
disposição dos alunos com deficiências e Transtornos Globais do Desenvolvimento,
proporcionando diferentes alternativas de atendimentos, de acordo com as
necessidades educacionais especiais de cada aluno, representando procedimentos
que são, necessariamente, diferentes do ensino regular para que possa melhor
atender às especificidades desses alunos. No entanto, representa o trabalho
pedagógico complementar necessário ao desenvolvimento de competências e
habilidades próprias nos diferentes níveis de ensino.
É importante ressaltar que esse serviço deve ser organizado para apoiar o
desenvolvimento dos estudantes matriculados na classe comum, sendo obrigatória a
sua oferta pelo sistema de ensino; serão realizados atendimentos na Sala de
Recursos Generalista, em um espaço organizado com materiais didáticos,
pedagógicos, equipamentos e profissionais com formação adequada.
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A função do Atendimento Educacional Especializado é identificar, elaborar, e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para
uma plena participação do estudante considerando suas necessidades específicas.
Reafirma-se o caráter pedagógico desse atendimento, cujo objetivo é suprir a
necessidade do aluno, assegurando o direito de acesso a recursos que possam
potencializar suas capacidades, promover o seu desenvolvimento e aprendizagem e,
consequentemente, levar o aluno à sua própria emancipação, garantindo assim, uma
plena convivência social.
A Sala de Recursos da EC 16 de Sobradinho é um espaço para o atendimento
dos educandos com deficiência. Embora seja um espaço pequeno, nesse ambiente
encontram-se materiais didáticos adequados e diversificados para o atendimento dos
alunos, dispondo de dois profissionais qualificados que propiciam um atendimento
especializado.
Os professores da sala de recursos auxiliam os professores que recebem os
ANNE’S, fornecendo suporte pedagógico metodológico e elaboração de adequação
curricular dos alunos quando necessário.
São atribuições e ações dos professores da Sala de Recursos:
● Atuar como docente nas atividades de complementação curricular
específica;
● Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos
mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade,
linguagem, dentre outros;
● Atuar de forma colaborativa com o professor de classe comum para
definição de estratégias pedagógicas;
● Orientar e elaborar material didático pedagógico;
● Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das
adequações curriculares necessárias ao processo educacional, visto que as
adequações curriculares são definidas como alterações ou recursos
especiais, materiais ou de comunicação voltados a facilitar a aplicação do
currículo escolar de forma mais compatível com as características;
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● Orientar as famílias para o envolvimento e participação no processo
educacional;
Formas de Atendimentos
Os atendimentos são realizados individualmente ou em grupos, com
estudantes com deficiência mental, intelectual, física, múltipla e Transtorno do
Espectro Autista. São oferecidos dois atendimentos semanais com a duração de 50
minutos cada. Os atendimentos individualizados indicados na grade horária de
atendimento, estão preconizados na portaria nº 506, de 16 de novembro de 2017,
quanto a diretriz pedagógica a ser utilizada na Sala de Recursos - SR, onde o
atendimento em sala de Recursos (SR) “são atendidos individualmente ou em grupo
no contra turno” (pág. 74).
Na Orientação pedagógica da Educação especial (GDF, 2010, p. 77), indica
que a organização funcional das SR “são atendidos individualmente ou em grupos,
estudantes com deficiência intelectual/mental, deficiências físicas/múltiplas e
Transtorno Global do Desenvolvimento”. Dessa maneira, considerando a legislação,
os atendimentos podem ser individualizados e frequentemente, são incentivados a fim
de favorecer as intervenções e mediações pedagógicas realizadas pelos profissionais
da sala de Recursos. A oferta do Atendimento Educacional Especializado acontece,
nesta Instituição Educacional, no contra turno e quando necessário, no próprio turno.
A Sala de Recursos atende 30 alunos, sendo 15 alunos atendidos pelo
professor Ricardo Gama e 15 alunos atendidos pela professora Marli de Sousa Pontes
Vieira. Este ano, a Sala de Recursos, também atende alunos matriculados na Escola
Classe Córrego do Arrozal e Escola Classe Brochado da Rocha.
Ensino Remoto
Com o agravamento da Pandemia e restrições no campo presencial das aulas,
os atendimentos passaram a ser remotos. Sendo orientados, segundo o Caderno de
Orientações para a Organização do Trabalho Remoto da Educação Especial. O
trabalho de atuação na sala de Recursos, nas atividades não presenciais, continua
sendo voltado para a orientação às famílias, ao apoio e atendimento aos estudantes.
Constitui-se instrumento de documentação e planejamento norteador: PIBI (Plano
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Individual Bimestral), onde estão definidas as ações interventivas neste período de
ensino remoto.
O acompanhamento e monitoramento das atividades pedagógicas, serão
mediadas por meio de WhatsApp, chamadas de vídeo, ambiente virtual de
aprendizagem (Plataforma do Google Sala de Aula), material impresso e telefone.

9.6.4. Monitores
A Escola Classe 16 de Sobradinho conta com a atuação de 01(um) monitor
efetivo, mas devido ao ensino remoto da atual conjuntura, as atividades do monitor
foram suspensas; assim também os participantes do programa Educador Social
Voluntário distribuídos para atendimentos junto à educação especial e à educação
integral. sendo que estes profissionais outrora atuantes nesta Unidade Escolar,
demonstraram carinho e muito cuidado com os alunos ANEE’s, bem como com todos
os alunos atendidos na Educação Integral. Desempenharam um papel fundamental
auxiliando o aprendizado desses alunos, pois os auxilia na interação com os outros,
na participação e execução das atividades propostas pelos professores regentes.
Ressalta-se a relevância do monitor e do Educador Social Voluntário pois os
alunos da educação inclusiva desta escola necessitam do apoio para executar
atividades do currículo funcional, que é uma proposta de ensino que visa à melhoria
da qualidade de vida diária dos nossos estudantes. Dentre das atribuições podemos
citar suporte e auxílio nas atividades: higiene pessoal; alimentação; locomoção,
portanto, é imprescindível a atuação dos profissionais citados no retorno das aulas
presenciais.
9.6.6. Classes Especiais
Segundo as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica
(CNE/CEB, 2021), a classe especial é uma sala de aula, em instituição educacional
de ensino regular, em espaço físico e modulação adequada, regida por professor
especializado na educação de estudante com deficiências intelectual/mental ou
Transtorno Global do Desenvolvimento.
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A Escola Classe 16 possui 3 classes especiais, sendo 1 classe especial que
atende estudantes com Autismo (TGD) e 2 classes especiais que atendem estudantes
com Deficiências Múltiplas (DMU). A abertura das turmas ocorreu mediante solicitação
da Diretoria Regional de Ensino à Subsecretaria de Gestão Pedagógica e Inclusão
Educacional.
O encaminhamento do estudante para a classe especial decorreu de indicação
da equipe pedagógica de instituições educacionais e de profissionais de apoio nas
instituições. O quantitativo de estudantes nas classes especiais atendeu a modulação
específica definida no documento “Estratégia de Matrícula da Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal''.
A principal meta é desenvolver o currículo em movimento do DF de acordo com
as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial na Educação Básica,
com a flexibilidade necessária às condições dos estudantes. Sendo assim, para
atender as especificidades dos estudantes faz-se necessário realizar adequações que
indicam conteúdos curriculares de caráter mais funcional e prático, levando-se em
consideração as características dos educandos.

Os professores procuram

desenvolver ações que visam:
● Estimular a autonomia do estudante de acordo com as possibilidades;
● Promover as condições de inclusão em todas as atividades da instituição
educacional;
● Orientar as famílias para o envolvimento e participação no processo
educacional;
● Estabelecer uma rotina diária;
● Proporcionar atividades da vida autônoma e social;
● Introduzir o estudante aos recursos tecnológicos;
● Valorizar as habilidades do estudante;
● Adaptar material pedagógico;
● Ampliar o repertório comunicativo do estudante.
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No processo de integração, os professores juntamente com a equipe gestora,
Sala de Recursos e SEAA procuram envolver a família e toda comunidade escolar
nas ações desenvolvidas durante todo o ano letivo.
A avaliação é feita de forma contínua e observando a interação social dos
alunos.
Ensino Remoto
Com as restrições no campo presencial das aulas devido a pandemia do
coronavírus as aulas passaram a ser remotas. sendo orientadas, segundo o Caderno
de Orientações para a Organização do Trabalho Remoto da Educação Especial, foi
constituído instrumento de documentação e planejamento norteador: PIBI (Plano
Individual Bimestral), onde estão definidas as ações interventivas neste período de
ensino remoto.
O acompanhamento e monitoramento das atividades pedagógicas, serão
mediadas por meio de whatsapp, chamadas de vídeo, ambiente virtual de
aprendizagem (Plataforma do Google Sala de Aula), material impresso e telefone.
9.7. RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE
Na introdução dos PCN’s é abordada a relevância em mostrar a importância da
participação da comunidade na escola, de forma que o conhecimento apreendido gere
maior compreensão, integração e inserção do mundo. A prática escolar comprometida
com a interdependência escola-sociedade tem como objetivo situar as pessoas como
participantes da sociedade, cidadão desde o primeiro dia de sua escolaridade
(BRASIL, 1998, p. 10). Assim, a escola torna-se um importante espaço de convivência
humana, lugar de socialização, de encontro e descobertas, mesmo que em formato
virtual.
A Escola Classe 16 tem procurado envolver a comunidade nas relações e
ações escolares, pois sabemos que é preciso fortalecer os laços e promover ideias de
que a escola é um espaço público e de responsabilidade de todos. Dessa forma, para
assegurar o acesso e permanência com êxito do educando na escola, uma vez no
bimestre, realiza-se reuniões de pais e mestres (atualmente no modelo virtual,
conforme legislação em vigor), com expectativas de que o diálogo promovido entre
comunidade-escola, com base na valorização da educação como instrumento de
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humanização e de interação social, produza um trabalho de parceria entre pais, alunos
e profissionais da educação num processo cooperativo.
Percebe-se uma participação mais efetiva por parte da comunidade.
Reconhecendo sua importância no cotidiano escolar, temos organizado palestras com
temas relevantes para as famílias, com apoio do SOE/SEAA, Conselho Tutelar e
psicóloga, além de festas e eventos culturais (virtuais) onde professores e alunos
realizam apresentações dos temas trabalhados em sala de aula.

10. AVALIAÇÃO
A avaliação encontra-se em todos os âmbitos da atividade humana. Como
prática escolar, não é uma atividade neutra ou meramente técnica e quantitativa. É
um processo dinâmico de ação-reflexão-ação, que exige de todos os profissionais do
ensino ações direcionadas ao aprofundamento e a ampliação dos significados para
os(as) educandos(as), baseadas na visão participativa nas atividades de ensinoaprendizagem.
Conforme já citado, na sociedade atual, a escola é chamada a desempenhar
intensivamente um conjunto de funções diversas. “Além da função de instruir e avaliar,
a escola tem que orientar” (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 24). Dessa forma, as
condições para a realização de um trabalho competente estão na competência do
profissional e na articulação dessa competência com os outros, no qual o papel da
escola não deve limitar-se apenas à região intramuros, onde a prática pedagógica se
estabelece (DISTRITO FEDERAL, 2014a).
Assim, a concepção pedagógica adotada pela Escola Classe 16 de
Sobradinho baseia-se nas concepções da Pedagogia Histórico Crítica e Psicologia
Histórico Cultural, como adotado pela rede de educação pública do DF, expressas nos
documentos norteadores da educação no DF. Sendo, dessa forma, imprescindível a
utilização da avaliação como instrumento aliado às aprendizagens, ou seja, para as
aprendizagens, em sua concepção formativa; desvinculando-se de seu aspecto
quantitativo que é voltado para o produto e não para o processo. Abordagem essa de
caráter imperativo, tratando-se de uma unidade escolar que, organizada em ciclos,
reconhece na progressão continuada o direito dos(as) educandos(as) avançarem
tendo garantidas as suas aprendizagens, conforme expresso no documento
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“Pressupostos Teóricos”, não apenas sendo promovido, independentemente de ter
aprendido ou não, de acordo com a promoção automática.
A progressão continuada não permite que os estudantes avancem sem terem
garantidas as suas aprendizagens. Trata-se de “um recurso pedagógico que,
associado à avaliação, possibilita o avanço contínuo dos estudantes de modo que não
fiquem presos a grupo ou turma, durante o mesmo ano letivo” (VILLAS BOAS,
PEREIRA, OLIVEIRA, 2012 apud DISTRITO FEDERAL, 2014a, p.72).
Logo, a prática avaliativa dar-se-á diariamente, agindo – refletindo – agindo,
por meio de procedimentos/instrumentos avaliativos como: aplicação de provas,
levando-se em conta “os objetivos de aprendizagem e sua correção feita por meio de
critérios conhecidos pelos estudantes, para que se constitua em espaço – tempo
aprendizagem” (DISTRITO FEDERAL, 2014-2016, p. 50); funcionando como uma
avaliação diagnóstica para detectar as dificuldades do aluno, proporcionando ao
professor meios para redirecionar seu planejamento e repensando suas estratégias
de ensino; registro de avaliação (RDIA – Relatório Descritivo Individual do Aluno, na
educação infantil e RAV - Relatório de Avaliação, nos anos iniciais), bem como:
aplicação de testes da psicogênese da escrita, auto avaliação, observação e portfólio,
considerando que “o uso de múltiplos procedimentos/instrumentos avaliativos
possibilita aos estudantes o desenvolvimento de diferentes habilidades” (DISTRITO
FEDERAL, 2014-2016, p. 33).
Tendo por base o supracitado e as considerações acerca do ensino remoto, na
Escola Classe 16 de Sobradinho a avaliação tem sido realizada em uma perspectiva
formativa, mas levando em conta a colaboração das famílias na realização das
atividades. Cabe destacar que bimestralmente, os professores se organizam na
semana de avaliações para realizar chamadas de vídeos via WhatsApp ou Meet para
aplicação de avaliações em busca de dados acerca da psicogênese, leitura,
conhecimento e desenvolvimento matemático, e outros, de acordo aos objetivos
traçados para o período; sempre considerando o biênio 2020/2021; ressalta-se que
na semana de avaliação a aula síncrona com a turma toda fica suspensa para o
professor conseguir agendar os horários com as famílias.
Aponta-se que o registro das observações realizadas com a aplicação dos
testes é feito mediante os relatórios de Avaliação, RAV nos anos iniciais, preenchido
bimestralmente e RDIA na educação infantil, preenchidos semestralmente.
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Cabe destacar também o Conselho de Classe como instrumento avaliativo e
de tomada de decisão, pois ele é desenvolvido no sentido de identificar, analisar e
propor elementos e ações para serem articulados pela e na escola (DISTRITO
FEDERAL, 2014-2016). Ressaltando que, de acordo com Mattos (2005), “não é
espaço de comparação de alunos em que se valida a construção de imagens dos
alunos e alunas, feitas pelos docentes, no decorrer do ano letivo”, mas sim de
construção coletiva de estratégias que visem o sucesso do(a) educando(a).
O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e
se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e
aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas
existentes na escola. (DISTRITO FEDERAL, 2014-2016, p.45). Na Escola Classe 16
de Sobradinho, conforme o calendário escolar, o Conselho de Classe ocorre ao final
de cada bimestre; onde os professores do matutino e vespertino reúnem-se, de acordo
com o ano que estão lecionando, seguindo uma agenda. Os participantes (professores
regentes dos períodos/anos determinados e dos anos subsequentes, coordenador,
professores da sala de recurso, pedagoga, orientadores e vice-diretora e/ou diretora)
revisam as estratégias docentes, com o objetivo de analisar o processo de ensino e
aprendizagem, sob múltiplas perspectivas. Com a finalidade de:
● Registrar em ata as decisões, proposições e encaminhamentos adotados
pelo Conselho de Classe;
● Sondar e localizar as causas da dificuldade no processo ensinoaprendizagem;
● Avaliar o desempenho global do aluno, proporcionando a melhor integração
dos objetivos educacionais;
● Conscientizar o professor da importância da reavaliação das atividades
propostas em sala de aula, possibilitando o replanejamento, tornando assim
mais eficiente o processo de ensino-aprendizagem.
Nesse contexto, durante a ocorrência do ensino remoto, os conselhos de classe
têm acontecido de modo virtual, via Meet, uma vez a cada bimestre; com a suspensão
da aula síncrona para as turmas no dia do grupo em conselho. Em data definida, o
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grupo de professores se reúne junto à coordenação, equipe gestora, professores da
sala de recursos e equipe especializada de apoio à aprendizagem; buscando não
apenas apresentar resultados de avaliações, mas numa tentativa de uma avaliação
formativa de todo o processo, desde as aprendizagens e dificuldades apresentadas
por cada estudante até o trabalho e as ações docentes e da escola no geral,
objetivando propor melhorias no processo de ensino e aprendizagem para o alcance
da missão da escola.
Buscando a otimização do tempo de cada conselho, cada professor preenche
um documento de Ata do Conselho (ver figura 2 abaixo), elaborado pela equipe
pedagógica, para ser apresentado no dia do conselho construindo-se assim uma
memória do Conselho de Classe, com disponibilidade de acesso pelos membros de
cada conselho. Outra ação importante na construção dessa memória do conselho é a
gravação das reuniões, que ficam armazenadas no drive institucional da escola.
Essas medidas para o registro dos conselhos de classe permitem o
acompanhamento de cada estudante ao longo do ano em todo os aspectos:
participação no ensino remoto, desenvolvimento e aprendizagem, relação família X
escola, tomada de decisões e estratégias e intervenções para cada estudante,
permitindo uma avaliação qualitativa e formativa ao acompanhar e comparar o
desenvolvimento do estudante ao longo dos bimestres.
Figura 2 – Ata/Memória do Conselho de Classe
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Fonte: Arquivo Próprio, 2020/ 2021

Após cada Conselho de Classe, os pais e/ou responsáveis são chamados em
reunião pedagógica, para tomarem ciência do comportamento e desenvolvimento de
seus (suas) filhos (as), assim como sobre as estratégias e medidas a serem tomadas,
visando o progresso do(a) educando(a). Na modalidade do ensino remoto, as reuniões
de pais acontecem mediante chamada de vídeo via Meet ou WhatsApp, onde cada
professor tem autonomia para organizar a pauta e os horários de atendimento junto
às famílias; é destinado um dia em comum à todas as turmas, dentro calendário
escolar em cada bimestre para a realização desse feedback às famílias; alguns
professores conseguem realizar a reunião com 100% dos pais da turma, contudo, leva
a semana inteira para concluir, uma vez que adequa o seu horário à disponibilidade
da família, atendendo muitas vezes aos sábados, domingos e períodos noturnos.
Quando necessário, a escola promove reuniões coletivas via Meet e Instagram,
a fim de alcançar o maior número de participantes. Essas reuniões coletivas ocorrem
na abertura e encerramento do ano letivo, bem como nos dias letivos temáticos de
planejamento com a comunidade escolar (datas já estabelecidas no calendário anual
da SEDF). Ao realizar esses encontros para toda a comunidade escolar, obtemos um
bom número de participantes, como demonstra a figura 3 abaixo com uma das
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postagens de agradecimento da reunião de abertura do ensino remoto no ano de
2020.
Figura 3 – Registro da Primeira Reunião de Pais via Meet

Fonte: Arquivo Próprio, 2020/ 2012

Ao término do ano letivo, o Conselho de Classe deve realizar análise global
sobre o desenvolvimento de cada aluno, ao longo de seu curso, com a finalidade de
avaliar se ele dispõe de condições adequadas de ser promovido para o ano ou ciclo
seguinte, de forma integral ou parcial, ou para outra mais elevada. Para garantir
aos(às) educandos(as) “o direito fundamental e inalienável de aprender” (DISTRITO
FEDERAL, 2014a, p.74), faz-se necessário a integração entre as diferentes instâncias
da avaliação.
A avaliação institucional, onde “se dá o entrelaçamento entre o exame da rede
com a avaliação praticada na escola” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p.74) desenvolvida
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na Escola Classe 16 de Sobradinho no formato de autoavaliação (quando em dias
letivos temáticos – de acordo com o calendário escolar - convida a comunidade e pais
e/ou responsáveis para participarem de rodas de conversas com o intuito de avaliar a
prática pedagógica e fazer novas proposições; nos momentos de coordenação
pedagógica, conselho de classe, entre outros; realizando também, ao final do ano
letivo, uma reflexão do trabalho desenvolvido, por meio de questionário escrito,
levantando aspectos positivos e negativos do que foi feito por cada setor da
instituição), envolvendo todos os sujeitos que nela atuam. É importante ressaltar
também a autoavaliação desenvolvida pela própria SEE, por meio de levantamento e
análise de dados compilados no Sistema Permanente de Avaliação Educacional do
Distrito Federal (SIPAEDF).
A avaliação para as aprendizagens, que conforme as Diretrizes de avaliação
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, “é aquela desenvolvida pelo
professor junto aos seus estudantes; em movimento, em um processo contínuo
gerador de ação que busca construir aprendizagens para todos os estudantes”
(DISTRITO FEDERAL, 2018b, p. 9).
É importante também destacar que a busca pela Avaliação para as
aprendizagens é contínua na Escola Classe 16 de Sobradinho. Os professores
reúnem-se com a Coordenação quinzenalmente (ou semanalmente, quando
necessário) para elencar os conteúdos e objetivos que serão trabalhados com os
educandos, bem como para sinalizar as potencialidades e fragilidades evidenciadas
por esses (educandos) no decorrer do processo. Como forma efetiva de observar o
progresso da criança e assim dar continuidade ao trabalho pedagógico, nas
coordenações quinzenais são levadas em consideração as produções nos cadernos,
os testes da psicogênese aplicados, as atividades desenvolvidas, entre outras
produções (do educando), como ponto de partida para a estruturação de novos
conteúdos e objetivos a serem trabalhados, ou a retomada daqueles já trabalhados
anteriormente (pensando novas estratégias), para que haja efetiva consolidação das
aprendizagens por parte da criança.
A avaliação de redes, com o objetivo de
elaborar indicadores educacionais para subsidiar a avaliação do
Sistema de Ensino do Distrito Federal auxiliando a gestão, em seus
diferentes níveis, na formulação de políticas públicas educacionais,
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com vistas à promoção da educação de qualidade com equidade
(DISTRITO FEDERAL, 2018?)

Todas desenvolvidas com o objetivo de, à luz das análises e dos debates
realizados, pensar e repensar a eficácia, ou não, do trabalho adotado, conjecturando
proposições e encaminhamentos, tendo sempre em mente o lema: “Avaliar para
aprender, aprender para avançar”.

11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
O currículo escolar requer uma organização dos tempos e espaços que
oportunizem o desenvolvimento de diferentes aprendizagens, considerando que a
escola é o lugar formal em que se oportunizam momentos de aprendizagem, de
interação, de socialização e de construção do conhecimento. Como uma instituição
que está imersa em um sistema de ensino, nacional e local, a escola deve organizar
seu currículo tendo por base documentos norteadores, tais como a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e o Currículo em Movimento do DF, entre outros
documentos que contribuem para o sucesso da relação ensino-aprendizagem.
É importante salientar que “para que os estudantes alcancem os objetivos de
aprendizagem, é fundamental que o currículo seja vivenciado e reconstruído no
cotidiano escolar, sendo, para tanto, imprescindível a organização do trabalho
pedagógico da escola” (DISTRITO FEDERAL, 2018a, p. 9, grifo nosso). Essa
organização posiciona-se como parte de um contexto maior e global, que não se
restringe aos problemas, mas que contribui para uma visão sistemática, considerando
o todo e as relações e inter-relações entre as partes; levando em conta a educação
de um sujeito que está inserido em uma sociedade: escola, bairro, cidade, país. Sendo
relevante ao delineamento de uma proposta de atuação que se fundamenta em
estratégias, metodologias e ações pedagógicas voltadas à formação integral do
sujeito.
Assim, a forma de organização curricular da Escola Classe 16 de Sobradinho,
visa um processo de enturmação dos alunos, observando sua idade e o
desenvolvimento psicocultural, numa visão sistêmica, onde o primeiro passo é o
exercício contínuo de uma visão que vai para além dos muros da escola, ou seja, que
se atenta à realidade do aluno.
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Na elaboração do Projeto Político Pedagógico é preciso ampliar nosso olhar
para diversos contextos externos à escola: culturais, sociais, econômicos, políticos,
crise de valores e moral, questões emocionais, desagregação familiar, entre outros
que influenciam o processo de uma formação integral do sujeito. Com base nesta
visão, e norteado pelos documentos que regem a educação do Distrito Federal, tornase possível conduzir os conteúdos de modo a facilitar o processo de ensinoaprendizagem dentro do contexto do aluno.
Diante desse contexto a escola direciona seu trabalho pedagógico
considerando os eixos e princípios do currículo em movimento do DF: formação para
a educação integral, a avaliação formativa, os pressupostos da pedagogia HistóricoCrítica e da Psicologia Histórico-Cultural, um currículo integrado, eixos integradores
(alfabetização, letramento e ludicidade) e os eixos transversais (educação para a
cidadania, educação em e para os direitos humanos e educação para a
sustentabilidade).
No contexto dos tempos e espaços para planejamento, execução e avaliação
dos processos de ensino e aprendizagem, partindo do interesse dos alunos, o grupo
de professores, nos espaços da coordenação, selecionam temas que serão
trabalhados por meio de projetos interdisciplinares e sequências didáticas,
possibilitando a construção global do conhecimento; tendo como eixo a aprendizagem
significativa e a avaliação processual e formativa, onde as ações pedagógicas são
desenvolvidas de forma contextualizada e flexível. O segredo do sucesso na
aprendizagem está na participação dos alunos no processo. Assim, se bem elaborado,
discutido e conduzido, o projeto poderá envolver o aluno gerando a aquisição do
saber, permitindo novas aprendizagens.
Defende-se o trabalho com projetos como uma tentativa de construir processos
pedagógicos que superem o formato da educação tradicional. Morin (1981) ressalta
que a organização do trabalho escolar na forma de projetos sugere a flexibilização do
ensino, não mais por disciplina, mas pela inter-relação entre os diferentes saberes.
Nessas condições, o fazer pedagógico observará os objetivos de uma
metodologia com trabalho interdisciplinar, visando:
● Integrar os conteúdos;
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● Ter o ensino-aprendizagem centrado numa visão de que aprendemos ao
longo de toda a vida;
● Passar

de

uma

concepção

fragmentada

para

uma

concepção

contextualizada do conhecimento.
Na

busca

pela

integração

dos

conteúdos,

da

integralidade,

da

interdisciplinaridade e da promoção aos valores e respeito ao outro, a escola tem
trabalhado Temas Transversais com a finalidade de que os alunos possam
desenvolver a capacidade de posicionar-se diante de questões que interferem na vida
coletiva, de superar as diferenças e de intervir de forma consciente e responsável no
meio em que vive. Os eixos transversais estão cotidianamente em sala de aula, sendo
inseridos no contexto dos conteúdos, e em situações que surgem na convivência entre
os sujeitos do processo de ensino-aprendizagem: professor, aluno e demais
profissionais da escola. Os temas transversais fazem parte do processo ensinoaprendizagem e devem ser aproveitados continuamente, seja no plano oficial, seja
nas ocasiões propícias à abordagem dos mesmos.
Assim, ao incluir os Temas Transversais na Proposta Pedagógica, observouse a realidade que circunda a Escola. Dentro da sala de aula os professores trabalham
com esses temas contextualizando-os em suas ações pedagógicas.
Com o advento do ensino remoto, diante das dificuldades enfrentadas pelas
famílias da nossa escola, muitos estudantes tiveram uma perda muito grande em
relação ao desenvolvimento e aprendizagem, desse modo o planejamento tem sido
orientado considerando o Biênio 2020/2021 e o replanejamento curricular elaborado
pela SEDF, considerando a possibilidade de um ciclo para a consolidação das
aprendizagens iniciadas no início da pandemia.
Na coordenação pedagógica com grupo, os professores planejam e
contextualizam os Temas Transversais visando instigar o educando a refletir sobre
assuntos do mundo, numa visão crítica. Priorizando os eixos: alfabetização, ludicidade
e letramento. O trabalho com os temas transversais é priorizado nas semanas prédeterminadas pelo calendário escolar e nos dias temáticos, em que se planejam
sequências didáticas e projetos com culminância e apresentações para toda a escola.
Nesse sentido, são trabalhados os seguintes Temas Transversais:
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11.1. EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE
A educação para Diversidade visa o resgate dos direitos humanos, a defesa do
pluralismo, a promoção de igualdade de oportunidades, o empoderamento das
denominadas minorias, a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural,
reconhecendo existência e buscando a reflexão sobre a exclusão no ambiente escolar
e valorizando a diversidade existente na comunidade em que a escola está inserida.
Sugestões Pedagógicas (viabilidade de realização tanto no formato híbrido,
quanto presencial ou virtual):
● Atividades com música, enfatizando valores;
● Pesquisas sobre diferentes culturas da comunidade;
● Estímulo ao respeito às regras sociais e de convivência com o outro por
meio de filmes educativos, literaturas diversas e projetos;
● Construção da valorização das diferentes culturas que existem no Brasil
(Projeto Festa Junina);
● Valorização das diferentes raças e gêneros, assim como pessoas
portadoras de deficiência (Semanas temáticas - exploração por meio de
leituras,

filmes,

contação

de

histórias,

exposição

de

murais

e

apresentações).
11.2. CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA TODOS OS DIREITOS HUMANOS
A educação em direitos humanos está definida como um processo sistemático
e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, promovendo a
afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos
humanos na sociedade, o respeito e a valorização da diversidade, para os conceitos
de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa, desenvolvendo a sensibilidade
ética nas relações interpessoais e com todas as formas de vida.
Sugestões pedagógicas (viabilidade de realização tanto no formato híbrido,
quanto presencial ou virtual):
● Realização de peças teatrais, bem como contação de histórias
contemplando os temas em debate;
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● Realização de dinâmicas promovendo a igualdade entre pessoas utilizando
como parâmetro a relevância social da ação dos alunos (e da escola);
● Promoção de momentos de confraternizações, ressaltando a importância de
“estar com” e “viver junto”, no contexto atual: viver junto virtualmente;
● Incentivo à cooperação (ajudante do dia).
11.3. EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE
A Educação para a Sustentabilidade sugere um fazer pedagógico que busque
a construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas as
fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações.
Sugestões pedagógicas (viabilidade de realização tanto no formato híbrido,
quanto presencial ou virtual):
● Organização de oficinas de artes para a construção de brinquedos com
sucatas (garrafa pet, caixa de leite, caixa de fósforos, etc);
● Análise de letras de músicas que promovam a reflexão sobre o tema;
● Trabalho sobre o conceito de sustentabilidade por meio de situações
vivenciadas no cotidiano;
● Confecção de cartazes;
● Leitura e interpretação de textos informativos relativos ao tema.

12. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP
O Plano de Ação consiste em aplicar ações que visem alcançar metas e
objetivos que determinem o maior desenvolvimento escolar. Este plano de ações deve
ser aplicado em conjunto, por toda a comunidade escolar, mesmo que cada um atue
em seu campo de trabalho. A cada objetivo e metas, existem ações e um cronograma
a ser seguido por seus responsáveis. No decorrer da aplicação dessas ações, ou a
qualquer momento que se achar necessário, serão aplicadas avaliações para que
sejam mensurados os resultados.
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12.1. EQUIPE GESTORA
Gestão Pedagógica e de Resultados Educacionais
Objetivos

Metas

Ações

Avaliação
Das Ações

Elevar o
rendimento e
diminuir
índice de
reprovação e
evasão
escolar.

Melhoria em 90%
do nível de
aprendizagem.

Trabalhar a
autoestima
dos alunos

Aumentar em
95% a aprovação
dos alunos.
Implantar ações
que visem o
compartilhament
o de boa
convivência.

Realizar
oficinas de
aprendizagem
. Realizar
momentos de
reconheciment
o de bons
resultados.

Verificar o
índice de
aprovação.

Conscientizar
100% dos alunos
quanto a
preservação do
patrimônio
público.

Realizar
palestras e
atividades que
enfatizem a
importância do
cuidado e
manutenção
diária do
patrimônio
público.

Verificar a
conservação
da escola
(sala,
banheiros,
bebedouros
e etc.).

Valorizar o
ambiente
escolar.

Garantir o
direito de
aprendizage
m dos
alunos.

Transformar
100% dos
resultados das
avaliações em
políticas e ações
para o
desenvolvimento do ensino.

Contribuir na
formação
continuada
da equipe
escolar.

Contribuir em
100% com a
atualização e
aperfeiçoamento
profissional.

Realizar
projeto
interventivo,
Reforço
escolar.

Utilizar
técnicas e
metodologias
diversificadas para
melhorar o
nível de
aprendizagem
, criar
ambiente
alfabetizador

Aumento no
índice de
aprovação e
diminuição
na evasão
escolar.

Verificar a
melhoria dos
alunos no
processo de
ensino e
aprendizage
m.

Responsáveis

Professores,
Coordenadores
e Direção.

Professores,
Coordenadores
e Direção.

Professores,
Coordenadores
e Direção.

Professores,
Coordenadores, SOE e
família.

Cronograma

Durante todo
o ano letivo.

Durante todo
o ano letivo.

Durante todo
o ano letivo.

Durante todo
o ano letivo.

Trocas de
experiência,
Participação
em eventos
promovidos
pela CRE,
estudos na
coordenação

Verificar a
participação.

Fonte: autoria própria, 2021

Equipe Gestora,
UNIEB, CRAI.

Continuamente.
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12.2. GESTÃO PARTICIPATIVA E DE PESSOAS
Plano de Ação - Gestão Participativa
Objetivos

Metas

Ações

Avaliação
Das Ações

Responsáveis

Cronograma

Organizar e
presidir o
Conselho
Escolar.

Viabilizar
maior
interesse nos
encontros do
Conselho
Escolar

Incluir no
calendário das
atividades
organizativas
reuniões do
Conselho
Escolar.

Verificar a
ocorrência
de
reuniões.

Membros do
conselho
escolar

Sempre que
necessário

Incentivar a
participação
da família
na vida
escolar dos
filhos.

Atingir um
percentual de
pelo menos
80% de
participação
das famílias
nas reuniões
escolares e
demais
atividades na
Escola como
Dias Letivos
temáticos,
Culminância
de Projetos e
demais
atividades.

Divulgar
através de
bilhetes –
convites com
antecedência
mínima de 48
horas. Buscar
a participação
efetiva dos
pais na
elaboração e
planejamento
de projetos e
festas

Verificar a
participaçã
o da família
por meio de
registros de
imagens e
listas de
assinatura.

Direção e
Professores.

Continuamente

Promover a
interação
entre a
escola e a
comunidade

Garantir
aumento da
participação
dos segmentos
da escola na
gestão de
ações para a
humanização
das relações
pessoais e
profissionais.

Propor
eventos
culturais e
sociais (festa
da família,
festa junina,
palestras e
etc.).

Verificar a
participaçã
o da
comunidad
e escolar.

Direção,
Professores e
SOE.

Continuamente

Fonte: autoria própria, 2021

12.3. GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA
Plano de Ação – Gestão Administrativa
Objetivos

Metas

Ações

Avaliação
Das Ações

Responsáveis

Cronograma

87

Planejar a
aplicação
dos
recursos
financeiros.

Aplicar verbas de
recursos próprios
e do tesouro
público com 100%
de
aproveitamento.

Buscar
parcerias
com
pessoas
físicas e
jurídicas
que
desejam
ajudar a
escola.

De acordo
com a
aquisição de
bens e
serviços,
trazer
melhorias
para a
escola.

Direção e
Conselho
Escolar.

Continuamente
.

Fonte: autoria própria, 2021

12.4. SALA DE RECURSOS
Plano de Ação – Sala de Recursos
Objetivos

Metas

Ações

Avaliação
das Ações

Responsáveis

Cronograma

Oferecer um
atendimento
individualizado
de acordo com
as Diretrizes
Curriculares/
Educação
Especial.

Assegurar
100% das
condições de
estudos.

Atendimento
individualizado
ou em grupo
preferencialme
nte no turno
contrário.

Verificar a
interação
do aluno.

Professor da
Sala de
Recurso.

Durante todo o
ano letivo.

Oferecer
suporte
pedagógico de
complementaçã
oe
suplementação
curricular.

Desenvolver
diferentes
atividades com
os alunos
ANNE’S,
buscando no
mínimo 80% no
seu
aproveitamento

Indicar e
orientar o uso
de
equipamentos
e materiais
específicos.

Verificar o
desempen
ho na
realização
das ações
propostas.

Professores da
Sala de
Recursos.

Continuament
e.

Promover
100% de
condições para
inclusão.

Auxiliar na
adequação
curricular,
ajudar na
elaboração e
organização
de recursos
pedagógicos e
de
acessibilidade.

Avaliar
periodicam
ente as
ações.

Professores da
Sala de
Recursos.

Orientar o
trabalho do
professor
regente de
forma
colaborativa.

Continuament
e.

Fonte: autoria própria, 2021

12.5. EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO APRENDIZAGEM (EEAA/SEAA)
Plano de Ação – Equipe de apoio
Objetivos

Metas

Ações

Avaliação
Das Ações

Responsáveis

Cronograma
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Acompanhar
o processo de
ensino
aprendizagem
dos alunos
encaminhados.

Que 100% dos
alunos
encaminhados
, sejam
acompanhado
s no seu
processo de
ensino
aprendizagem.

Observações
em sala de aula.
Participação no
Conselho
Classe.
Orientações e
devolutivas aos
pais e
professores.
Alunos:
Estimular o
envolvimento
dos estudantes
nas atividades
escolares.

Participar do
processo de
integração
famíliaescolacomunidade

Sensibilizar a
comunidade
escolar para a
importância da
parceria
família e
escola.

Professores:
orientá-los em
suas
necessidades
sobre questões
pedagógicas,
observando
contextualmente
o
desenvolviment
o dos
estudantes.

Verificar o
desempenho
acadêmico e
social do
aluno.

Verificar o
envolvimento
e
participação
de todos.
Feedback
das famílias
e da escola
sobre as
atividades
desenvolvida
s.

SEAA

Continuament
e.

SEAA.

Continuament
e.

SEAA

Continuament
e.

Pais: envolvêlos nas ações
escolares.

Acompanhar
e atualizar a
documentaçã
o relativa aos
estudantes
que contam
com o suporte
dos Serviços.

Que os
estudantes
sejam
acolhidos e
acompanhado
s por todos os
profissionais
da escola
envolvidos no
processo.

Realização de
estudos de caso
para adequação
conforme
estratégia de
matrícula
vigente.
Elaboração de
relatórios de
intervenção
educacional;
Encaminhament
o de demandas
para
atendimentos
externos
quando
necessário

Observar o
envolvimento
da escola e
a realização
dos
encaminham
entos
necessários.
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Fomentar
reflexões e
estudos na
escola nas
coordenações
pedagógicas
envolvendo
toda a UE.

Orientar e
assessorar
professores
dos alunos
ENEE’S e
alunos com
dificuldades
na
aprendizagem
.

Levantar
discussões e
reflexões que
auxiliem no
processo de
ensino e
aprendizagem
dos
estudantes.

Promoção de
formações nas
coordenações
coletivas e com
os demais
servidores da
escola.

Garantir 100%
no atendimento e
orientação aos
professores de
alunos
ENEE’S e com
dificuldades na
aprendizagem.

Entrevistar os
professores no
sentido de
orientar,
coordenar e
incentivar a
aplicação de
metodologia
adequada.
Intervenções e
acompanhamen
to sistemáticos
das crianças
encaminhadas.

Quantidade
e qualidade
das
formações
mapeadas
por meio da
percepção
dos
integrantes
dos Serviços
em
mapeamento
institucional.

SEAA

Continuament
e

Observar o
desenvolvim
ento dos
alunos ao
longo do ano
letivo.

SEAA.

Continuament
e.

Elaboração de
relatórios

Fonte: autoria própria, 2021

12.6. EQUIPE DE APOIO (OE)
A Escola Classe 16 de Sobradinho, mesmo partícipe do programa Escola que
queremos, não foi contemplada com o serviço de Orientação Educacional neste ano
de 2021, encontrando-se abertas as duas carências para o exercício da função de
Orientador Educacional.

12.7. SALA DE LEITURA
Devido à suspensão das aulas presenciais, em virtude da COVID 19, a oferta
dos serviços da Sala de Leitura tem ocorrido de forma virtual, com disponibilização de
acervo literário digital, disponível na plataforma Google Sala de Aula. Dessa forma, o
plano de ação abaixo, baseia-se na possibilidade de sua aplicação tanto híbrida,
quanto presencial e/ou virtual.
Plano de ação – Sala de Leitura
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Objetivo

Oferecer ao
aluno diferentes
gêneros textuais
e de qualidade
literária.
Estimular a
apreciação de
ilustrações e
valorizar o
senso artístico e
a capacidade
imaginativa da
criança.

Metas

Ações

Despertar o
interesse e
reflexão em
100% dos
alunos sobre
valores éticos
e sociais.
Contribuir em
100% para o
desenvolvime
nto da escrita
e linguagem

Praticar rodízio
de obras
literárias
semanalmente,
contemplando:
poesia, contos,
clássicos da
literatura,
fábula e
exposição na
sala de leitura
de história
visuais ou
maquetes.

Avaliação
Das Ações

Responsáveis

As artes
serão
avaliadas
por meio do
interesse e
participação

Equipe da sala
de leitura e
professores.

dos alunos
e
professores.

Cronograma

Rodízio de obra:
semanal
Exposição de
histórias ou
maquetes:
mensalmente.

Fonte: autoria própria, 2021

12.8. CONSELHO ESCOLAR
Plano de Ação – Conselho Escolar
Objetivos

Metas

Ações

Avaliação
Das Ações

Responsáveis

Cronograma

Promover
momentos de
estudos das
atribuições do
conselho
escolar.

Promover
integração
entre os
membros do
conselho
escolar.

Participar de
curso de
formação.

Verificar a
execução.

Membros do
conselho

Continuament
e

Fortalecer a
relação
escolacomunidade.

Buscar que o
conselho
escolar seja
atuante nas
ações
relativas à
gestão
escolar.

Participar de
reuniões
pedagógicas
a fim de se
inteirar dos
procediment
os
pedagógicos
.

Verificar a
participaçã
o efetiva
dos
membros
do
conselho
escolar.

Membros do
conselho

Continuament
e.

Ampliar a
participação
dos membros
do conselho
na gestão
administrativa,
financeira e
pedagógica.

Apoiar-se
enquanto
conselho
para buscar
mais
recursos e
utilizar as
verbas do
PDAF e
PDDE nas
melhorias e
aquisições

Verificar a
execução.

Membros do
conselho

Continuament
e.

Apoiar a
implantação e
fortaleciment
o do conselho
escolar.
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da escola

Fonte: autoria própria, 2021

13. ACOMPANHAMENTO DO PPP
O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 16 é uma construção coletiva,
visando alcançar suas metas, sendo avaliada e revisada, anualmente, por todos que
integram a Escola, reorganizando e articulando as ações pedagógicas sempre que
houver necessidade, observando-se os resultados obtidos com o objetivo de propiciar
a formação integral dos alunos assegurando o acesso, permanência e o sucesso
escolar na sua aprendizagem, tanto de forma híbrida, quanto presencial e/ou virtual.
Dessa forma, quando necessário reunir a Comunidade Escolar, a fim de sugerir
nossas ações para se alcançar as metas traçadas.
Assim, cabe ao gestor e aos coordenadores a responsabilidade de articular e
proporcionar momentos para reflexão e implementação do Projeto Político
Pedagógico, em momentos específicos (coordenação pedagógica) ou momentos que
exijam a participação de toda a comunidade escolar.
O Projeto Político Pedagógico representa a alma e a identidade de uma
Instituição. Sua avaliação precisa envolver os atores escolares no desafio de alcançar
os seguintes objetivos:
● Refletir sobre a necessidade de garantir a participação efetiva de toda a
comunidade escolar na construção ou reestruturação do Projeto Político
Pedagógico;
● Aprofundar as discussões sobre o Projeto Político Pedagógico que deve ter
a ação pedagógica como foco, com o objetivo de proporcionar a
aprendizagem dos alunos;
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● Compreender a importância do Projeto Político Pedagógico para a
concretização do processo de ensino e aprendizagem;
● Priorizar atividades de intervenção pedagógica que contemple as
necessidades de aprendizagem dos alunos;
● Utilizar instrumentos de avaliação que incorporem as práticas pedagógicas,
levando em conta a história de vida dos alunos;
● Promover as relações humanas de toda a comunidade escolar, de forma
que todos se integrem vivenciando valores e atitudes para a plena formação
do cidadão.
Os dias letivos temáticos também serão utilizados como espaço para
reflexão/avaliação/acompanhamento do PPP; como forma de oportunizar à
comunidade escolar momentos de conhecimento e estudo sobre os documentos
norteadores da prática pedagógica da UE, bem como a efetiva concretização de seus
pressupostos.

14. PROJETOS ESPECÍFICOS
Os projetos específicos desenvolvidos na EC 16 são planejados e executados
de acordo com o que está previsto no Currículo em Movimento da SEEDF e na BNCC,
buscando atender as necessidades dos estudantes, bem como contribuir para a
concretização das metas desta unidade escolar.
É importante salientar que o retorno de alguns projetos foi realizado mediante
solicitação dos próprios pais dos estudantes, sob o vislumbre de sua eficácia. Para
alcançar nossos objetivos e atingir a função social a qual a escola se propõe e cumprir
com sua missão, buscaremos implementar os projetos que ainda não estão em
andamento, de forma a concretizá-los em modelo híbrido, presencial ou remoto.
14.1. FESTA JUNINA
A escola tem um papel importante na valorização das tradições, portanto
promove a socialização dessas tradições, neste ano de 2021, por meio da Festa
Junina Virtual.
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Objetivo Geral:
● Desenvolver a socialização dos educandos participantes do evento virtual e
resgatar as tradições e costumes brasileiros, bem como danças e alimentos
presentes nas diferentes manifestações religiosas.
Objetivos Específicos:
● Resgatar tradições culturais e respeito às diversidades;
● Conhecer a origem e as características das Festas Juninas;
● Evidenciar as diversidades regionais, construir gráficos;
● Trabalhar receitas;
● Estimular a criatividade e imaginação
● Desenvolver a expressão oral e corporal;
● Conhecer variados gêneros textuais.
Procedimentos:
● Trabalhar cantigas juninas;
● Confeccionar enfeites e convites para a festa;
● Trabalhar em receitas;
● Leitura e interpretação de textos informativos;
● Montar murais;
● Confeccionar dobraduras (balões)
Culminância: Realização da Festa Junina virtual (neste ano de 2021, devido
ao contexto pandêmico o qual estamos vivenciando), envolvendo os alunos
participantes das aulas síncronas.
14.2. ANIVERSÁRIO DA ESCOLA:
Público alvo: Comunidade Escolar.

Comemorar o aniversário da Escola, valorizar a experiência vivida pelo aluno
em sua trajetória escolar bem como conscientizá-lo em manter e preservar o bem
público, o espaço no qual está inserido.
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Objetivo Geral:
● Oportunizar à comunidade escolar o estreitamento dos laços de integração
e a valorização e a valorização dos anos de história da Escola Classe 16 de
Sobradinho.
Objetivos Específicos:
● Conhecer como foi que surgiu a escola no bairro;
● Entrevistar pessoas que conhecem a história da escola desde a
inauguração;
● Promover concursos de produção de textos e desenhos, valorizando a
escola.
Procedimentos:
● Produção de textos e ilustrações sobre o aniversário da Escola;
● Leitura do histórico da Escola, registrar suas memórias por meio de
desenho, escrita de frases e produção de texto;
● Concurso: “Escola Classe 16, minha vida passa por aqui” – produção de
textos (4ºs anos, 5ºs anos) desenhos (Ensino Infantil, 1ºs anos, 2ºs anos e
3ºs anos).
Avaliação: Será realizada por meio da participação de todos os envolvidos
nas ações do projeto.
Culminância: Festejos do aniversário com abertura com Hino Nacional,
apresentações, dinâmicas, premiações e homenagens (possibilidade de culminância
virtual ou presencial).
14.3. PROJETO INTERVENTIVO – APRENDER JUNTOS
Público Alvo: 4ºs anos, 5ºs anos
O Projeto Interventivo – Aprender Juntos tem a finalidade de utilizar os eixos
estruturantes (cidadania, diversidade, sustentabilidade e aprendizagens), além dos
eixos integradores (alfabetização, letramentos e ludicidade) para contribuir na ação
pedagógica e didática da escola, objetivando a progressão efetiva e principalmente o
desenvolvimento global dos alunos.
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Objetivo Geral:
● Reintegrar os estudantes do 2º ciclo de aprendizagem à realidade do ciclo
ao qual pertencem, bem como, dar condições de desenvolverem todas as
aprendizagens necessárias, para que haja uma progressão efetiva.
Objetivos Específicos:
● Possibilitar as aprendizagens a partir da valorização das diferenças
socioculturais, afetivas e cognitivas;
● Aprimorar as diferentes aprendizagens por meios básicos que desenvolvam
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, bem como, na formação
de atitudes e valores;
● Conhecer e valorizar o corpo e as expressões corporais utilizando técnicas
musicais e teatrais;
● Exprimir e criações por meio de expressão oral: individual e coletiva;
● Desenvolver aprendizagens que consigam dotar os alunos de atitudes que
os ajudem a estabelecer uma interação entre o sujeito e a realidade;
● Estabelecer um processo de aprendizagem que priorize as habilidades
ainda não adquiridas, objetivando a progressão integral do aluno.
Procedimentos:
● Elaborar atividades que propiciem um aprendizado lúdico e efetivo;
● Utilizar jogos e brincadeiras;
● Estimular atividades físicas, corporal e musical;
● Diagnosticar as aprendizagens já desenvolvidas e àquelas que ainda
necessitam ser;
● Buscar estratégias didático-pedagógicas desafiadoras e provocadoras para
despertar no aluno a elaboração de hipóteses e estratégias para resolução
das situações.
Avaliação: Utilizaremos os momentos de conselho de classe para refletirmos
sobre o desenvolvimento dos alunos e possíveis reestruturações do projeto.

96

14.4.
PROJETO
INTERVENTIVO
E
BIA (BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO)

REAGRUPAMENTO

NO

A aplicação do Projeto Interventivo e reagrupamento, fundamentada na
Proposta Pedagógica do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização), tem como principal
objetivo priorizar a alfabetização e o letramento, assegurando ao aluno a apropriação
do sistema alfabético-ortográfico, tanto de forma híbrida, como presencial ou remota.
Objetivos Específicos:
● Promover atividades lúdicas, diferentes das trabalhadas em sala de aula;
● Promover vivências motoras e afetivas, aliadas à alfabetização e ao
letramento;
● Explorar situações da vida cotidiana para que os alunos experimentem a
sistematização dos conhecimentos envolvidos nessas situações por meio
da linguagem própria da matemática;
● Realizar planejamento a partir de sequências didáticas;
● Explorar uma diversidade de gêneros textuais.
Procedimentos:
● Após diagnóstico inicial através do teste da psicogênese nas turmas do BIA
(Bloco Inicial de Alfabetização), os alunos são classificados conforme nível
da escrita.
● Realizar reagrupamentos interclasse para promover o avanço no processo
de aprendizagem (somente em formato presencial);
● Elaborar atividades diversificadas a partir de sequências didáticas;
● Promover oficinas de jogos;
● Apresentar diversidade de gêneros textuais.
● Realizar atendimentos individualizados dos educandos, de acordo com as
especificidades educacionais apresentadas, tanto de forma híbrida, como
presencial e/ou remoto.
Avaliação: Observar a evolução dos alunos atendidos, frequência e o seu
desempenho na realização das atividades propostas.
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14.4.1. Projeto de alfabetização APRENDENDO COM O SEU ALFABETO
Figura 4 – Capa do Projeto de Alfabetização do 2º ano

Fonte: arquivo próprio, 2021

Público-alvo: 2ºs anos do Ensino Fundamental
Introdução e justificativa:
A alfabetização é compreendida como processo complexo, envolto por
conflitos rumo a construções e desconstruções até que haja
compreensão e apropriação do sistema notacional da escrita,
construído pela humanidade, o que permite ao estudante a inserção
na cultura letrada em um processo de comunicação, por meio da
leitura e da escrita, no âmbito das diferentes áreas do conhecimento.
(Diretrizes Pedagógicas, p.35)

Dessa forma, tendo em vista os desafios inerentes a este processo, estando
estes atrelados ao contexto pandêmico atípico, o qual temos vivenciado desde 2020,
as professoras dos 2ºs anos da Escola Classe 16 de Sobradinho, em parceria com a
Coordenação da UE, estruturaram este projeto, com vistas ao desenvolvimento das
habilidades de leitura e escrita, bem como letramento linguístico e matemático dos
estudantes em situação de defasagem de aprendizagem.
O projeto concretiza-se, na busca por estratégias de ensino/aprendizagem que
contemplem as singularidades dos estudantes, a equipe EC 16 de Sobradinho,
prezando pelo cumprimento dos incisos III e IV (do artigo 13), da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996) – que tratam

98

do zelo pela aprendizagem do aluno, junto ao estabelecimento de estratégias de
recuperação para educandos com menor rendimento; o projeto procura “superar as
contradições existentes na sociedade para a democratização dos saberes” (Diretrizes
Pedagógicas para a Organização Escolar do 2º ciclo, p. 42), especificamente aquelas
referentes às dificuldades de aprendizagem do educando.
Partindo assim, da observação e do estudo de dados/resultados avaliativos
coletados por meio da aplicação da avaliação diagnóstica inicial realizada no ano
letivo de 2021, onde constatou-se que, dos 108 estudantes matriculados no 2º ano do
Ensino Fundamental da EC 16 de Sobradinho, 75 destes encontravam-se em nível
pré-silábico ou silábico da escrita, ou seja, quase 70% do público atendido apresentou
dificuldade e/ou não soube identificar as letras do alfabeto, realizar contagem e
correspondência biunívoca até 99 e ler palavras com estrutura silábica simples,
apresentando também dificuldades na oralidade e interpretação oral dos textos
apresentados. Objetivando assim a necessidade não só da implementação do
Replanejamento Curricular 2021 (com a revisitação dos objetos de conhecimento
desenvolvidos no ano de 2020), bem como demandando a reinvenção de estratégias
e métodos de ensino aprendizagem, especialmente vinculados à alfabetização,
prezando sempre pela qualidade do aprender discente, tendo em vista o contexto de
atendimento síncrono.
Objetivos
● Estudar o Sistema de Escrita Alfabética (SEA);
● Compreender que a escrita utiliza sinais gráficos para representar certos sons
da língua falada, ou seja, o alfabeto é um sistema notacional que reproduz os
elementos sonoros da fala, ou seja, ler é extrair o som de uma palavra;
●

Estruturar mentalmente a relação entre grafema e fonema de cada letra do
alfabeto;

●

Entender as diferentes variações silábicas da Língua Portuguesa: CV, CCV,
CVV, CVC, V, VC, VCC;

●

Ler e interpretar palavras com estrutura silábica simples e complexas, frases e
pequenos textos, atrelado às demandas sociais, ou seja, em seu uso social;

● Estar em contato diário/semanal com diferentes gêneros textuais e obras
literárias, bem como autores da literatura brasileira e estrangeira;
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●

Compreender as aplicações da Matemática em seu cotidiano;

●

Realizar contagem, registro numérico e correspondência biunívoca com
números até a 3ª ordem;

●

Desenvolver a oralidade, por meio do estudo e interpretação oral de textos em
seus níveis objetivo, crítico e inferencial, aliados a situações do dia a dia;

Metodologia/Estratégias
Dentro do contexto de ensino remoto, o qual estamos vivenciando, a Escola
Classe 16 de Sobradinho organizou-se de forma a ofertar aos estudantes do 2º ano
do Ensino fundamental, aulas síncronas semanais (com duração de 1h), que ocorrem
às segundas, quartas e sextas-feiras, tanto no turno matutino, como vespertino.
Além deste atendimento, o projeto Aprendendo com o seu Alfabeto, oferece aula
adicional à criança; voltada à alfabetização e ao letramento linguístico e matemático
do estudante.
Estes atendimentos acontecem três vezes na semana (com dia e horário fixados
à escolha da professora, de acordo com o perfil da turma atendida), com duração de
1h a 1h e 30m, buscando adequar-se à disponibilidade das famílias/educandos.
Nestes atendimentos são desenvolvidas diferentes estratégias na busca pela
concretização dos objetivos supracitados:
● Encontros virtuais, via Google Meet;
● Encontros por chamada de vídeo, via WhatsApp;
● Utilização do Jamboard, como ferramenta fundamental na apresentação dos
objetos de conhecimento;
●

Utilização do Google Formulários;

● Utilização do Youtube;
● Utilização do PowerPoint;
● Utilização do Word;
● Aplicação de jogos online vinculados aos objetos de conhecimentos
desenvolvidos durante as aulas – Escola Games, Wordwall;
● Contação de histórias, vinculadas ao teatro de fantoches;
Além das ferramentas/estratégias já citadas, os educandos atendidos no projeto
recebem quinzenalmente apostila de alfabetização impressa (produzida pela própria
professora do 2º ano desta UE), em formato de sequência didática, totalmente
contextualizada com os temas/literaturas desenvolvidos a cada semana com a turma,
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adequando-se ao nível de aprendizagem e desenvolvimento apresentado pelo
estudante.
O projeto vincula a contação de história ao desenvolvimento da leitura e da
escrita, atrelado a situações do cotidiano da criança.
Baseado na história O aniversário do Seu Alfabeto, do autor Amir Piedade, que
traz a exploração das letras do alfabeto, bem como determinados acordos ortográficos
da Língua Portuguesa, a cada semana é realizada uma contação de história, como
representado na figura 5, com “convidados” (autores/letras) do personagem do livro,
o Seu Alfabeto. Da história trabalhada durante a semana, retiram-se frases, e destas
frases, palavras e destas palavras, a letra a ser apresentada para a criança, fazendose o estudo do grafema e do fonema.
A apostila também contempla o letramento matemático, por meio de situações
vivenciadas pelas crianças, onde semanalmente trabalha-se com as operações
matemáticas, a contagem e a correspondência biunívoca, bem como a resolução de
situações problema, a exemplo daquelas do cotidiano escolar/familiar, como
representado na figura 6.
Figura 5

Fonte: arquivo próprio, 2021
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Figura 6

Fonte: arquivo próprio, 2021

14.4.2. Projeto de alfabetização UMA AVENTURA POR ALFABETOLÂNDIA
Figura 7 – Capa do Projeto de Alfabetização do 3º ano

Fonte: Arquivo Próprio, 2021
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Considerando a documentação legal da educação no Brasil e na rede de ensino
pública do DF, que asseguram ao estudante o atendimento às suas necessidades
educacionais e os direitos de aprendizagem, no contexto da situação de pandemia e
de ensino remoto, muitos estudantes apresentaram maiores dificuldades em relação
à consolidação do sistema de escrita alfabética e das habilidades leitoras, bem como
em relação também ao letramento matemático: conhecimento de números, contagem,
agrupamentos, operações, grandezas e medidas, álgebra e geometria.
Tendo por base as orientações para se considerar o ano de 2020 e 2021 como
um biênio e diante das dificuldades apresentadas pela maioria dos estudantes, em
posso e análise de dados coletados na avaliação diagnóstica realizada no início do 1º
bimestre de 2021, 40,2% dos estudantes do 3º ano apresentaram nível pré-silábico
de escrita, com pouco ou nenhum conhecimento e reconhecimento de grafema e
fonema das letras do alfabeto, onde poucos conseguiam identificar as vogais e as
letras do nome; a defasagem de aprendizagem também marcou as habilidades de
matemática, em que a maioria dos estudantes que apresentaram dificuldade com a
leitura e escrita, também não demonstrou conhecimento de contagem, associação
número X quantidade, resolução de situações-problema e operações.
Outro fator importante na avaliação diagnóstica, fiz respeito à participação nas
aulas síncronas via meet, em que esses estudantes demonstravam estar perdidos em
pensamentos, pouco concentrados e não conseguiam acompanhar as aulas
síncronas com todos os alunos da turma, participantes da aula síncrona.
Nesse sentido, foi organizado como estratégia de intervenção, aulas
separadas, específicas a esses estudantes, com duração de 1 hora à 1 hora e 30
minutos, em dias à escolha do professor, incialmente 3 vezes na semana e
posteriormente, passando a duas vezes semanais, em virtude das adaptações nos
horários do meet da escola como um todo; para aqueles que apresentaram dificuldade
em acompanhar o grupo do projeto, também está sendo ofertado atendimentos
individualizados quando necessário.
Além das aulas síncronas e atendimento individualizados, as professoras do 3º
ano, em regime de rodízio elaboram apostila de atividades com base no nível de
aprendizagem das crianças, com o objetivo de oportunizar maior facilidade de
aprendizagem, despertar a autonomia da criança, bem como incentivar a realização
das atividades pela criança. A apostila é entregue a cada quinze dias para as famílias.
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O projeto de alfabetização Uma aventura em Alfabetolândia é contextualizado
no enredo da história “O aniversário do Seu Alfabeto” de Amir Piedade, no qual a
esposo do seu Alfabeto envia um convite para as letras irem homenagear o prefeito
da cidade de Alfabetolândia, seu Alfabeto, no dia do seu aniversário; para marcar a
presença, cada letra leva um presente que lebre o seu Alfabeto quem foi o
presenteador, trabalhando dessa forma a consciência de aliteração com as crianças.
As atividades giram em torno do contexto de que cada letra precisa se arrumar para
ir ao evento e encontra o dilema de qual roupa-forma usar (letra maiúscula e
minúscula, cursiva e de forma); para resolver o dilema, as letras se aventuram em
histórias de outros autores e de diferentes gêneros textuais, compartilhando com os
personagens de cada nova história aventuras de alfabetização e letramento linguístico
e matemático; como apresentado nas figuras 8 e 9 a seguir.
Objetivo principal:
● Proporcionar aos estudantes do 3º ano com falta de pré-requisitos, a garantia
dos direitos de aprendizagem; bem como a recuperação, a introdução, a
ampliação e a consolidação das habilidades de leitura e escrita, bem como do
letramento matemático.
Objetivos Específicos:
● Estudar o Sistema de Escrita Alfabética (SEA);
● Compreender que a escrita utiliza sinais gráficos para representar certos sons
da língua falada, ou seja, o alfabeto é um sistema notacional que reproduz os
elementos sonoros da fala, ou seja, ler é extrair o som de uma palavra;
● Estruturar mentalmente a relação entre grafema e fonema de cada letra do
alfabeto nos formatos cursivo e de imprensa, maiúsculo e minúsculo;
● Entender as diferentes variações silábicas da Língua Portuguesa: CV, CCV,
CVV, CVC, V, VC, VCC;
● Ler e interpretar palavras com estrutura silábica simples e complexas, frases e
pequenos textos, atrelado às demandas sociais, ou seja, em seu uso social;
● Estar em contato diário/semanal com diferentes gêneros textuais e obras
literárias, bem como autores da literatura brasileira e estrangeira;
● Compreender as aplicações da Matemática em seu cotidiano;
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● Realizar contagem, registro numérico e correspondência biunívoca com
números até a 3ª ordem;
● Desenvolver a oralidade, por meio do estudo e interpretação oral de textos em
seus níveis objetivo, crítico e inferencial, aliados a situações do dia a dia;
Figura 8 – Contextualização do projeto com a história

Fonte: Arquivo Próprio, 2021
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Figura 9 – Apresentação das letras dentro do contexto da história “O
Coelhinho que não era de Páscoa” (Ruth Rocha)

Fonte: Arquivo Próprio, 2021
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14.5. PROJETO CORPO E MOVIMENTO
A Educação Física precisa fazer parte na construção do Projeto Político
Pedagógico da escola, não estando apenas nas discussões da construção, mas sim,
ligada ao plano de ações. Dessa forma, será compreendida pela comunidade escolar,
como uma das bases da organização didático-pedagógica da escola.
A Educação Física como já citada por muitos autores tem um papel
fundamental no desenvolvimento psicomotor da criança; precisa incentivar a
aprendizagem através do movimento. Esse é o caminho para que a criança
compreenda suas habilidades e, para que ela consiga adaptá-las em outras atividades
dentro e fora do ambiente escolar.
A Educação Física pode assumir papel relevante como disciplina dentro do
contexto pedagógico e formativo. A corporeidade é fator importante de relacionamento
com o mundo. Experiências criativas e lúdicas, por meio do movimento decorrente de
práticas físicas e esportivas, representam condição indispensável ao desenvolvimento
do aluno.
Na infância a criança dá início ao desenvolvimento das habilidades motoras
fundamentais; as crianças são capazes de explorar os potenciais de seus corpos
quando se movimentam no espaço, possuem maior controle sobre a própria
musculatura e mostram crescentes habilidades no contato com situações do seu
ambiente. Desse modo, o principal objetivo na infância deve ser a evolução da
competência motora básica.
A Educação Física enquanto componente curricular contribui para a formação
dos alunos por meio da apropriação dos conhecimentos específicos que facilitam a
conquista de competências motoras, elevação de seu repertório de movimentos e
aquisição de habilidades.
A vivência da Educação Física é de grande valia no meio escolar, pois através
dela, será possível desenvolver e estimular o crescimento da criança como um todo.
Segundo Gallahue e Donnelly (2008) a Educação Física no ambiente escolar ajuda a
criança a desenvolver habilidades motoras, estimula melhoria do condicionamento,
assim como promove o desenvolvimento cognitivo e afetivo.
Os primeiros anos do ensino fundamental são um período de permanente
descoberta das crianças, nesta fase acontece a descoberta de relações sociais com
novas pessoas. Entrando na escola, o jovem estudante necessita construir um novo
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grupo social, conquistar novas amizades e desenvolver suas habilidades motoras ao
mesmo tempo.
Nesse contexto, ressalta-se que o desenvolvimento de habilidades motoras é
fundamental na infância, tendo em vista que garante à criança um autoconhecimento
do corpo, das limitações e potencialidades em relação aos próprios movimentos.
Momentos lúdicos com brincadeiras que exploram movimento simples e combinados
do próprio corpo, proporcionam o desenvolvimento de habilidades estabilizadoras
(rotar, desviar, equilibrar e apoiar), locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e
pular), manipulativas (chutar, arremessar, apanhar, interceptar e driblar) e perceptivomotoras (coordenação, lateralidade, equilíbrio e organização espaço temporal) que
contribuem com o desenvolvimento do controle corporal no que diz respeito à
coordenação motora fina e global, bem como ao conhecimento do espaço, localização
e deslocamento.
O ato de pegar uma coisa pequena, de escrever ou mesmo de controlar os
movimentos dos membros superiores e inferiores ao mesmo tempo seguindo
determinados comandos, envolve habilidades da criança que em momentos
direcionados contribuem com o processo de desenvolvimento da inferência sobre sua
própria capacidade, conferindo às crianças autoconfiança e segurança sobre o que
conseguem fazer e sobre aquilo que precisam de mais atenção e cuidado. Estas
habilidades contribuem para que a criança tenha um desenvolvimento integral, o que
corrobora com o processo de alfabetização e letramento da criança.
No que se refere aos anos iniciais, o Currículo em Movimento da Educação
Básica da SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2018a), apresenta no Eixos Integradores –
Alfabetização/Letramentos/Ludicidade, direitos de aprendizagem que se referem ao
objeto do conhecimento Linguagens - Educação Física, expressos em objetivos que
devem ser proporcionados às crianças em momentos e espaços oportunos, visando
a integralidade da educação.
No que se refere ao atendimento das crianças pequenas na educação infantil,
esses espaços e momentos de ludicidade e autoconhecimento com movimento e
participação em atividades psicomotoras estão expressos no Currículo em Movimento
da Educação Infantil da SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2018c) que apoiado nos
princípios éticos, políticos e estéticos, engendra os direitos de aprendizagem de
conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se e, expressa
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objetivos de aprendizagem organizados por campos de experiência, principalmente
no campo Corpo Gestos e Movimento, que orienta a participação e vivência da
crianças em atividades que a levem a movimentar-se para conhecer.
Destarte, tencionando o alcance dos objetivos e direitos de aprendizagem para
os anos iniciais e para a educação infantil, no que se refere às crianças pequenas,
expressos no currículo em movimento da educação básica Anos Iniciais e da
Educação Infantil, considera-se necessária a promoção de um espaço-tempo
destinado às atividades referentes ao movimento do corpo no contexto de circuitos
psicomotores, brincadeiras e jogos envolvendo as habilidades supracitadas.
Objetivos:
● Experimentar jogos e brincadeiras que exijam a utilização e combinação de
habilidades motoras fundamentais;
● Vivenciar movimentos utilizando diferentes habilidades perceptivo-motoras
no contexto de brincadeiras e jogos.
● Realizar circuitos psicomotores envolvendo habilidades estabilizadoras,
locomotoras, manipulativas, perceptivo-motoras e que contribuam com o
desenvolvimento da coordenação motora fina e global.
● Proporcionar

circuitos

psicomotores

explorando

as

habilidades

estabilizadoras (rotar, desviar, equilibrar e apoiar)
● Proporcionar circuitos psicomotores, brincadeiras, jogo e músicas que
possibilitem a exploração das habilidades locomotoras (correr, saltar,
saltitar, galopar e pular)
● Proporcionar circuitos psicomotores, brincadeiras e jogos explorando as
habilidades manipulativas (chutar, arremessar, apanhar, interceptar e
driblar)
● Proporcionar circuitos psicomotores, jogos, brincadeiras e músicas que
possibilitem

a

exploração

das

habilidades

perceptivo-motoras

(coordenação, lateralidade, equilíbrio e organização espaço temporal)
Procedimento: O alcance dos objetivos traçados é realizado mediante
atividades, incluídas no planejamento (de forma virtual ou presencial), direcionadas e
orientadas pelos professores nos espaços da recreação, uma vez por semana no
contexto familiar, enquanto durar o ensino remoto
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Circuito de Psicomotricidade Realizado com a educação infantil

Fonte arquivo próprio, 2020

Aulas de Educação Física na metodologia do ensino remoto.
Diante da realidade do ensino remoto, a Educação Física Escolar tem nos
recursos tecnológicos uma importante ferramenta. Importante material de apoio às
aulas, facilitando a transmissão do aprendizado do educando, que já possui facilidade
aos meios de comunicação, como celulares e tablets. A escola está entendendo e
agregando as novas linguagens, facilitando os seus códigos, conhecendo as
possibilidades de expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para
a formação integral, mais progressistas e participativos das tecnologias, que facilitem
a evolução dos alunos.
Assim, apresentamos atividades a serem desenvolvidas com aulas teóricas
utilizando as ferramentas que permitem o ensino à distância. E essas mesmas
atividades serão aplicadas quando do retorno ao ensino presencial com a metodologia
adequada a esse modelo de ensino:
•

Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto
comunitário e regional

•

Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo Brincadeiras e
jogos de matriz indígena e africana

•

Esportes de marca Esportes de precisão

•

Esportes de campo e taco Esportes de rede/parede Esportes de invasão
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•

Ginástica geral

Habilidades a serem trabalhadas durante o ano letivo:
•

Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura
popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e
respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas.

•

Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e
escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e
regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e
brincadeiras para suas culturas de origem.

•

Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e
jogos populares do contexto comunitário e regional, com base no
reconhecimento das características dessas práticas

•

Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática,
em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais
práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos (orais,
escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade.

•

Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo
protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão,
identificando os elementos comuns a esses esportes.

•

Discutir a importância da observação das normas e das regras dos
esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade própria e
as dos demais participantes.

•

Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da
ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais) e da ginástica geral, de forma individual e em pequenos
grupos, adotando procedimentos de segurança.

•

Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos
básicos da ginástica e da ginástica geral.

•

Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites
do corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho
corporal.
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•

Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e
audiovisual), as características dos elementos básicos da ginástica e da
ginástica geral, identificando a presença desses elementos em distintas
práticas corporais.

•

Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e
regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriálas, respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.

•

Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças
do contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as
manifestações de diferentes culturas.

•

Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los,
valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural.

•

Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de
todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz
indígena e africana

•

Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita,
audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz
indígena e africana, explicando suas características e a importância
desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes
culturas.

•

Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as
características que os constituem na contemporaneidade e suas
manifestações (profissional e comunitária/lazer)

Avaliação
A avaliação na Educação Física vem recebendo mudanças no decorrer dos
anos, em função das mudanças estruturais na sociedade, das evoluções do
comportamento das pessoas, dos avanços tecnológicos. Sendo assim, as avaliações
em Educação Física precisam reconhecer, diagnosticar, desenvolver e valorizar a
expressão dos alunos, a cultura própria e a manifestação de afetividade, como um
meio para a aprendizagem, visando a formação do aluno como um todo. Por isso, o
principal objetivo da avaliação em Educação Física é o diagnóstico, ou seja, detectar
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as dificuldades da aprendizagem e suas causas, e, quando bem compreendido, esse
processo possibilita grandes ganhos à aprendizagem.
Na Educação Física a avaliação é, igualmente, um diagnóstico, portanto, deve
ter o intuito de detectar possíveis falhas no processo educacional. Estamos
acompanhando as mudanças que estão ocorrendo no campo da avaliação em
Educação Física. Antigamente se valorizava apenas o desempenho físico e suas
capacidades de conquista de resultados na busca de metas e performances. Estamos
nos referindo à uma educação física que já nos serviu e hoje sofre mudanças. Uma
avaliação na qual há predomínio de testes de aptidão física, provas teóricas, que
segundo estudiosos, ainda permeiam a vida de muitos profissionais, não atende aos
objetivos da educação moderna. Realizaremos então, uma avaliação que visualiza o
aluno em sua íntegra, nos aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores.
14.6. PLENARINHA
Público Alvo: Educação Infantil e 1° Ano
A Plenarinha é um projeto que contribui para a construção da identidade da
educação infantil e que proporciona a autonomia da criança em relação ao seu
envolvimento no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com o Currículo em
Movimento da Educação Infantil da SEEDF (DISTRITO FEDERAL, 2018c), a
Plenarinha nasceu na educação Infantil e estendeu-se ao primeiro ano do ensino
fundamental de 9 anos, na intenção de promover uma ação conjunta entre as duas
etapas da educação básica, considerando a abordagem de transição.
É um projeto que ocorre ao longo do ano, e que envolve desde a formação dos
professores, com leituras, estudos e formação continuada até a execução e
apresentação dos trabalhos. O trabalho é desenvolvido na escola, com e pelas
crianças durante o primeiro semestre. Após, há uma etapa de apresentação dos
mesmos na Plenarinha Local que acontece na unidade escolar, para a comunidade
escolar. Na sequência, há a etapa Regional e, por fim, a Etapa Distrital. Em 2020, será
realizada a VIII Plenarinha, com o tema: Musicalidade das Infâncias: de lá, de cá, de
todo lugar.
Objetivo: promover a escuta atenta, sensível e intencional às crianças acerca
de suas necessidades e interesses.
Tema do biênio: Musicalidades das Infâncias: de cá, de lá, de todo o lugar.
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Figura 11 – Instrumentos produzidos pelos estudantes e Slides da Mostra
Pedagógica da Plenarinha em 2020:

Fonte: Arquivo Próprio, 2020
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14.7. PASSEIOS RECREATIVOS
Quando no ensino presencial, oportuniza aprendizagens diversas em outros
ambientes.
Durante o ensino remoto, em função das condições de acesso à internet por
parte dos nossos estudantes, não foi proposto nenhum passeio virtual, como tem feito
algumas instituições voltadas à cultura.
14.8. PROJETO FESTA DA CRIANÇA
Oportunizar semana recreativa, com disponibilização de jogos e brincadeiras
(presenciais ou online), sorteio de brindes, contação de histórias.
No ensino presencial, a escola promove com os fundos arrecadados na festa
junina, brincadeiras, lanches e muita diversão.
No ensino remoto, a semana da criança é marcada por atividades lúdicas
envolvendo brincadeiras e jogos para realizadas com a família.
14.9. PROJETO DE TRANSIÇÃO (PASSOS NOVOS, VIDA NOVA - EEAA)
Idealizadora do projeto – Raquel Monteiro
Colaboradoras – Ellen White e Sônia Monção
Introdução
Os desafios encontrados pelos estudantes que mudam de segmento escolar
são diversos. Novos conteúdos, professores, mudanças no desenvolvimento
relacionadas às questões físicas, sociais, emocionais e cognitivas são vivenciados por
eles nessa fase. Inclui-se, ainda, o período de aulas remotas como um desafio a mais
nesse momento, com especificidades que necessitam de atenção redobrada de todos
que estão participando desse processo educacional peculiar.
Na trajetória escolar existem marcos importantes de transição, os quais, se
realizados com atenção e cuidado, podem contribuir para a continuidade dos
processos de ensino e aprendizagem e adaptação naturais dos estudantes aos novos
ambientes, aos novos conteúdos, às relações com seus pares, bem como aos seus
processos de desenvolvimento humano.
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Na Escola Classe 16 de Sobradinho será realizado esse apoio ao processo de
transição em dois segmentos: da educação infantil para o 1º ano e do 5º para o 6º
ano.
PÚBLICO ALVO: Estudantes, pais e professores do 2º Período da Ed. Infantil e 5º
ano.
Justificativa
Na transição da educação infantil para o 1º ano iniciam-se maiores níveis de
exigência a serem cumpridos, na fase de alfabetização. É importante existir então uma
ponte

entre

os

segmentos

para

que

essas

mudanças

sejam

efetuadas

gradativamente, com a continuidade do brincar, uso de portfólios, webfólios e
relatórios realizados na educação infantil, trocas de materiais e experiências entre
professores, para que seja diminuído o impacto das rupturas que ocorrem nesse
processo.
Já na transição dos anos iniciais para os finais, percebe-se que uma nova etapa
se inicia na passagem da puberdade para a pré-adolescência, junto às preocupações
com as mudanças decorrentes dessa fase do desenvolvimento e às novidades
escolares, a rotina dos estudantes é bastante alterada.
A forma como será percebido o novo espaço escolar, bem como o acolhimento
dos estudantes na nova escola, podem contribuir para o sentimento de pertencimento
ao espaço e ao grupo, o que é importante para um início de nova etapa mais tranquilo
e seguro.
O presente projeto, justifica-se pela necessidade encontrada no contexto
escolar, de proporcionar uma adaptação mais natural, minimizando a ansiedade dos
estudantes e o estresse dos pais.
Nesta nova realidade, a figura do professor é indispensável, pois os estudantes
se deparam com novos tempos e espaços, mais regras e combinados, um horário
escolar dividido em períodos mais curtos de tempo, no caso da mudança para os anos
finais, com novas exigências a serem cumpridas, as quais requerem um nível de
conscientização e envolvimento por parte dos estudantes tornando relevante à
existência desse projeto.
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Objetivo geral:
Acompanhar o processo de transição dos estudantes da educação infantil para
o 1º ano e do 5º para o 6º ano, apoiando todos os atores envolvidos no processo: pais,
estudantes e professores.
Objetivos específicos:
•

Contribuir para a continuidade das aprendizagens e o acolhimento
afetivo dos estudantes.

•

Proporcionar uma adaptação mais tranquila e segura.

•

Responder às dúvidas e inquietudes dos estudantes.

•

Orientar os pais sobre como acompanhar os filhos no 1º e no 6º ano.

•

Acompanhar os professores, junto aos estudantes.

Metodologia:
O trabalho será realizado durante o último bimestre do ano, por meio de
encontros com as turmas da educação infantil e 5º ano. Nesses encontros será
realizado um levantamento das expectativas dos estudantes em relação à nova escola
e lista de metas para o próximo ano. Em parceria com a EEAA e OE da escola
sequencial, nesses encontros será possível que os estudantes sanem suas dúvidas
em relação à nova escola. Os professores, orientadores educacionais e
coordenadores responderão às dúvidas que os estudantes possuem.
Também serão realizadas rodas de conversas com os pais para esclarecimento
sobre como atuarem junto aos seus filhos no 1º e no 6º ano, tanto em relação ao
acompanhamento acadêmico quanto às adaptações da família ao processo de
mudança relativo à aprendizagem, cognitivos, emocionais, sociais e desenvolvimento
humano dos estudantes. Essas atividades acontecerão durante o último bimestre do
ano letivo.
Ressalta-se, ainda, que os professores receberão acompanhamento durante o
projeto, em que serão tratados tanto assuntos gerais como específicos. Será definido
cronograma com as atividades a serem desenvolvidas.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES - MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO
DATA

AÇÕES

PÚBLICO ALVO

LOCAL

RESPONSÁVEIS

14/10

Reuniões com
CEI 3 e CEF 4

Escolas
sequenciais

Google Meet

Ellen, Raquel e
Sônia

18 a 22/10

Expectativas para
o próximo ano

Estudantes

Google Meet,
WhatsApp

EEAA, professores,
coordenação

08 a 12/11

Como ajudar meu
filho?

Pais

Google Meet,
WhatsApp

Ellen, Raquel e
Sônia

Fonte: Arquivo Próprio, 2021

14.10. PROJETO CRIPTO MATEMÁTICA: RACIOCÍNIO LÓGICO
A MANEIRA DIVERTIDA ESTIMULAR A INTELIGÊNCIA
Público Alvo: 5ºs e 4ºs anos
É uma atividade livre
Cripto-matemática são atividades cujo objetivo é o descobrimento ou busca de
resultados daquilo que está oculto. Cripto, exprime a noção de oculto ou escondido.
Objetivos
•

Desenvolver o raciocínio lógico.

•

Organizar as informações recebidas e processá-las.

•

Aprender a descartar as hipóteses não reais.

•

Estimular o interesse pela descoberta.

•

Ajudar a resolver os problemas do dia a dia;

•

Desenvolver a capacidade de tomar decisões;

•

Capacitar a um aprendizado mais prazeroso

Justificativa
Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento
independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas.
Nós

como educadores, devemos

procurar alternativas para aumentar

a motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a

organização,

concentração, atenção, raciocínio lógico matemático, estimulando a socialização e
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aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas como por exemplo, o
grupo familiar ou amigos.
O Projeto de cripto matemática e raciocínio lógico, se convenientemente
executado, é recurso pedagógico eficaz para a construção do conhecimento
matemático.
O uso do raciocínio lógico no ensino da Matemática na faixa etária dos 4ºs e
5ºs anos do ensino fundamental, tem o objetivo de fazer com que os alunos gostem
de aprender essa disciplina brincando, mudando a rotina da sala virtual e despertando
o interesse do aluno nesse tempo de aulas remotas.
Fundamentação teórica
A aprendizagem por meio desse tipo de atividade, permite que o aluno faça da
aprendizagem um processo interessante e até divertido.
Neste sentido verificamos que há três aspectos que por si só justificam a
incorporação da cripto matemática nas atividades remotas. São estes: o caráter
lúdico, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e a formação de relações sociais e
familiares.
Jogar com conteúdos pedagógico matemáticos, é estudar porque jogando o
aluno aprende, sobretudo, a conhecer e compreender o mundo social que o rodeia.
Já que os jogos matemáticos em sala de aula normalmente são importantes,
também devemos nos ocupar com tal atividade nos momentos de descanso do aluno
em casa durante suas aulas remotas, de modo a permitir que se possa explorar todo
o potencial da criança nesse tipo de atividade, a cripto matemática.
Os exercícios de cripto matemática serão escolhidos e preparados com cuidado
para levar o estudante a adquirir conceitos matemáticos de importância
Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas remotas de
matemática é a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por
muitos de nossos alunos que temem a Matemática e sentem-se
incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde é
impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que,
ao mesmo tempo em que estes alunos falam matemática, apresentam
também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a
seus processos de aprendizagem. (Borin,1996)
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Vamos escolher atividades que estimulem a resolução de problemas. o
conteúdo a ser estudado não será abstrato, difícil e desvinculado da prática diária.
Precisamos ainda, respeitar as condições de cada série e o querer de cada aluno.
Essas atividades não são muito fáceis nem muito difíceis. Estarão de acordo
com a série indicada.
As atividades a serem trabalhadas são classificadas em três tipos:
1. Atividades estratégicas, onde são percebidas as habilidades que
compõem o raciocínio lógico, como a resolução de problemas
contextualizados.
2. Atividades geométricas, que têm como objetivo desenvolver a
habilidade de observação e o pensamento lógico. Com elas
conseguimos trabalhar figuras geométricas, semelhança de figuras,
ângulos e polígonos.
3. Atividades com letras, palavras e números, figuras.
Elas ajudam no desenvolvimento motor, visual, na observação e percepção,
além da sequência lógica das letras na formação das palavras, na consecução da
alfabetização matemática, na busca da solução que os números e o lúdico trazem.
A cripto matemática, ou se quiserem, atividades matemáticas de raciocínio
lógico, estão em correspondência direta com o pensamento matemático.
O trabalho com atividades matemáticas em sala de aula virtual nos traz alguns
benefícios:
● conseguimos detectar os alunos que estão com dificuldades reais;
● o aluno demonstra para seu professor(a) se o assunto foi bem
assimilado;
● existe uma competição saudável entre os alunos que forem realizando
as atividades, pois almejam vencer e para isso aperfeiçoam-se e
ultrapassam seus limites;
● durante o desenrolar de uma atividade, observamos que o aluno se
torna mais crítico, alerta e confiante, expressando o que pensa, tirando
conclusões sem necessidade da interferência ou aprovação do
professor(a); não existe o medo de errar, pois o erro é considerado um
degrau necessário para se chegar a uma resposta correta;
● o aluno se empolga com o clima de uma atividade diferente, o que faz
com que aprenda sem perceber.
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Mas devemos, também, ter alguns cuidados ao escolher as atividades a serem
aplicadas:
•

não tornar a atividade algo obrigatória;

•

trabalhar a frustração pela derrota na criança, no sentido de minimizá-la;

•

estudar a atividade antes de aplicá-la, o que só é possível se houver a
participação professor(a).

Para a aprendizagem é necessário que o aprendiz tenha um determinado nível
de desenvolvimento. As situações de cripto matemática são consideradas parte das
atividades pedagógicas, justamente por serem elementos estimuladores do
desenvolvimento.
É esse raciocínio que os sujeitos aprendem através dos jogos que nos leva a
utilizá-los em sala de aula virtual.
Muito ouvimos falar e falamos em vincular teoria à prática, mas quase não o
fazemos.
Utilizar a cripto matemática e atividades lúdicas como recurso didático é uma
chance que temos de fazê-lo.
Eles podem ser usados na classe virtual como um prolongamento da prática
habitual de uma sala de aula presencial.
São recursos interessantes e eficientes, que auxiliam os alunos.
Metodologia
As atividades consistem na solução de estruturas lógico Matemáticas, de livre
execução e envio ao professor(a).
O aluno receberá via plataforma do Google Sala de Aula, em sua sala de aula,
uma vez por semana, (A CADA SEXTA FEIRA) a atividade de cripto matemática ou
raciocínio lógico proposta.
Vai analisar a atividade e responder o mais rapidamente possível.
Deve entregar ao professor assim que terminar.
Ao entregar, é possível ver o dia e horário da entrega na própria plataforma.
Isso acontece quando o aluno devolve a atividade ao professor(a).
Haverá por parte do professor(a), o registro dessas devoluções que ficam
registrados na plataforma Google sala de aula.
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Faremos também um ordenamento dessas entregas de tal modo que se possa
ao final do ano, saber que alunos conseguiram um resultado satisfatório.
Cada atividade devolvida com acerto, valerá 100 pontos.
Se houver mais de um item na atividade, será pontuada de forma proporcional
até atingir 100 pontos. Não é nota é incentivo e prêmio pelo esforço na execução da
atividade.
Se o aluno entregar com erro, será dada uma segunda chance para refazer o
que é pedido, aprendendo assim com seu erro.
Por fim, os (as) estudantes ao final do ano, poderão ser premiados com
certificados de Honra ao Mérito em Raciocínio Lógico Matemático e se possível,
medalhas para os primeiros lugares.
Para comprovar atividades feitas, o(a) valerá a postagem na plataforma.
No início não haverá prazo definido para a entrega das atividades.
Os alunos vão fazendo conforme possam e nos seus momentos de descanso,
pois é uma atividade livre e diferente das atividades rotineiras.
Quando chegar mais perto do final, aí sim, daremos tempo para fechar a
pontuação de todos.
Recursos
Os alunos(as) utilizarão seu computador, seu celular ou tablet para enviar as
respostas das atividades ao professor.
Foi feita uma busca na Internet de exercícios disponíveis e de domínio público,
variados e adaptados à série do aluno(a) em sites que proporcionam atividades de
raciocínio lógico.
Espaço físico:
A sala de aula virtual, que agora é a própria casa em tempo de pandemia do
Coronavírus.
Se faz necessário, a inclusão do professor nas salas dos 4º e 5ºs anos para a
correção e pontuação das atividades.
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Cronograma:
De junho de 2021 a novembro de 2021. A cada semana, às sextas feiras, será
postada a atividade nas salas dos 4ºs e 5ºs anos.
A cada final de mês, vamos dar os resultados aos alunos e professores das
turmas.
Avaliação:
Ao final de cada mês, faremos a avaliação da adesão ao projeto por parte do
aluno. Este pode ser finalizado se não houver adesão continuada e número mínimo
de participantes.
Colaboração:
Equipe Gestora e Coordenadora Deise
Professoras:
Larissa Durães da Costa Vale – 4º ano A
Juliana Ribeiro da Silva - 4º ano C
Lilian Fatima Durães Teixeira Costa - 5º ano A
Crislene de Lourdes Barbosa - 5º ano B
Ana Paula Vieira - 5º ano C
REFERÊNCIAS:
•

Canguru

de

matemática

Brasil

https://www.cangurudematematicabrasil.com.br/
•

Canguru·Matemático - Portugal
http://www.mat.uc.pt/canguru/

•

Canguru Matemático – Espanha
http://www.canguromat.org.es/

•

Matemática genial
https://www.matematicagenial.com/

•

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) http://www.obmep.org.br

•

Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM)
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https://www.obm.org.br
•

Olimpíada Paulista de Matemática (OPM)
https://www.opm.mat.br/

•

Olimpíada

de

Matemática

do

Distrito

Federal

(OMDF)

https://www.omdf.com.br/
•

Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico (OBRL)
http://www.obrl.com.br/

•

Currículo em Movimento do Distrito Federal
http://www.educacao.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2018/02/Curri%CC%81culo-em-Movimento-Ensfundamental_19dez18.pdf

-
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14.11 PROJETO DE OLHO NOS ESTUDOS (EEAA - EQUIPE ESPECIALIZADA DE
APOIO À APRENDIZAGEM)
Idealizadora do projeto – Sônia Monção
Colaboradoras: Ellen White e Raquel Monteiro
Introdução
Com as aulas remotas surgiram vários desafios para os pais ensinar os filhos
em casa. Para isso foi preciso adaptar-se a uma nova rotina, conciliar os afazeres
domésticos com as tarefas da escola. Esse contexto também traz uma excelente
oportunidade para a aproximação dos pais com os filhos. Antes não tínhamos tempo,
agora precisamos administrar o tempo. Montar uma agenda e organizar as tarefas é
o caminho mais indicado por especialistas no assunto. É possível que a família não
consiga avançar nas aprendizagens além daquelas que as estudantes já vinham
consolidando na escola. Mas isso não precisa ser um problema. A Escola Classe 16
tem pensado qual a melhor maneira para minimizar os prejuízos na aprendizagem de
seus estudantes.
Faz-se mister começar a organizar a vida escolar dos filhos em casa e se
adaptar a essa nova realidade. A proposta é ajudar os pais e os filhos a criarem uma
organização para executar as atividades diárias e administrar o tempo de forma eficaz.
Entretanto, uma solução para que os estudantes prossigam com os aprendizados é
criar uma rotina de estudos em casa. Mais que organizar os estudos e estabelecer
uma rotina diária, é importante que os pais aproveitem essa oportunidade para passar
mais tempo com os filhos e ajudá-los a crescer em responsabilidade e autonomia para
desenvolver as tarefas da escola.
Público alvo – Estudantes dos 3os , 4os e 5os anos.
Justificativa
É primordial que os estudantes organizem o tempo para dar
continuidade ao aprendizado iniciado na aula elaborando uma rotina de estudo. Desta
forma, os prejuízos do isolamento social serão minimizados. A rotina de estudo, além
de contribuir com a organização e dinâmica da casa é um método eficaz para que os
estudantes possam assimilar melhor os conteúdos, fiquem menos ansiosos e mais
tranquilos.
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Para desenvolver uma rotina de estudo que esteja em sintonia com as
demandas do cotidiano é preciso planejamento e organização. Portanto, a EEAA
pensou o Projeto- “De Olho nos Estudos” para ajudar as famílias na organização da
rotina de estudos dos filhos. O apoio da família, nesse momento, é indispensável. A
rotina também ajudará os pais a lidarem com as demais tarefas da casa. Dessa forma
a readaptação será mais tranquila quando a situação se normalizar.
Objetivo geral
Estabelecer uma rotina diária de estudos para que o estudante desenvolva sua
autonomia e amplie seus conhecimentos.
Objetivo específicos
● Desenvolver uma rotina de estudo que ajude o estudante a ter foco.
● Promover momentos de formação para o estudante de forma a aumentar
sua autoconfiança.
● Proporcionar espaços adequados que estimulem a capacidade de
concentração.
● Seguir horários estabelecidos de estudo para elevar a produtividade e o
desempenho nas aulas.
Metodologia
Com o novo normal diante da pandemia, o mundo tem enfrentado mudanças
rápidas, em específico na educação. A Escola adentrou os espaços de casa,
principalmente a rotina dos estudantes, como responsabilidades fora os estudos, o
horário de acordar, de brincar e de fazer as refeições, dentre outros. Estudar em casa
exige comprometimento e disciplina, pois os estudantes continuam tendo as mesmas
obrigações e responsabilidade na execução das tarefas da escola. Diante da mudança
do ensino presencial para o ensino remoto e em momentos de muitas incertezas,
manter o foco é o que vai ajudar quando retornarmos a aulas presenciais. Por isso é
importante montar uma rotina diária de estudo.
Para a execução desse projeto será preciso iniciar com o levantamento das
atividades diárias do estudante, como – estipular quanto tempo ele tem disponível
para realizar as tarefas da escola, checar quais as atividades e conteúdos serão
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trabalhados durante a semana, horário de acordar, fazer as refeições, brincar, tomar
banho, dentre outras. Os pais têm um papel imprescindível para ajudar os filhos a
fazerem uma lista das atividades que eles precisam realizar durante a semana. Para
a elaboração da rotina de estudo é preciso:
● Escolher um lugar da casa para ser o cantinho de estudos.
●

Definir o horário que a estudante consiga se concentrar melhor.

●

Organizar os conteúdos a serem estudados por matéria.

● Estudar o mesmo assunto por 40 e/ou 50 minutos. (ou o tempo que o
estudante conseguir manter atenção)
●

Fazer uma pausa de 10 a 15 minutos entre uma atividade e outra.

● Dormir bem, pois um bom sono ajuda a diminuir a ansiedade, aumenta
a concentração e a compreensão dos conteúdos.
Não existe uma rotina de estudo que funcione para todos. Ela deverá ser
construída de acordo com a disponibilidade de cada estudante. No entanto, para que
a tarefa de estudar seja eficiente não pode faltar disposição, dedicação e
principalmente planejamento e organização, esse é o segredo para alcançar bons
resultados.
Ao final do projeto, os estudantes que desempenharam a rotina de estudo com
perseverança e dedicação, receberão um certificado de Estudante Destaque e
medalha de participação.
Cronograma de maio à novembro
DATA

ATIVIDADE/AÇÃO

LOCAL

Maio

Divulgação do Projeto
para os professores
/Coordenadores e
Direção

Google
Meet,
WhatsApp

Maio

Divulgação do Projeto
para os estudantes e
famílias.

Google
Meet,
WhatsApp

Maio

Encontro com os
estudantes dos 5os anos
e famílias para explicar
os procedimentos de
como elaborar uma
rotina de estudo.

Google
Meet,
WhatsApp

RESPONSÁVEL

EEAA:
Ellen,
Raquel e
Sônia
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Junho

Encontro com os
estudantes dos 4os anos
e famílias para explicar
os procedimentos de
como elaborar uma
rotina de estudo.

Google
Meet,
WhatsApp

Junho

Encontro com os
estudantes dos 3os anos e
famílias para explicar os
procedimentos de como
elaborar uma rotina de
estudo.

Google
Meet,
WhatsApp

Novembro

Entrega do Certificado
Destaque/ Medalhas

Híbrido
Na escola

Até
novembro

Acompanhamento junto
aos estudantes na
elaboração da rotina de
estudo.

Google
Meet,
WhatsApp

EEAA
Ellen,
Raquel e
Sônia

Fonte: Arquivo Próprio, 2021

Avaliação
Será realizada ao longo do ano letivo pelos(as) professores (as) e pela Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem.
14.12. PROJETO CUIDANDO DE QUEM CUIDA (EEAA - EQUIPE ESPECIALIZADA
DE APOIO À APRENDIZAGEM)
Capa do projeto

Fonte: Arquivo Próprio, 2021
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Introdução
“Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto abrange mais que
um momento de atenção, zelo e desvelo. Representa uma atitude de
ocupação, preocupação, responsabilidade e envolvimento afetivo com
o outro”. (Leonardo Boff)

O sofrimento psíquico inerente ao trabalho no âmbito escolar é comum a todos.
Muitos desafios, dificuldades, incertezas, adaptações e estresse tem tornado nossa
categoria, um alvo fácil, para doenças relacionadas a saúde mental e emocional.
Diante das ansiedades que surgem que atitudes tomamos? Como lidamos com o
nosso sentimento de impotência frente ao novo cenário de aulas remotas?
Aos poucos a preocupação com a necessidade de cuidar de quem cuida vem
se destacando. A mentalidade de que é preciso cuidar do cuidador é uma ação
preventiva. Compreendemos hoje que se ele não estiver se sentindo assistido nas
suas necessidades, isto passará a refletir e interferir no atendimento que presta a toda
a comunidade escolar.
O efeito do estresse é muitas vezes subestimado pelo cuidador, podendo
chegar ao limite, onde denominamos “Síndrome de Burnout” que é definida por
alguns autores como uma das consequências mais marcantes do estresse
profissional.
Esta síndrome se refere a um tipo de estresse ocupacional e institucional com
predileção para profissionais que mantém uma relação constante e direta com outras
pessoas, principalmente quando esta atividade é considerada de ajuda. Nos casos
mais graves, o sofrimento apresentado por estas pessoas pode levar a uma
incapacidade permanente frente ao ato de cuidar, com todas as suas implicações e
consequências profissionais, econômicas e sociais.
Os profissionais que fazem parte das organizações as quais promovem
ambiente de trabalho humanizado voltado às pessoas e não somente aos resultados
financeiros podem receber benefícios incalculáveis. Trabalhar no que lhe proporciona
prazer contribui para que profissionais desenvolvam competências para construir algo
de que se orgulhem. Para Melo (2013) as deteriorações das condições de trabalho
podem provocar o adoecimento do trabalhador e do próprio ambiente, estendendo
danos inclusive ao ambiente familiar. A realização profissional é parceira da felicidade,
bem como da saúde física e mental, segundo Medeiros (2004).
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Justificativa
Pensando em dar ouvido e voz a esses profissionais é que instituímos esse
projeto como parte do plano de ação de nossa equipe que trabalha de forma
institucional e busca criar um coletivo saudável, onde todos possam se sentir
acolhidos e que o ambiente, mesmo que virtual, como também as relações, sejam
humanizadas.
Objetivo geral
O projeto “Cuidando de Quem Cuida” tem como objetivo disponibilizar tanto aos
gestores, quanto aos professores e todos os servidores da escola, um espaço de
escuta empática, sensível e sigilosa onde possam expressar seus sentimentos,
ansiedades e falar de suas vivências. Aprimorando a comunicação, o enfrentamento
e percepção de necessidades individuais e devidos encaminhamentos coletivos.
Objetivos específico
•

Acolher a subjetividade dos atores inseridos no processo de ensinoaprendizagem;

•

Estimular o diálogo como um caminho para resolução de conflitos;

•

Escutar, preservando o sigilo e a neutralidade diante dos relatos e
momentos individuais;

•

Cuidar para que o clima institucional seja saudável e gere gentileza;

•

Mediar os conflitos de forma pacífica e construtiva;

•

Desenvolver afetividade e empatia, valorizando cada um dos
profissionais como únicos e promovendo ações de interação e
fortalecimento dos vínculos.

Metodologia
O EEAA se propõe a iniciar esse trabalhando possibilitando a cada um dos
profissionais da escola, um momento de escuta empática, para conhecê-los melhor e
ouvir um pouco sobre como cada um percebe-se diante do processo de trabalho
remoto que estamos vivenciando. Através dessas escutas, traçaremos um perfil da
escola e dos profissionais para mapear nossas ações e demais projetos.
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Promoveremos

formações

e

encontros

para

trabalharmos

as

habilidades

socioemocionais e os cuidados com a saúde mental do grupo.
Também faremos, na medida do possível, comemorações de aniversariantes,
felicitações por alguma conquista individual ou coletiva e procuraremos amparar
nosso grupo diante das adversidades e perdas do momento que estamos vivendo.
Cronograma
Segue abaixo o cronograma de ações para aplicação do projeto.
Data

Abril e
Maio

Junho

Atividade/Ação
Escuta individualizada com
horário previamente agendado via
Meet
Drive-chá de panela da nossa
psicóloga. Apoio e homenagem
no funeral do sogro da Millen
Envio de formulário sobre temas
possíveis para nossas formações

Junho
Julho

Agosto

1ª Formação
Comemoração dos
aniversariantes do 1º
semestre/2021
Acolhida aos profissionais e café
da manhã especial, em caso de
retorno presencial

Setembro

2ª Formação

Outubro

Café pedagógico (Encontro Social
com a presença de uma
convidados para homenagear os
professores)

Novembro
Dezembro

Público Alvo

Responsável

Educadores /gestores
/Coordenadores

EEAA

Educadores /gestores
/Coordenadores
Educadores /gestores
/Coordenadores
Educadores /gestores
/Coordenadores
Educadores /gestores
/Coordenadores
Educadores /gestores
/Coordenadores
Educadores /gestores
/Coordenadores

Educadores /gestores
/Coordenadores
Comemoração aniversariantes do
Educadores /gestores
2º semestre/2021
/Coordenadores
Fonte: Arquivo Próprio, 2021
3ª Formação

EEAA
EEAA
EEAA

EEAA
EEAA

EEAA

EEAA
EEAA

Avaliação
Será realizada ao final do 1º semestre e outra ao final do 2º semestre junto ao
grupo.
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14.13. PROJETO ESCOLA, EPAÇO PARA FAMÍLIA
Capa do Projeto

Fonte: Arquivo Próprio, 2021

Idealizadora do Projeto: Ellen White
Colaboradoras: Raquel Monteiro e Sônia Monção
Introdução
Pensando no momento ímpar que estamos vivendo e diante das várias
dificuldades e desafios que essa pandemia nos trouxe e o novo formato das aulas,
entendemos a necessidade de pensarmos numa forma de apoiar, acolher e nos
aproximarmos cada vez mais das famílias dos nossos estudantes, mesmo que de
forma virtual. Entendemos que dialogar é preciso e estabelecer vínculos entre escola
e famílias é estritamente necessário. Apesar de nossas escolas estarem de portas
fechadas, não estamos inoperantes, estamos unindo forças para alcançarmos cada
um, de forma singular.
Esse projeto visa abrir portas para que a distância diminua e para que o apoio
chegue a todas as famílias de nossa comunidade de forma empática, consciente e

132

acolhedora. Os encontros terão o formato mensal e serão realizados via meet até que
tudo se normalize.
Justificativa
Para que ocorra o desenvolvimento global do educando, é importante que
escola e pais trabalhem em harmonia. É fato: quando os pais participam da vida
escolar dos filhos, estes aprendem mais e melhor. A família tem um papel
extremamente importante na construção do sucesso ou do fracasso escolar, à medida
que funciona como um grupo afetivo responsável por grande parte da formação
cultural e do estabelecimento dos projetos de vida e identidade dos estudantes. A
família é considerada como uma importante instituição de aprendizagem dos
estudantes, pois é nela que se dão as suas primeiras experiências que constitui o
capital cultural que lhes é transmitido.
Nessa perspectiva à medida que a escola une o saber científico
institucionalizado escolar à cultura e experiências empíricas familiares, consegue
ampliar os horizontes dos estudantes, acenando com a possibilidade de um melhor
desempenho acadêmico para eles e maior afetividade e envolvimento familiar.
Objetivo geral
Esse projeto objetiva ser um forte aliado da educação dos filhos. Pais e escola
devem estar alinhados em suas atitudes, tendo objetivos comuns. Devem, portanto,
compartilhar o mesmo ideal, pois só assim, realmente estarão formando e educando,
superando conflitos e dificuldades.
Objetivos específico
•

Integrar escola e família;

•

Estimular a família a acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem
do estudante fazendo-os entender essa nova modalidade de ensino
remoto;

•

Dotar a família de conhecimentos teórico-práticos capazes de subsidiar
o acompanhamento escolar do estudante;

•

Envolver os pais em atividades de aprendizagem em casa, fazendo-os
sentirem-se pertencentes e auxiliadores do processo;
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•

Levar a família a compreender melhor o desenvolvimento da criança e
do adolescente;

•

Desenvolver afetividade no decorrer de todo o processo de ensinoaprendizagem, reconhecendo as dificuldades desse novo cenário e
transformando-as em possibilidades;

Metodologia
A Escola, espaço para família, se constituirá em um espaço de conversas,
diálogos, debates, e palestras entre a Equipe Especializada da Escola Classe 16 e o
grupo de pais e responsáveis dos nossos estudantes. Ela está estruturada em
encontros mensais que ocorrerão ao longo do ano letivo, com duração de uma hora e
meia cada encontro, via meet, em dia e data previamente agendada com a equipe
gestora, coordenação pedagógica e EEAA. As reuniões deverão conter interação
entre pais e organizadores, interligando a teoria e a prática da educação cotidiana.
Serão abordados temas como rotina escolar, papel dos pais no novo formato de aulas
remotas, afetividade e educação, sexualidade na adolescência, comunicação e
relacionamento familiar, imposição de limites à criança e ao adolescente, mídia no
contexto sócio familiar, prevenção ao uso de drogas e outros. Deve-se trabalhar
constantemente a motivação dos pais, deixando em aberto a seleção de temas que
devem ser do interesse do grupo, além dos temas já citados.
Cronograma
Segue abaixo o cronograma de ações para aplicação do projeto.
Data
05/Abril

14/Maio
25/Maio
10/Agosto
11/Novembro

Atividade/Ação
Divulgação do Projeto e conversa
inicial com os pais, gestão e
professores.
Envio de formulário sobre temas
possíveis para nossas rodas de
conversa
2ª Roda de Conversa (Organização
do tempo - Aguardando a Marina)
3ª Roda de Conversa (Afetividade –
Aguardando a Karla)
4ª Roda de Conversa
(Medicalização – Aguardando a
Sheila)

Público Alvo

Responsável

Pais e
Educadores
Pais e
Educadores
Pais e
Educadores
Pais e
Educadores
Pais e
Educadores

EEAA
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Avaliação
Será realizada ao longo do ano letivo, pelos próprios participantes, pais,
gestores, coordenadores, pelos(as) professoras(es) e pela Equipe Especializada de
Apoio à Aprendizagem.
14.14. PROJETO LP DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO: MERGULHAR NO
UNIVERSO DOS QUADRINHOS
Idealizador do projeto: Manuel Licinio Gonçalves
Introdução
A arte das Histórias em Quadrinhos envolve uma linguagem rica e complexa,
que foi se aperfeiçoando ao longo de mais de um século de existência. Por isso, este
projeto visa o uso dos Quadrinhos/Tirinhas nas salas dos anos iniciais do Ensino
Fundamental I, por se tratar de um gênero da Língua Portuguesa, rico em informações
implícitas e explicitas facilitando ao leitor uma decodificação do que deseja expressar.
Esses elementos e sua simbologia são tão importantes que, para quem não está
costumado com ele, pode ser até possível entender a história.
Quanto a sua aplicação na sala de aula, proporciona experiência e narrativas,
levando os alunos à aquisição de uma nova linguagem seguindo a história do começo
ao fim e compreendendo todo o seu contexto.
As imagens dão ao texto informações necessárias para o significado das
palavras e os quadrinhos atuam como uma espécie de equilíbrio, onde os textos curtos
favorecem o gosto pela leitura levando os alunos/leitores a procurarem cada vez mais
esse tipo de entretenimento literário onde muitos deles até chegar à escola ainda não
adquiriram.
O uso das Histórias em Quadrinhos/Tirinhas na sala de aula também motiva os
alunos ao aprendizado e à leitura. Elas os envolvem pelo gosto literário que eles já
conhecem e, melhor do que isto se identificam. Assim, a experiência com essa
linguagem pode causar interesses pela leitura de outros gêneros da linguística pela
forma artística que utiliza tornando-se uma grande colaboradora para a formação do
aluno/leitor capaz de torná-lo ativo, crítico e habilidoso para com o mundo que o
rodeia.
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As Histórias em Quadrinhos/Tirinhas na sala de aula também motivam os
alunos relutantes ao aprendizado e à leitura. Elas os envolvem num formato literário
que eles conhecem. E também as HQs/TIRINHAS “falam” com eles de uma forma que
entendem e, melhor do que isto se identificam.
Apesar de ainda haver muito a ser realizado no ensino da língua materna no
Brasil, principalmente no que diz respeito às séries iniciais, vale ressaltar as ações
inovadoras das políticas públicas para o ensino fundamental, com ênfase nas
mudanças curriculares e nos processos de organização do ensino.
Por que trabalhar com os gêneros textuais?
O trabalho com os gêneros textuais, na escola, tornou-se imperativo desde a
compreensão de que é preciso proporcionar aos alunos o exercício efetivo e
competente das habilidades de leitura e escrita.
“[...] muitas crianças chegam à escola sem ter tido oportunidade de conviver e
se familiarizar intensa e amplamente com os meios sociais de circulação da escrita”,
o que deixa à escola uma importante função: a de propiciar às crianças a vivência de
situações diversificadas com a maior variedade possível de gêneros textuais.
A necessidade de um trabalho com os gêneros textuais no ensino da língua
tem sido discutida há mais de dez anos, principalmente com a publicação dos PCNs
de Língua Portuguesa, nos quais os gêneros são tomados como objeto de ensino. Tal
preocupação fica evidente nos objetivos do documento:
•

expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com
eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir
textos — tanto orais como escritos — coerentes, coesos, adequados a
seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos
tratados;

•

compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em
diferentes

situações

de

participação

social,

interpretando-os

corretamente e inferindo as intenções de quem os produz [...]
É possível considerar que a BNCC, ao articular diversos gêneros textuais no
decorrer das etapas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental – anos finais,
contribuirá já no início da Educação Básica, por meio da manipulação e do contato
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com diversos textos, o desenvolvimento do gosto pela leitura e a inserção ao mundo
letrado, oferecerá conhecimento de diversos gêneros e portadores textuais,
proporcionando aos estudantes a compreensão da função social da escrita e o
reconhecimento da leitura como fonte de prazer e informação.
Justificativa
Dentre essas ações, voltadas para a melhoria da qualidade de aprendizagem
da leitura e escrita, destacam-se

os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua

Portuguesa – PCNs (BRASIL, 1997), as propostas curriculares de estados

e

municípios brasileiros e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).
Além dessas ações, os programas de formação continuada de professores,
como PCNs em Ação, Pró-Letramento, Plano Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica também investem na concretização de práticas de sala de aula
sustentadas pelos princípios orientadores apontados nos documentos oficiais.
São ações que vêm atender à crescente exigência de letramento no Brasil e
dependem de uma escola que forme cidadãos capazes de pensar de modo criativo e
de interagir

usando diferentes linguagens.

Noutros termos, pensamos em um processo educacional que permita ao aluno
o acesso ao conhecimento, instrumentalizando-o para resolver problemas de
diferentes naturezas.
Quanto a isso, reconhecemos os grandes impasses vividos hoje pelos
professores de educação básica que são chamados a responder uma série de
demandas postas pelo MEC e pela sociedade em geral.
Nesse sentido, temos a intenção de implementar uma proposta de ensino do
gênero textual HQ/Tirinhas apontadas nos PCNs de Língua Portuguesa para as séries
iniciais; apresentar uma proposta didática do gênero TIRINHA e analisar os
conhecimentos prévios dos alunos ao elaborarem uma tirinha como tarefa de sua
produção final após contato com inúmeras tirinhas/gibis durante os dois últimos
bimestres do ano letivo.
Este projeto é pertinente porque vai despertar no aluno o interesse pela leitura
das HQs/TIRINHAS podendo fazer inferências ao mundo que o rodeia por se tratar de
uma leitura agradável e a leitura ser a base fundamental para o crescimento do
cidadão.
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A escolha anos iniciais do Ensino Fundamental I deu-se a partir da observação
das demandas dos alunos (as) em sala de aula que pode atender sua necessidade
de aprender ludicamente.
Diante disso, surgiu a necessidade de um projeto que fosse bem atrativo e
cuidasse desses aspectos de forma dinâmica e agradável e ainda possibilitasse que
o alunado trabalhasse na construção das HQs/TIRINHAS, as suas ideias e
sentimentos de em uma maneira lúdica e prazerosa, no sentido de despertar para
novas técnicas em relação ao processo de desenvolvimento cognitivo do educando,
levando-o a uma prática produtiva para a vida cotidiana, provocando a produção de
conhecimento e conceitos consolidados como conhecimento novo, cumprindo assim
com o seu papel de formar um leitor com condições de refletir sobre a sociedade em
que ele vive.
O projeto ainda contempla outras áreas de ensino onde possam ser
trabalhados os temas

em sala de aula com os diferentes temas transversais e

conteúdos. É esperado que os alunos se identifiquem-se com alguns personagens
pois:
•

Os estudantes querem ler os quadrinhos;

•

Palavras e imagens, juntos, ensinam de forma mais eficiente;

•

Existe um alto nível de informação e formação nos quadrinhos;

•

As possibilidades de comunicação são enriquecidas devido aos variados
recursos da linguagem quadrinhística;

•

Os quadrinhos auxiliam no desenvolvimento do gosto pela

•

Os quadrinhos enriquecem o vocabulário dos estudantes;

•

O caráter elíptico da linguagem quadrinhística obriga o leitor a pensar

leitura;

e imaginar;
•

Os quadrinhos têm um caráter globalizador;

Neste trabalho iremos usar o acervo da Internet como: tirinhas de vários
autores, e gibis trazidos pelos alunos e o livro de Língua Portuguesa que trata do
gênero e traga contribuições para trabalhar as personagens centrais, as lições
gramaticais utilizadas nos balões e fora deles e os temas transversais encontrados
nesse material sem deixar de ouvir e comentar os demais tipos de personagens
encontrados em outras obras já conhecidas pelos alunos.
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Público Alvo
O projeto tem como público-alvo estudantes dos anos iniciais do Ensino
Fundamental com foco no 3º, 4º e 5º anos, aplicando-se também aos 1º e 2º anos, de
acordo às demandas e especificidades de cada turma.
História Das HQ/Tirinha
A história das HQs e a história dos homens das cavernas - até hoje a
humanidade sempre se comunicou através de desenhos, por isso, definir quando
realmente surgiram às histórias em quadrinhos é um desafio digno de super-heróis.
A origem das histórias em quadrinhos/tirinhas é muito controversa. Segundo a
lenda, os quadrinhos/tirinhas surgiram porque os jornais não estavam vendendo tanto
e começaram a usar ilustrações para complementar as notícias e chamar a atenção
do leitor.
As histórias em quadrinhos/tirinhas são enredos narrados quadro a quadro por
meio de desenhos e textos que utilizam o discurso direto, característico da língua
falada.
Assim, justifica-se a pesquisa pelo interesse de demonstrar como as
estratégias de organização de um texto falado são utilizadas na construção da história
em quadrinhos, que possui em seu texto escrito, características próximas a uma
conversação face a face.
Além de apresentar elementos visuais complementadores à compreensão,
esse projeto bastante prazeroso, a leitura de uma HQ/TIRINHA causa no leitor um
determinado fascínio devido à combinação de todos esses elementos.
Antes dos balõezinhos, os textos eram escritos em forma de legendas que
acompanhavam as cenas. O balão é o fio condutor da história e por ali você consegue
se aprofundar nos pensamentos e características das personagens.
No Brasil as histórias em quadrinhos começaram no século XIX, adotando um
estilo satírico conhecido como cartuns e que depois se estabeleceria com as
populares Tiras diárias.
A publicação de revistas próprias de histórias em quadrinhos/tirinhas no Brasil
começou no início do século XX. Mas, apesar do país contar com grandes artistas
durante a história, a influência estrangeira sempre foi muito grande nessa área, com
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o mercado editorial dominado pelas publicações de quadrinhos americanos, europeus
e japoneses.
A única vertente dos quadrinhos da qual se pode dizer que se desenvolveu num
conjunto de características profundamente nacional é justamente a Tirinha.
Apesar de não ser originária do Brasil, no país ela desenvolveu características
diferenciadas.
Sob a influência da rebeldia contra a ditadura durante os anos 1960 e mais
tarde de grandes nomes dos quadrinhos

nos anos 80 (muitos dos quais ainda em

atividade), a tirinha brasileira ganhou uma personalidade muito mais comportada do
que a americana, evidenciadas nos livros didáticos com as lições de caráter tratando
das peraltices das crianças e adolescentes no âmbito escolar e fora dele, cuidando da
linguagem e da gramática com o objetivo de despertar para a atenção nos estudos e
direcionando-os para uma reflexão do mundo que o rodeia de uma forma criativa,
humorada e disciplinar. Um exemplo disso são as tirinhas encontradas nos livros
didáticos.
Entre os autores das Histórias em Quadrinhos/Tirinhas no Brasil, os mais
conhecidos, como Mauricio de Sousa e Ziraldo, destacam-se com os personagens
criados por eles e se tornaram verdadeiros ícones de nossa cultura.
Objetivo Geral
Despertar o interesse dos alunos para o uso da leitura das tirinhas através dos
momentos oferecidos nas aulas de Língua Portuguesa que permitam o
desenvolvimento da prática da leitura desse gênero textual em várias situações da
vida de cada um.
Objetivos Específicos
•

Favorecer o domínio da linguagem em uso, oportunizando a conversa
informal que trate do cotidiano dos alunos, das suas experiências em
família e na própria comunidade.

•

Despertar a sensibilidade do aluno no gosto pela leitura de
HQ/TIRINHAS, trazendo para a realidade o que há de particular nessas
histórias para a vida de cada um.
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•

Construir TIRINHAS/HQs, partindo das temáticas discutidas na escola e
nas salas de aulas facilitando a compreensão de um mundo em
constante movimento.

•

Levar o aluno a conhecer outro tipo de discurso, a história em
quadrinhos/tirinhas, ajudando-os também a distinguir a fala dos
personagens da fala do narrador.

•

Construir uma história em quadrinhos/tirinhas a partir de parâmetros
adquiridos nos estudos anteriores ao finalizar o projeto

•

É esperado que os alunos se identifiquem com alguns personagens.

•

Reler e revisar a tirinha/HQ

•

Fazer uma avaliação interpretativa de um número razoável de tirinhas
para efeitos de premiação e certificação.

•

Expor sua produção de tirinha na primeira semana de dezembro de
2021, nos murais da sala da escola de tal forma que toda a comunidade
escolar prestigie a produção literária do gênero TIRINHA/HQ, por parte
dos alunos em questão.

Ações
Toda a sexta feira, durante 30 minutos, propor um rol de HQ/tirinhas para leitura
interpretação textual por parte do alunado da sala.
Estas tirinhas serão trazidas pelos alunos que vão trocando entre si ou
buscadas no acervo da biblioteca escolar.
Pode-se fazer uma campanha de arrecadação de gibis para esse fim no início
de agosto/setembro.
Como forma de interpretação textual, haverá em um dia de novembro uma
avaliação formal e pontuada para a escolha dos 3 alunos que se destacarem em cada
turma afim de receberem um certificado de Honra ao Mérito e possivelmente medalhas
de ouro, prata e bronze que serão entregues na culminância do projeto, início de
dezembro.
Solicitar a cada aluno que elabore sua tirinha. Esta faz parte da atividade final.
Será objeto de uma exposição nos murais da escola.
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Os temas a serem trabalhados nas tirinhas, podem ser os que os professores
trabalharam no decorrer do ano. Os propostos nos dias letivos temáticos. Datas
comemorativas do ano letivo.
Metodologia
A

metodologia

apontada

para

este

projeto

será

feita

através

de

momentos/oficinas de leitura e interpretação das TIRINHAS propostas aos alunos dos
anos iniciais do Ensino Fundamental I, em conjunto com as disciplinas de Artes,
Português uma vez por semana e outras áreas afins que venham a atuar
interdisciplinarmente.
As oficinas de leitura e interpretação de tirinhas devem ter um tempo de 30
minutos semanais e acontecer às sextas-feiras, na aula Português dos anos iniciais
do Ensino Fundamental durante o decorrer do 3º e 4º bimestre letivo, envolvendo:
•

Conversa Informal com os alunos nas salas, com o intuito de apresentar
o projeto, seus objetivos e as pessoas que fazem parte dele inclusive a
biblioteca da escola.

•

Discussão a respeito das HQs/TIRINHAS;

•

Contato com alguns Gibis e revistas;

•

Uso de histórias em quadrinhos e tirinhas trazidos pelos alunos para a
leitura compartilhada;

•

Exposição dos trabalhos das oficinas de leitura em sala de aula na
primeira semana de dezembro;

•

Ensinar aos alunos, as técnicas básicas para a confecção de uma
TIRINHA ou HQ incluindo os diálogos e as legendas e as interjeições, já
dividindo a história em quadrinhos, colocando-se no roteiro, o título e o
nome do roteirista.

•

A seguir, coloca-se a descrição dos quadrinhos com seus respectivos
diálogos e textos. Nesse momento, o uso das tecnologias existentes na
escola é de fundamental importância para o aproveitamento do trabalho
como também o apoio dos funcionários da biblioteca e da sala de
informática.
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Avaliação
A avaliação apontada para este Projeto será feita através da participação,
interesse do aluno na construção dos trabalhos sugeridos e na disciplina em sala de
aula.
Cronograma
Na volta às aulas presencias, e na 1ª semana de setembro: Apresentação do
Projeto às turmas pelo professor autor do projeto com a colaboração dos
professores(as);
Serão mais ou menos 14 semanas de encontros nas oficinas semanais:
•

De 10/08 a 10/09, promover uma campanha de arrecadação de gibis nas
comunidades pertencentes ao alunado da escola.

•

De 10/09 a 10/10, trabalhar semanalmente o gênero tirinhas com as
turmas em 30 minutos das aulas de português das sextas feiras;

•

De 10/10 a 10/11, Construção das HQ/TIRINHAS por parte dos alunos
e eleição por parte de cada turma, da melhor tirinha a ser apresentada
para premiação.

•

De 20/11 a 30/11, MARATONA de leitura e interpretação de 50 tirinhas
propostas pelo autor do projeto aos alunos dos 4º e 5º ano e 20 tirinhas
propostas para os 3º anos. Daí sai a PONTUAÇÃO E PREMIAÇÃO
FINAL de interpretação; no desempate, vale quem entregou primeiro a
atividade. 1º e 2º anos não haverá essa forma de avaliação de
interpretação e leitura.

•

De 01/12 a 03/12, exposição das tirinhas confeccionadas pelos alunos,
nos murais da escola para apreciação dos demais alunos e familiares.

Recursos Materiais
•

Busca de Tirinhas e HQ pesquisadas na Internet e de domínio público.

•

HQ/Gibis provenientes de campanha de arrecadação junto às famílias
da comunidade educativa no mês de agosto.

•

Impressão das avaliações para interpretação das tirinhas ao final do
projeto tendo em vista a premiação dos alunos.
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Considerando a continuidade do ensino em modo hibrido ou remoto,
adaptaremos o projeto para a realidade do momento.
Referências do projeto
ACEZEDO, J. Como fazer histórias em quadrinhos. São Paulo: Global, 1990.
BATISTA, A.A.G.; SILVA, C.S.R.; FRADE, I.C.A.S.; BREGUNCI, M. G.; COSTA VAL,
M. G.; CASTANHEIRA, M.L. e MONTEIRO, S.M. Capacidades Linguísticas:
alfabetização e letramento. In: BRASIL. Pró-Letramento. Brasília, MEC/SEB, 2008.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Primeiro e Segundo Ciclos do
ensino Fundamental: Língua Portuguesa. Brasília, MEC/ SEF, 1997.
DOLZ, J.; NOVERRAZ, N. e SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a
escrita: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B. E DOLZ, J. et allii.
Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de Letras, 2004.
RAMOS, P. A leitura das histórias em quadrinhos. São Paulo: Contexto, 2009.
ROJO, R. (Org.) A prática de linguagem em sala de aula: praticando os PCNs.
São. Paulo: EDUC; Campinas: Mercado de Letras, 2000.
VERGUEIRO, W. Uso das HQs no ensino. In: RAMA, A. & VERGUEIRO, W. (orgs).
Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. São Paulo: Contexto,
2007.

144

REFERÊNCIAS
A avaliação e seus três níveis: das aprendizagens, institucional e de rede.
2018?. Disponível em: http://escolas.se.df.gov.br/coaved/index.php/apresentacao
Acesso em 2020.
AGAPITO,P.R.; FILHO,A.P.; SIQUEIRA,M.M.M. Bem-Estar no Trabalho e
Percepção de Sucesso na Carreira como Antecedentes de Intenção de
Rotatividade. 2015.
ANDRADE, Maria Margarida de. Revista de Adm. Mackenzie, Edição especial,
1999, p. 71-93.
BARBIER, René. Escuta Sensível na Formação de Profissionais de Saúde.
Conferencia na Escola Superior de Ciências da Saúde - FEPECS - SES - GDF.
2002. Disponível em http://www.barbier-rd.nom.fr/ESCUTASENSIVEL.PDF. Acesso
em maio de 2020.
BATEMAN,T.S.; SNELL,S.A. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10.
ed. São Paulo: Atlas. 2006.
BRASIL. Constituição Federal. 1988.
_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96). Brasília:
Imprensa Nacional, 1996.
_______. Parâmetros Curriculares Nacionais. MEC. Imprensa, 1998.
CAÑETE, Ingrid. Administração Novo Cenário Competitivo. 2.ed. São Paulo:
Atlas. 2001
CASTRO, Claudio de Moura. Você Sabe Estudar?: Quem Sabe, Estuda Menos e
Aprende Mais. 1ª Edição, Ebook, Editora Penso, Porto Alegre, 2015.
DISTRITO FEDERAL. Regimento da rede pública de ensino do Distrito Federal.
2019.
_______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEEDF. Currículo
em movimento da educação básica anos iniciais. Brasília-DF, 2ª ED., 2018a.
_______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEEDF. Diretrizes
de avaliação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:
avaliação para as aprendizagens, avaliação institucional e avaliação em larga
escala. Brasília-DF, 2ª ED., 2018b.
_______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEEDF. Currículo
em movimento educação infantil. Brasília-DF, 2ª ED., 2018c.

145

_______. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEEDF.
Orientação Pedagógica Do Programa Para O Avanço Das Aprendizagens
Escolares. 2018d.
_______. Diretrizes de avaliação educacional: Aprendizagem, Institucional e em
Larga Escala. 2014-2016.
_______. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em Movimento da
Educação Básica: Pressupostos Teóricos. Brasília, 2014a.
_______. Secretaria de Estado de Educação. Currículo em Movimento da
Educação Básica: educação especial. Brasília, 2014b.
_______. Secretaria de Estado de Educação. Orientação Pedagógica: serviço
especializado de apoio a aprendizagem. 2010.
FERREIRA, A. B. de H. Humanização: Desafio da Empresa Moderna. 2.ed. São
Paulo: Ícone. 1999
FLICK, U. Novo Aurélio Século XXI: o Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira. 2009
FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos.
Editora UNESP, São Paulo, 2000.
FREITAS, Luiz Carlos de. Ciclos, Seriação e Avaliação: Confronto de Lógica. São
Paulo: Moderna, 2004.
GOMES, J. V. Socialização primária: tarefa familiar? Cadernos de Pesquisa, nº 91,
p. 54-61, 1994.
LIMA, V.L.F. de. Avaliação da aprendizagem escolar: uma análise necessária.
2009 Disponível em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2146-8.PDF Acesso em:
março/2020
LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da Aprendizagem Escolar. 17ª ed. São Paulo,
SP: Cortez, 2005.
MATTOS, Carmen Lúcia Guimarães. O conselho de classe e a construção do
fracasso escolar. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 215 – 228,
mai/ago 2005.
MEC. Base nacional comum curricular para a educação infantil. A etapa da
educação infantil. Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br.
MORIN, Edgar. O método 1- a natureza da natureza. Trad. De Ilana Heinberg. 1ª
Ed. Porto Alegre: Sulina, 1981. Referências Bibliográficas

146

RIBEIRO, Marco Aurélio de Patrício. Técnicas de Aprender- Conteúdos e
Habilidades. Edição Padrão, Editora Vozes, 1 de janeiro de 2012.
ROMANELLI, G. Escola e família de classes populares: notas para discussão.
Não Publicado.
SEDF. Orientações à Rede Pública de Ensino para o Registro das atividades
Pedagógicas Remotas e Presenciais. 2ª edição. 2021. 44p.
Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed.
VYGOTSKY, L. S. A formação Social da Mente: o desenvolvimento dos processos
psicológicos superiores. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991, 90 p.

