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APRESENTAÇÃO
A Proposta Pedagógica tem a necessidade de expressar as reflexões e o
trabalho realizado em conjunto por todos os profissionais da Escola, bem como
às necessidades locais e específicas de sua Comunidade, caracterizando o
cidadão que se pretende formar.
A Escola Classe 17 preocupa-se em propor uma forma de organizar o
trabalho pedagógico visando a superação dos conflitos, buscando o
compromisso coletivo, no sentido de aperfeiçoar a realidade presente. Desse
modo, apresenta-se como espaço para constantes mudanças, discussões
práticas, possibilidades e limitações para alcançar os objetivos propostos.
A Proposta Pedagógica foi construída de forma coletiva com a participação
dos membros participantes dessa Comunidade Escolar. O Corpo Docente
participa ativamente das reflexões, estudos e discussões propostas nas
Coordenações Coletivas. Os demais funcionários da Escola, da Carreira
Assistência à Educação e Terceirizados, participam das avaliações gerais
realizadas ao fim de cada semestre. A participação dos Responsáveis pelos
Estudantes se dá na Escola de Pais, através de questionários, nos Sábados
Letivos Temáticos Remotos e frequentemente na conta do Facebook e nos
grupos das Turmas no WhatsApp Messenger. As crianças participam também da
elaboração dessa Proposta, mas de forma lúdica: desenhos, produções de texto,
questionários e discussões, nas Entradas e durante as aulas.
A elaboração desta Proposta foi subsidiada pelos documentos oficiais da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: Lei Federal nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional; Base Nacional Comum Curricular – BNCC: Educação é a base –
Ministério da Educação, 2018; Projeto Político-Pedagógico – Professor Carlos
Mota – SEEDF, 2012; Currículo em Movimento da Educação Básica – SEEDF,
2014; Orientação Pedagógica: Projeto Político-Pedagógico e Coordenação
Pedagógica nas Escolas – SEEDF, 2014; Diretrizes de Avaliação Educacional:
Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2014-2016 – SEEDF, 2014;
Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as
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Aprendizagens: BIA e 2º Bloco – SEEDF, 2014; Orientações à Rede Pública de
Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais – 2ª
ed. 25. mai. – SEEDF, 2021; Replanejamento Curricular 2021: Ensino
Fundamental Anos Iniciais – Anos Finais – SEEDF, 2021; Guia de Orientações
para o Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Finais – Organização Escolar em
Ciclos para as Aprendizagens no Contexto do Ensino Remoto, – SEEDF, 2021;
Replanejamento Curricular 2021 – Educação de Jovens e Adultos: EJA – SEEDF,
2021.
Desde o ano de 2014, as reuniões com os membros de toda Comunidade
Escolar e a Equipe Gestora proporcionaram a construção e a discussão desta
proposta de forma coletiva. Foi observado que a identidade desta instituição
ainda está sendo construída, por ser uma instituição considerada relativamente
“nova”, ainda percorrerá um longo caminho para consolidar todas as propostas
discutidas durante a construção deste documento. Acredita-se que o primeiro
passo foi dado, a construção da Proposta Pedagógica para nortear as práticas
pedagógicas da Escola, servindo de referência ao trabalho de toda equipe e a
reflexão crítica de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem.

4

HISTÓRICO
A Escola Classe 17 de Sobradinho foi inaugurada em 30 de setembro de
2009, chamando-se “Escola Classe 01 Vila Rabelo”, com 485 Estudantes
matriculados em 19 turmas - 1° e 2º Períodos da Educação Infantil, 2ª e 3ª Séries
do Ensino Fundamental de 8 Anos e 1º e 2º Anos do BIA, Ensino Fundamental
de 9 anos. Em 2011 esta Unidade Educacional passou a chamar-se “Escola
Classe 17 de Sobradinho”.
Todos esses Estudantes eram moradores da Vila Rabelo e até a
inauguração da Escola, estavam estudando em Escolas de Sobradinho I e II,
principalmente nas Escolas Classe 13 e 14, CAIC Júlia Kubitschek de Oliveira,
Centros de Ensino Fundamental 06 e Queima Lençol.
Ao custo de R$ 1,9 milhão e com 1.473,40 m² de área construída, a Escola
foi inaugurada equipada com 15 salas de aula. Considerando a formação de 30
turmas com 30 Estudantes cada, a Unidade Educacional teria capacidade para
atender até 900 Estudantes nos turnos matutino e vespertino. Possui ainda
laboratório de informática, de ciências, sala de artes, sala de leitura, duas salas
para recuperação paralela/aulas de Reforço Escolar, sala de recursos/ensino
especial, cantina, estacionamento, parquinho infantil e quadra poliesportiva. Além
dos ambientes necessários para o desempenho das atividades administrativas,
como Sala de Professores, de Coordenação, da Direção, da Secretaria Escolar
e Depósitos de Materiais Pedagógicos e de Limpeza.
A Organização Escolar da EC17 se dá em ciclos, assim como toda a Rede
de Ensino Público do Distrito Federal. A Escola atende Estudantes da Educação
Infantil (1º e 2º Períodos), do Ensino Fundamental de 9 Anos – Anos Iniciais (1º
ano aos 5º Anos) e da EJA (1º Segmento).
Quanto ao espaço físico, contamos com 15 salas de aula adequadas. A
Escola possui um Parque Infantil, uma Quadra Poliesportiva e um Pátio coberto,
onde se desenvolvem atividades educativas como: peças teatrais, danças, jogos
e brincadeiras, apresentações, formaturas e reuniões com a Comunidade. Temos
ainda espaços didático-pedagógicos como: Sala de Professores, uma Biblioteca
Escolar com um acervo didático literário destinado aos Estudantes e Professores,
adquiridos através do PNDL (Plano Nacional do Livro Didático) e doações da
Comunidade.
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Na parte administrativa, a Escola conta com um espaço definido para a
Direção, Secretaria, Coordenação Pedagógica, Sala Atendimento da Equipe
Especializada de Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos Generalista, Sala de
Vídeo, Laboratório de Informática, Cantina com um pequeno Depósito de
Alimentos, Sala dos Professores, Sala para Servidores, Banheiros Masculino e
Feminino para os Estudantes e um Banheiro específico para ANEE.
O tempo de duração das aulas funciona da seguinte forma:
Oferecemos atendimento à Educação Infantil (1º e 2º Períodos), 1º aos 5º
Anos do Ensino Fundamental – Sendo que os estudantes têm 5h aula no turno
matriculado.
A média de tempo gasto pelo Estudante para a conclusão do Ensino
Fundamental é de nove anos, se não houver reprovação.
Assim, cumprindo todo o Currículo pleno, são 200 (duzentos) dias letivos,
de acordo com o exigido pela lei.
No turno matutino, o horário é das 7h30 às 12h30 – do 1º Período da
Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental. No turno vespertino, o
horário é de 13h00às 18h00 – do 1º Período da Educação Infantil ao 5º Ano do
Ensino Fundamental. No turno noturno, o horário é das 19h00 às 23h00 – para o
1º Segmento da EJA – Educação de Jovens e Adultos.
A Escola foi a primeira e continua sendo a única situada na Vila Rabelo.
Por ser o único órgão público da localidade, apresenta papel importante para a
Comunidade, pois além de ofertar educação às crianças pequenas durante o dia
e jovens e adultos à noite, várias atividades sociais e culturais são realizadas nas
dependências da Escola à noite durante a semana e aos sábados, tais como
capoeira, futebol, kung fu, encontros diversos de igrejas e vacinação.
A Escola Classe 17 de Sobradinho sempre apoia e abre as portas para
projetos sociais, bem como programas e parcerias vinculados à educação.
Dentre as atividades realizadas temos Futsal, Capoeira e Kung-fu, que
acontecem no noturno e aos sábados. A instituição sempre esteve aberta às
várias ações sociais que oferecem serviços gratuitos a toda Comunidade da Vila
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Rabelo, destacando-se a parceria existente com o Conselho Tutelar de
Sobradinho II.
Desde sua inauguração em 2009, a instituição foi dirigida por seis
diferentes Equipes Gestoras em um curto espaço de tempo. Acredita-se que
essas mudanças na Gestão, dificultaram o gerenciamento da proposta
pedagógica,

pois

cada

Equipe

Gestora

apresentou

características

administrativas e pedagógicas particulares.
No final do ano de 2019, houve a Eleição Democrática da atual Equipe
Gestora. Em 2021 foram nomeadas uma nova Vice-diretora e uma nova
Supervisora Pedagógica no diurno. Desde o início de 2014, a Escola vem
trabalhando para implementação de uma Proposta Pedagógica voltada à
aprendizagem significativa e melhoria no rendimento dos Estudantes. Não
podendo esquecer do resgate de sua função social junto à Comunidade local. As
modificações pedagógicas, administrativas e financeiras estão sendo marcadas
pela prioridade no trabalho coletivo, promoção da educação de excelência, olhar
sensível para as habilidades e focadas na educação das emoções dos nossos
Estudantes, pois acreditamos que juntos vamos além!
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ESCOLA QUE TEMOS:
CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

Data da Criação e Inauguração

30 de setembro de 2009

Turno de Funcionamento

Matutino, Vespertino e Noturno

Nível de Ensino Ofertado

Educação Infantil; Ensino Fundamental –
Anos Iniciais; EJA – 1º Segmento

Área Construída

1.473,40 m²

Total de Salas de Aula

15

Laboratório de Informática

01

Biblioteca Escolar

01

Sala de Recursos – Generalista

01

Sala para o SOE e EEAA

01

Sala de Professores

01

Sala

de

Coordenação

01

Pedagógica

Sala de Vídeo

01

Sala de Reforço Escolar

01

Cozinha

01

Depósito para Alimentos

01

8

Depósito

para

Produtos de

01

Limpeza

Depósito para Materiais Diversos

01

Secretaria Escolar

01

Sala para Servidores da Limpeza

01

Sala para a Equipe Gestora

01

Quadra Poliesportiva

01

Banheiros para Estudantes

02

Banheiro para ANEE

01

Banheiros para Professores e

02

Servidores

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Nome: Escola Classe 17 de Sobradinho
Endereço: Avenida Central Área Especial Nº01 Vila Rabelo, Sobradinho II-DF
Telefone da Escola: (61) 3901-7784
E-mail: ec.17sobradinho@gmail.com
Facebook: ec.vila
Instagram: @ecrabelo
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CNPJ: 11.566.362/0001-60
Localização: Zona Urbana
Diretoria: Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho
Ato de regulação da instituição: Portaria nº 284 de 28 de julho de 2009 – EC
01 da Vila Rabelo
Data de criação e inauguração: 30 de setembro de 2009
Funcionamento: Turnos Matutino, Vespertino e Noturno

MODALIDADES DE ENSINO:

Educação Infantil (1º e 2º Períodos)
Ensino Fundamental de Nove Anos (1º aos 5º Anos)
Educação de Jovens e Adultos (1º Segmento)

EQUIPE GESTORA DA ESCOLA CLASSE 17 DE SOBRADINHO

Diretora: Edson Antônio Cavalcante
Vice-diretor: Gorete Pereira Matos Nascimento
Supervisora (Diurno): Jacyane Araújo da Silva Caixeta

Supervisora (Noturno): Susan Mariana Chaves
Chefe de Secretaria: Geania Mendes Bastos

CARREIRA MAGISTÉRIO – DIURNO
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Nome

Vínculo

Função

Adriana dos Santos Fernandes

Efetivo

Professora do 2º Ano C

Andréa Sousa Ribeiro

Efetivo

Coordenadora Pedagógica

Ângela Baxter dos Santos

Temporário

Professora do 1º Período C

Carla Jurema Buoso Malovany

Efetivo

Professora do 4º Ano B

Catarina Cardoso de Almeida

Efetivo

Professora do 1º Ano A

Cleide Oliveira da Paz Alves

Temporário

Professora do 1º Ano C

Daianne Patrícia Ribeiro Santana

Efetivo

Professora do 2º Período A

Deize Barros de Matos

Efetivo

Professora do 3º Período C

Denise Beatriz Dornelles e Silva

Efetivo

Professora Readaptada

Gilvaldo Correa Lima

Efetivo

Professor do 5º Ano D

Josimarina Xavier da Silva

Efetivo

Professora do 2º Ano B

Karina Santos Martins Feitosa

Temporário

Professora do 1º Ano D

Kelen Karol da Silva

Efetivo

Professora do 5º Ano A

Lara Beatriz de Almeida Loiola

Efetivo

Professora do 5º Ano B

Luciana Gonçalves Gomes

Temporário

Professora do 4º Ano A

Márcia Nascimento Costa

Temporário

Professora do 4º Ano C

Maria Antônia da Silva

Efetivo

Professora do 1º Ano B

Maria Aparecida Fonseca de

Efetivo

Professora do 5º Ano E

Maria Edileusa de Oliveira

Efetivo

Professora de PRF

Maria Erika Vieira de Souza

Temporário

Professora do 1° Período A

Maria Rejane Vieira de Oliveira

Temporário

Professora do 2º Período B

Meyre Machado

Efetivo

Professora Readaptada

Naisa Gusmão Sousa Dantas

Efetivo

Professora do 3º Ano D

Pedro Henrique Farias dos Anjos

Efetivo

Professor do 1º Período B

Raquel Marins de Araújo

Temporário

Professora do 2º Período C

Renata Cardoso Araújo

Efetivo

Orientadora Educacional

Rosangela Alvino da Silva

Temporário

Professora do 3º Ano B

Sandra Alves Campos

Efetivo

Professora do 3º Ano A

Silvana Aparecida Moreira da

Efetivo

Professora do 2º Ano A

Susane Vasconcelos

Efetivo

Professora Readaptada

Teresa Cristina Mendes de

Temporário

Deus

Silva

Santana

Professora do 4º Ano D
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Thaís Ribeiro Santana Tavares

Temporário

Professora do 5º Ano C

Thiego Carlos da Silva

Efetivo

Coordenador Pedagógico

Yrineuma da Costa Montezuma

Efetivo

Professora do 2º Ano D

CARREIRA MAGISTÉRIO – NOTURNO

Nome

Vínculo

Função

Diana Maria Jesuína de Carvalho

Efetivo

Professora

Erica Pereira Parrini

Temporário

Professora

Gizele Cardoso dos Santos

Temporário

Professora

Lúcia Tereza Sampaio de Moraes Temporário

Professora

Patrícia Vieira Rodrigues

Efetivo

Professora

Susan Mariana Chaves

Efetivo

Supervisora

Valério

Fernandes

CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO

Nome

Função

Emelinha Moreno da Silva

Secretária

Irene Ferreira Barros

Apoio Administrativo

Iron da Silva Braga Filho

Secretário

Luzinaide Guedes da Rocha

Secretária

Remualdo de Oliveira

Apoio Pedagógico

MERENDA – TERCEIRIZADOS

Nome

Empresa

Eliane Regina da Cruz

G&E

Michele Pereira da Silva Santos

G&E
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Salvadora Batista Matias

G&E

SEGURANÇA DESARMADA – TERCEIRIZADOS
Nome

Empresa

Ariosvaldo Francisco Chagas

Global

Maria Aparecida Lopes Andrade

Global

Nilton Paiva de Oliveira

Global

Victor Almeida Radica da Silva

Global

CONSELHO ESCOLAR

Membro Nato: Edson Antônio Cavalcante
Carreira Magistério Público do DF: Fábio Fountoura da Silveira
Carreira Assistência à Educação: Valdelice Santos Silva
Segmento Pai / Mãe ou Responsável:
Segmento Estudante:

COMISSÃO

ORGANIZADORA

PARA

ELABORAÇÃO

DA

PROPOSTA

PEDAGÓGICA

Representante da Equipe Gestora: Gorete Pereira Matos Nascimento
Supervisora com Função Pedagógica: Jacyane Araújo da Silva Caixeta
Coordenadora Pedagógica: Andréa Sousa Ribeiro
Representante da Carreira Magistério: Professora Susane Vasconcelos
Representante dos Pais: Jaqueline Ferreira da Silva
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE

O ano letivo de 2021 e foi iniciado com a realidade de educação remota ,
levando-se em consideração todas as normativas desde o primeiro Decreto nº 40.520,
de 14 de março de 2020 e posteriores (Decreto n° 40.539, de 19 de março de 2020,
revogado pelo Decreto nº 40.550, de 23 de março de 2020), com aprovação das
instâncias educacionais superiores – MEC, e de recomendações (Decreto Distrital nº
40.583, de 1 de abril de 2020, Decreto Distrital nº 40.817, de 22 de maio de 2020;
Parecer nº 33/2020 – CEDF, homologado em 26 de março de 2020, Medida Provisória
nº 934, de 1º de abril de 2020 - Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; Nota Técnica
nº 001/2020 – PROEDUC, de 2 de abril de 2020, dentre outras), foram elaboradas as
Portarias nº 129, de 29 de maio de 2020, e n° 133, de 03 de junho de 2020, que
estabeleceram, respectivamente, o canal de acesso para professores e estudantes
por meio do Programa Escola em Casa DF, e orientou a atuação dos docentes nas
atividades pedagógicas não presenciais.
Devido à Pandemia da COVID-19, neste ano letivo de 2021, a Escola Classe
17 de Sobradinho, continua utilizando a Plataforma Google Sala de Aula que é a
Plataforma oficial da SEEDF desde o ano de 2020. A Escola atende no período diurno,
os 1º e 2º Períodos na Educação Infantil e do 1º ao 5º ano das séries iniciais do Ensino
Fundamental e no período noturno, o primeiro seguimento da Educação de Jovens e
Adultos.
Desde junho de 2020, os meios pelo qual tem sido realizadas as interações
professores/alunos; professores/responsáveis; professores/coordenação pedagógica;
coordenação/gestão; responsáveis/secretaria; secretaria/professores; professores/
gestão; são os meios tecnológicos (WhatsApp, Youtube, E-mail, Google Meet etc.) e
a Plataforma Google Sala da Aula (Plataforma oficial utilizada em toda a Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal).
No final do mês abril de 2021, foi realizado um levantamento juntamente com
os docentes regentes no turno diurno, sobre a quantidade de alunos que acessam a
Plataforma e que necessitam da utilização do Material Impresso. Outro recurso
também utilizado pelos docentes é o WhatsApp. Segue as tabelas abaixo com o
quantitativo de alunos e as formas que acessam as aulas no período remoto:
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Educação Infantil – 1º Ciclo
(1º e 2º Períodos)
Turma

Plataforma
Google Sala
de Aula

Google Meet

WhatsApp

Material
Impresso

1º Período A

12

7

3

15

1º Período B

12

7

8

19

1º Período C

16

12

10

22

2º Período A

10

11

5

15

2º Período B

7

9

16

25

2º Período C

20

20

7

26

77

66

49

122

Total:

Ensino Fundamental – Séries Iniciais- 2º Ciclo
1ºBloco (BIA – Bloco de Iniciação à Alfabetização)
Turma

Plataforma
Google Sala de
Aula

Google Meet

WhatsApp

Material
Impresso

1º ano A

11

10

10

24

1º ano B

8

4

14

20

1º ano C

5

5

5

12

1º ano D

4

8

7

12

2º ano A

11

12

1

12

2º ano B

4

11

11

18

2º ano C

10

6

10

19

2º ano D

9

0

11

21

3º ano A

10

8

7

17

3º ano B

3

8

16

18

3º ano C

5

9

8

14

3º ano D

13

14

5

18

Total:

93

95

105

205
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Ensino Fundamental – Séries Iniciais – 2º Ciclo
2º bloco (4º e 5º anos)
Turma

Plataforma
Google Sala de
Aula

Google Meet

WhatsApp

Material
Impresso

4º ano A

18

18

3

21

4º ano B

10

11

14

21

4º ano C

3

11

13

22

4º ano D

16

15

4

20

5º ano A

9

11

6

16

5º ano B

12

15

3

15

5º ano C

9

6

10

16

5º ano D

14

13

1

15

5º ano E

4

7

12

14

Total:

95

107

66

160

Observação: Há alunos que acessam às aulas por dois meios ao mesmo
tempo: Plataforma Google Sala de Aula e WhatsApp. São entregues aos
responsáveis, mensalmente, kits com materiais impressos e outros diversos que
auxiliam aos alunos no desenvolvimento das atividades propostas.

Aspectos da Busca Ativa
A Escola Classe 17 de Sobradinho tem realizado o serviço de Busca Ativa por
meio de ligações telefônicas, mensagens e pelo Sistema I-educar. A Secretaria,
Direção e a Orientação Educacional têm se empenhado neste trabalho. De acordo
com os levantamentos feitos juntamente com os docentes, foi necessário realizar a
Busca Ativa para 103 alunos e no início de julho, somente 06 alunos ainda não foram
encontrados. Os encaminhamentos estão sendo realizados juntamente com o
Conselho Tutelar.
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Dificuldades com a comunidade em geral na comunicação e localização
A Escola Classe 17 de Sobradinho utiliza um aparelho de telefone móvel onde
estão todos os contatos telefônicos dos pais nos grupos das turmas (WhatsApp). Este
tem sido um veículo de comunicação direta mais viável no período das aulas remotas.
Portanto, muitos responsáveis mudam de número telefônico e de endereço e não
atualizam na Escola. Isso dificulta a comunicação com os alunos e responsáveis,
dificultando também o Serviço de Busca Ativa.

PERFIL DA ESCOLA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Turma

ANEE

Oriundos

Oriundos

da nossa

do Lar

Escola
1º Per. A

1

0

13

1º Per. B

0

0

19

1º Per. C

0

0

22

2º Per. A

1

12

3

2º Per. B

0

2º Per. C

0

24

1

Subtotal

2

56

63

20

5
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ENSINO FUNDAMENTAL – 1º BLOCO:

Turma

ANEE

Oriundos

Oriundos

da nossa

de

Escola

outras
Escolas

1º A

1

24

0

1º B

0

20

0

1º C

1

11

1

1º D

0

9

3

2º A

1

11

1

2º B

0

15

3

2º C

0

20

0

2º D

0

20

1

3º A

0

16

2

3º B

0

13

5

3º C

2

13

1

3º D

1

17

1

Subtotal

5

189

18

18

ENSINO FUNDAMENTAL – 2º BLOCO:

Turma

ANEE

Oriundos

Oriundos

de nossa

de

Escola

outras
Escolas

4º A

0

21

0

4º B

0

21

0

4º C

1

22

0

4º D

0

22

0

5º A

3

15

1

5º B

2

15

0

5º C

1

16

1

5º D

2

11

3

5° E

3

13

Subtotal

12

156

Total

19

401

1

6

87
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FUNÇÃO SOCIAL
A criação desta proposta parte do pressuposto de uma educação para a
cidadania, para a convivência e vivência em sociedade com democracia,
autonomia e liberdade. Trabalhamos a ampliação da visão significativa do todo
na relação Escola-Família, trazendo a possibilidade de criarmos a partir da
Escola um ambiente de inclusão onde todos possam assumir os seus papéis,
levando em conta os sistemas familiares, educativos e institucionais.

Buscamos fazer do ambiente escolar um meio que favoreça o
aprendizado, onde a Escola deixe de ser apenas um ponto de encontro e passe
a ser, além disso, encontro com o saber, com descobertas de formas prazerosas
e funcionais.
A Comunidade Escolar da Escola Classe 17 acredita que a Escola deve
proporcionar uma educação no sentido geral, amplo. A sociedade é, muitas
vezes, injusta desigual e até tirana, principalmente com as pessoas que não
adquiriram seu letramento no momento oportuno. Por isso, devemos
proporcionar uma educação que propicie uma leitura de mundo, um olhar crítico
e observador, que nosso Estudante possa se impor como ser social e crítico, ativo
na sociedade, com responsabilidades, direitos, deveres, consciente do
cumprimento e do valor de cada um deles na sociedade em que se vive,
respeitando-se e ao outro como semelhante.
Almejamos construir, também, uma Escola onde nossos Estudantes sejam
agentes transformadores sociais, argumentadores, pesquisadores e cientes de
seus questionamentos de forma madura e sadia. Dentro dessa perspectiva
buscamos

consolidar

a

parceria

com

as

famílias

dos

educandos,

conscientizando-os cada vez mais da sua importância no processo de ensino e
aprendizagem. Acreditamos que dessa maneira alcançaremos o sucesso
escolar.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Em se tratando de um direito reconhecido e referendado na Constituição
Federal, Lei de Diretrizes e Bases e documentos oficiais da SEEDF, a educação
com qualidade se torna real quando é norteada pelo princípio de contribuir para
a consolidação da cidadania almejada.
A Escola deve pensar em ações que validem e fortaleçam sua importância
na sociedade através de meios que cumpram esse princípio fundamental: Formar
Cidadãos Plenos, valorizando a história e a família de cada um.
A Proposta Pedagógica da Escola constitui, portanto, um compromisso
com o desenvolvimento global de seus Estudantes.
Para isso, é necessário que a Escola planeje suas ações nessa direção,
promovendo formação pautada em uma visão humanística de um cidadão
integral, ciente de seus direitos e obrigações.
Nessa abordagem é preciso criar um ambiente favorável, ancorado nos
seguintes princípios:

•

Justiça social, com igualdade, cidadania e ética;

•

Resgate e fortalecimentos de Valores, desenvolvendo uma atitude de
valorização, cuidado e responsabilidade individual e coletiva em relação à vida;

•

Consideração da singularidade e essências humanas, sendo o ser único e com
identidade própria;

•

Desenvolvimento da capacidade de construir novos conhecimentos e novas
formas de interferir na realidade;

•

Reflexão sobre o papel de protagonista, invertendo essa liderança quando
necessário;

•

Formação humana integral, favorecendo a Diversidade, Cidadania, Educação
em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade;

•

Exercício da cidadania, participação social e política, transformação crítica,
criativa e ética da realidade social;

•

Busca de novos caminhos para a aprendizagem, identificando as causas do
fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos.
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•

Percepção das pessoas não como indivíduos isolados, mas como parte de uma
estrutura inter-relacionada;

•

Criação e fortalecimento do vínculo entre os Professores e os Estudantes
incluindo o sistema familiar de origem;
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MISSÃO

Dentro da realidade das aulas em período remoto e de acordo com o
diagnóstico realizado neste momento, a Escola tem se empenhado a oferecer o
ensino de qualidade para todos os estudantes utilizando a Plataforma Google
Sala de Aula e outras tecnologias (WhatsApp, YouTube, Google Meet etc.).
Também tem sido entregue para todos os alunos o material impresso. Este
material é entregue mensalmente e os alunos podem devolvê-los por meio de
fotos enviadas na Plataforma Google Sala de Aula, WhatsApp e quando a família
não tem acesso à Internet, as atividades são devolvidas na própria escola.
Por meio do serviço de Busca Ativa, a Escola tem entrado em contato com
as famílias dos alunos que não estão participando das aulas ou realizando as
atividades, e dessa forma, procurando compreender os motivos e as
necessidades de cada família, buscando meios facilitadores para os estudantes
serem inseridos no processo de ensino.
Acreditamos que temos como missão o acolhimento de todos os
Estudantes com suas especificidades comportamentais, religiosas, de raças,
deficiências e de pensamento sobre o mundo, pois desse modo, acreditamos que
traremos a Comunidade para dentro da Escola numa perspectiva de parceria,
amizade e confiabilidade.
É indispensável que os Pais dos Estudantes se sintam reconhecidos pela
instituição e tenham um lugar de privilégio dentro dela; deve existir uma
declaração explícita no sentido de que a área educativa começa pelos Pais e que
eles dão seu consentimento para que a Escola possa se ocupar de seus filhos
com respeito nos processos de aprendizagem. No momento em que todos os
protagonistas implicados na tarefa educativa (Instituição, Professores e os
próprios Pais) visarem com responsabilidade à direção da tarefa que lhes
compete, os Estudantes aprendem e se desenvolvem sem maiores dificuldades.
Tendo consciência das realidades de dentro e fora da Escola poderemos contar
com os Pais e demais responsáveis, funcionários como aliados na esperança do
convívio harmonioso, cooperativo e participativo de todos os Segmentos da
Escola.

23

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO

•

Estimular a participação ativa de todos os Segmentos da Escola a partir de
projetos e ações pedagógicas interativas, sociais e culturais de aproximação e
autonomia no espaço escolar;

•

Valorizar a realidade em que o sujeito está intimamente inserido;

•

Conscientizar os Pais da necessidade do acompanhamento nas atividades em
casa, estimulando o Estudante a desenvolver hábitos de leitura e de estudo,
pesquisas e autodisciplina;

•

Analisar com a equipe, resultados obtidos, identificar pontos falhos, definir
projetos específicos e estratégias, para melhorar os resultados dos índices das
avaliações externas;

•

Tornar a Escola um ambiente acolhedor;

•

Criar e aperfeiçoar situações que favoreçam a inclusão através de trabalho
voltado para o respeito e aceitação das diferenças de etnia, gênero, credo,
posição social e pessoas com deficiência;

•

Reduzir os índices de evasão, rotatividade e reprovação escolar.

•

Ampliação do acervo literário da Biblioteca Escolar e dos materiais
pedagógicos;

•

Programar ações de combate à violência e comportamento inadequado ao
ambiente escolar;

•

Promover

reuniões

participativas

com

a

Comunidade

para

tomar

conhecimentos das normas e leis que regem a Escola, enfatizando as
obrigações familiares;
•

Estimular a participação dos Pais no desenvolvimento dos projetos
pedagógicos e oficinas;

•

Valorizar a relação com a Comunidade, no processo de tomada de decisões;

•

Decidir com a Comunidade Escolar como serão utilizados os recursos da
instituição;

•

Oferecer cursos, palestras, seminários e momentos de reflexões no
estabelecimento de ensino;

•

Favorecer os tempos e os espaços da Educação Infantil;

•

Realizar ata de prioridades na coordenação coletiva para o gasto com as
verbas públicas oriundas de diferentes fontes;

•

Publicitar o uso das verbas públicas de forma clara e transparente;
24

•

Verificar a listagem de bens patrimoniais e acompanhar inclusões e exclusões
deles;

•

Gerir os recursos materiais pedagógicos.
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OBJETIVOS DO ENSINO

•

Participar do Programa Escola que Queremos uma iniciativa da Secretaria de
Educação do DF para apoiar 185 Escolas da Rede Pública, com o intuito de
melhorar os índices de aprendizagem, reduzir taxas de abandono e reprovação
e valorizar os profissionais da educação;

•

Incentivar os servidores a participarem do curso “Aprender Sem Parar”, uma
das ações do programa Escola Que Queremos;

•

Elaborar e executar coletivamente os projetos;

•

Apoiar o trabalho do Professor desde o planejamento, recursos materiais, até
a disponibilização de informações, estudos específicos e análise de estratégias
e ações definidas pelo Conselho de Classe;

•

Valorizar e promover a troca pedagógica e de experiências;

•

Disponibilizar material pedagógico e espaço físico adequado visando à
promoção do ensino de qualidade;

•

Viabilizar o funcionamento do Laboratório de Informática;

•

Viabilizar encontros pedagógicos bimestralmente com todo o Comunidade
Escolar.

26

OBJETIVOS DA APRENDIZAGEM

•

Promover a aprendizagem dos Estudantes, mediante o trabalho conjunto da
Escola com a Família, para educar, de maneira congruente, dentro do possível,
falando a mesma linguagem com as crianças;

•

Desenvolver a competência emocional dos Estudantes, promovendo o
pensamento autônomo e suas potencialidades, o que, consequentemente,
pode reduzir a indisciplina e melhorar os índices de aprendizagem.

•

Propiciar a aplicação de métodos de aprendizagem que favoreçam a
correspondência dos conteúdos com o interesse dos Estudantes;

•

Despertar o desejo pelo conhecimento e aquisição de uma leitura linear
globalizada que possa fazer desse sujeito um agente ativo em sociedade;

•

Atender

adequadamente os Estudantes

portadores de necessidades

educacionais especiais;
•

Promover uma educação voltada para o desenvolvimento integral do
Estudante, preparando-o para o exercício da cidadania e o prosseguimento dos
estudos;

•

Desenvolver projetos que elevem o desempenho acadêmico dos Estudantes;

•

Vivências em visitas pedagógicas;

•

Proporcionar o Reforço Escolar aos Estudantes com aproveitamento
insuficiente, de forma contínua, no decorrer do ano letivo.
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FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

O trabalho desenvolvido na Escola Classe 17 baseia-se nos
documentos abaixo mencionados, como também nos documentos específicos
para o “biênio 2020-2021” (período da pandemia da Covid-19), levando-se em
conta a conjuntura de calamidade pública e a situação de emergência da saúde
pública no Distrito Federal, o que direcionou a Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal a:
•

Primeiramente, suspender as aulas nas Escolas Públicas, de
11/03/2020 a 19/06/20201, por questões de segurança sanitária para
todos (Direções, Professores e demais Servidores das Unidades
Escolares, Alunos e Familiares e Comunidades Escolares, a fim de
evitar que os envolvidos (supra) fossem infectados pelo Coronavírus);

•

Depois a capacitar seus Docentes com Formação Continuada on-line
pela

EAPE

–

Subsecretaria

de

Formação

Continuada

dos

Profissionais da Educação (Cursos de Capacitação na área de
Educação Digital, em jun. 2020:
o “Moodle on-line: Ensino Híbrido”;
o “Produção de Material Didático: Práticas Sociais, Proposta
Metodológica e Design – Princípio da Interdisciplinaridade”;
o “GSuite: Ferramentas do Google para Educação – para
Atuação na Plataforma Escola em Casa-DF”; e com
Cronogramas de outros Cursos, a cada Semestre Letivo, não
somente na Área de Educação Digital);
•

E, então, a recorrer ao ensino com atividades pedagógicas remotas2,
a partir do dia 22 de junho de 2020, segundo o Calendário Anual 2020
Reorganizado da SEEDF/Escola em Casa-DF (nesta data iniciou-se
o Período de Acolhimento/Ambientação dos Estudantes: de
22/06/2020 a 10/07/2020), com a Retomada dos Dias Letivos, Não

1

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Orientações à Rede
Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas Não Presenciais, jul. 2020.
2
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394/96, que dispõe
no Art. 32 § 4º que o ensino a distância pode ser utilizado como complementação da aprendizagem ou
em situações emergenciais no Ensino Fundamental.
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Presenciais, a partir do dia 13/07/2020, fazendo uso de diversos
meios digitais, mais a entrega de Atividades Pedagógicas impressas.
Sobre esta temática, cumprindo, inclusive, com as diretrizes publicadas
para o “biênio” supracitado, observamos as bases legais provenientes da Lei
Federal que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN);
do Ministério da Educação: da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; do Conselho de
Educação do Distrito Federal; das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais
vigentes na Secretaria de Educação do DF, em especial das Diretrizes
Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as Aprendizagens: BIA
e 2º Bloco, bem como das Normas de Escrituração Escolar, ajustáveis às
circunstâncias recentes; do Currículo em Movimento da Educação Básica; do
Currículo em Movimento do DF – Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Finais;
das Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga
Escala; das Orientações Pedagógicas para o Projeto Político-Pedagógico –
Professor Carlos Mota; das Orientações à Rede Pública de Ensino para o
Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais; da Orientação
Pedagógica: Projeto Político-Pedagógico e Coordenação Pedagógica nas
Escolas; do Guia de Orientações para o Ensino Fundamental: Anos Iniciais e
Finais – Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens no Contexto do
Ensino Remoto.
Desta forma, propõe-se que as concepções pedagógicas aqui presentes
fundamentem uma prática de transformação, busca de valores essenciais que
formem cidadãos plenos, onde os conhecimentos estejam interligados e se
complementem, tendo como nosso o pilar do Currículo da Educação Básica da
Secretaria de Educação do DF, a Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia
Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros
fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um
deles. Isso porque o Currículo Escolar não pode desconsiderar o contexto social,
econômico e cultural dos Estudantes. A democratização do acesso à Escola para
as classes populares requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções
e práticas refletidas e revisadas com vistas ao atendimento e às necessidades
formativas dos Estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a
Escola Pública do DF.
Da Organização Curricular emanam valores da Constituição Nacional e da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O Currículo da Educação
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Básica da Rede Pública de Ensino propõe flexibilidade, descentralização de
maneira que as decisões e responsabilidades sejam compartilhadas em todos os
níveis e modalidades de ensino garantindo que os direitos e deveres da
Comunidade Escolar estejam preservados.
Em cada etapa da Educação Básica, o Currículo aponta para a aquisição de
habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento e
maturidade

do

Educando,

considerando

ainda

suas

experiências

e

oportunidades vivenciadas na família, na Unidade Educacional e no meio social
em que está inserido de acordo com as exigências do mundo moderno que fazem
da educação o maior desafio e a necessidade mais importante da sociedade
contemporânea. Para efetivar o desenvolvimento dos eixos integradores e das
linguagens e conteúdos significativos para além do saber fazer, o Professor
precisa se apropriar dos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento para
refletir sobre a prática pedagógica.
Para que essa Proposta Pedagógica seja viabilizada, é necessário que o
Corpo Docente esteja convicto da necessidade da ação reflexiva, avaliativa e
crítica, assumindo uma postura de constante reflexão, onde os Estudantes sejam
protagonistas das aprendizagens.
Nessa perspectiva, o trabalho pedagógico deve ser pautado na emancipação
dos Estudantes, na educação do pensamento autônomo, na formação de leitores
críticos e reflexivos, que vão além da decodificação das palavras. Numa ótica de
inclusão e pertencimento, os esforços devem ser no sentido de afirmação de
valores e formação de uma consciência cidadã eficaz. Um novo espaço na Sala
de Aula onde os conteúdos permeiem discussões e reflexões acerca de questões
étnico-raciais, diversidade cultural, religiosa, social, econômica e o cuidado com
o ambiente e o ser.
Para essa proposta, a avaliação deve ser formativa e estar inserida durante
todo o processo educativo. Assim, ela acontece em três níveis: Avaliação
Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala. Não cabe uma
avaliação que visa apenas o registro, reprovação ou aprovação. Portanto, a
avaliação é um processo de ação-reflexão-ação constante, desempenhado por
diversos atores e não uma tarefa única e exclusiva do Professor. Por
consequência, a avaliação não é um ato de mensurar ou quantificar o
conhecimento. A avaliação é um instrumento reflexivo em todas as instâncias da
Escola.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
O Trabalho Pedagógico da Escola Classe 17 de Sobradinho no período remoto,
tem sido realizado com ações baseadas pelo Calendário Anual da Secretaria de
Educação do Distrito Federal. Dentre eles já foram realizados:

ENCONTRO PEDAGÓGICO – 03 A 05/03/2021
Nosso Encontro Pedagógico remoto foi realizado nos dias 03, 04 e 05/03/2021,
conforme previsto no Calendário 2021 Anual da Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal, seguiu a seguinte Programação, com Reuniões Coletivas, via
Google App Meet:
Quarta-feira – Dia 03/03/2021
Turno Matutino
- Condução da Reunião: Direção e Equipe
Pedagógica.

Quarta-feira – Dia 03/03/2021
Turno Vespertino
- Condução da Reunião: Equipe Pedagógica.
- Participantes, on-line: Docentes.

- Participantes, on-line: Docentes.
• Diretor, Sr. Edson Cavalcante: Acolhida.
Apresentação da Equipe e Corpo Docente.
Vídeo de “Boas-vindas aos Professores”,
com o Secretário da SEE-DF, Sr. Leandro
Cruz Fróes da Silva.

• Estudo dos Projetos da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental (Séries Iniciais).

• Vice-Diretora, Sra. Gorete Pereira Matos
Nascimento: Mensagem: “Milho Bom”.
Abertura para comentários.
• Diretor, Sr. Edson: Informes
Administrativos.
• Chefe de Secretaria Escolar, Sra. Geania
Mendes Bastos: Informes da Secretaria
Escolar.
• Orientadora Educacional, Sra. Renata
Cardoso Araújo: Informes da Orientação
Educacional – OE.
• Vice-Diretora, Sra. Gorete: Calendário e
Cronograma do 1º/Bimestre Letivo/2021.
Quinta-feira – Dia 04/03/2021

Quinta-feira – Dia 04/03/2021

Turno Matutino

Turno Vespertino

- Condução da Reunião: Equipe Pedagógica.

- Condução da Reunião: Equipe Pedagógica.

- Participantes, on-line: Docentes.

- Participantes, on-line: Docentes.

• Continuação do Estudo dos Projetos da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental
(Séries Iniciais).

• Estudo do documento “Replanejamento
Curricular 2021 – EF Anos Iniciais e Finais
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2021.pdf” e do documento “Educação Infantil
– Currículo em Movimento 2018.pdf”.
Sexta-feira – Dia 05/03/2021

Sexta-feira – Dia 05/03/2021

Turno Matutino

Turno Vespertino

- Condução da Reunião: Equipe Pedagógica.
- Participantes, on-line: Docentes.
• Supervisora, Sra. Jacyane Araújo da Silva
Caixeta: Proposta de horários para as aulas
remotas, via Meet.

- Participantes, on-line e individual:
Docentes.
• Postagem das Atividades Pedagógicas da
primeira semana letiva, no Google App Sala
de Aula.

• Supervisora, Sra. Jacyane: Proposta de
horários para o Planejamento Pedagógico
Quinzenal, por Segmentos/Anos.
• Equipe Pedagógica: Coordenação de
Planejamento da primeira semana letiva, a
saber, de 08 a 12/03/2021.

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA COMUNIDADE ESCOLAR

No Calendário 2021 Anual da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, a
SEEDF agrupou o ‘Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar’ com o
‘Sábado Letivo Temático Remoto’: São três ocasiões específicas em 2021,
agendadas pela própria SEEDF para os dias 13/03, 29/05 e 23/10/2021 (situados
nos 1º, 2º e 4º Bimestres, respectivamente), com oportunidades e momentos
para trazermos a Comunidade Escolar para mais perto da Escola, dos
Professores, a fim de tratarmos de assuntos a respeito do incentivo ao sucesso
da vida escolar dos Alunos, do apoio e acompanhamento familiar aos filhos, para
estreitarmos os laços de nossa parceria entre Família-Escola, de ações conjuntas
entre a Escola e a Comunidade, em benefício desta, dentre outros, e à medida
que as urgências forem surgindo – e for indispensável a intervenção disciplinar
ou pedagógica, ou de outra natureza, da Escola.
No primeiro Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar, dia
13/03/2021, realizamos a “1ª Reunião de Pais – 2021, da EC 17 de Sobradinho”,
via Meet, com início às 9h. Reunião remota com a presença virtual de toda a
Equipe da Escola, dos Pais dos Alunos (ou Responsáveis pelas crianças), e com
a Comunidade Escolar da Vila Rabelo. A Pauta desta Reunião foi a seguinte:
1)

Direção – Sr. Diretor Edson Cavalcante:
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a)

Boas-vindas a todos/as;

b)

Apresentação da Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica, Secretaria

Escolar, Orientação Educacional e Corpo Docente;
c)

Informativos sobre:

i)

Retorno das aulas remotas;

ii)

Vacinação dos Servidores da Escola;

iii) Entrega das Atividades Pedagógicas impressas;
2)

Secretaria Escolar – Sra. Secretária Geania Bastos:

a)

Matrículas;

b)

e-mail institucional do/a Aluno/a;

c)

e-mail institucional da Rede;

d)

e-mail institucional de Alunos/as novos/as.

3)

Orientação Educacional – Sra. Orientadora Educacional Renata Araújo:

a)

Vídeo sobre “Família”. Comentar a respeito:

i)

Importância do acompanhamento familiar / participação dos Pais /

Responsáveis na realização das Atividades Pedagógicas propostas pelos/as
Professores/as;
ii)

Rotina de estudos: horário, lugar adequado, silêncio no ambiente, materiais;

iii) Obrigatoriedade das aulas via Meet: pontualidade, assiduidade;
iv) Horário das aulas;
v)

Prazo para realização das Atividades Pedagógicas;

vi) Horário de atendimento dos/as Professores/as aos Pais / Responsáveis;
vii) Momentos de qualidade com os/as filhos/as, manter os vínculos afetivos;
viii) Projeto de Transição dos 5º anos;
ix) Saúde mental.
4)

Direção – Sr. Diretor Edson:

a)

Agradecimentos e considerações finais.

No segundo Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar, dia 29/05/2021,
efetivamos duas Reuniões on-line, sendo a Sra. Francisca Alves (“Nice”),
Conselheira Tutelar de Sobradinho II, Brasília-DF, a Palestrante, com a presença
das Equipes Gestora e Pedagógica, Professores e Pais dos Alunos do Turno
Matutino (início às 08h30) e outra para os Pais dos Alunos do Turno Vespertino
(início às 10h30), ambas via Meet. O Tema da Palestra foi: “A Responsabilidade
das Famílias com a Educação dos Filhos”.
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DURANTE A PANDEMIA – 2020 / 2021

No período da pandemia, nossa Escola manteve-se aberta: a Secretaria
Escolar não interrompeu seus serviços de Escrituração, teve a presença e o
apoio constantes da Direção e Supervisão, bem como da Coordenação
Pedagógica, que fazem revezamento diário, sem quebrar a continuidade de todo
o trabalho administrativo e pedagógico desta Unidade de Ensino, atendendo a
todos, interna e externamente, respeitando e cumprindo os Protocolos Sanitários
exigidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SESDF e pelo
Ministério da Saúde do Governo Federal.
Neste ínterim, permanecemos nos relacionando com a Comunidade Escolar,
principalmente acolhendo nossos Alunos, através de diversificados recursos
virtuais e EaD, acreditando que o cerne da práxis pedagógica está na troca de
saberes e de experiências entre Professor-Aluno e, não menos importante, entre
Escola-Família. Cooperando com o ensino remoto, temos o uso de redes sociais,
videoconferências e chamadas de vídeo por vários aplicativos, de vídeos e lives
on-line, do AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem na Plataforma Escola em
Casa-DF (SEEDF) etc.
As famílias precisaram reorganizar seus lares, dentro do possível, para que
seus filhos tivessem novos espaços e tempos “escolares” dentro de casa, para
que as crianças não perdessem o ensino mediado por tecnologias e
vivenciassem uma outra forma de aprendizagem, uma maneira inédita de se
relacionar com o Professor e seus colegas de classe, conseguindo, na maioria
dos casos, e aos poucos, vencer a própria timidez. As mães passaram a
administrar seu smartphone com conexão à internet para os filhos matriculados
em Escolas Públicas de nossa Rede de Ensino assistirem suas aulas remotas.
Estas foram algumas das “alternativas” que envolveram e ainda necessitam de
cuidado e dedicação bilateral entre Família-Escola, a fim de poder apoiarmos a
Educação em um contexto escolar inesperado e tão fora do comum – pandêmico
–, como nossa geração jamais havia imaginado, nem vivido.
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Ao seguir as orientações da SEEDF para o trabalho pedagógico no ensino
remoto, temos observado e nos comprometido ao máximo em ordenar e
coordenar nossas ações pedagógicas para3:
•

Gravar pequenos vídeos explicativos sobre a realização das
atividades postadas. Visando promover a autonomia do Estudante e
facilitar para as famílias que não têm o conhecimento necessário ao
explicar como realizar a atividade;

•

Incluir no Planejamento Pedagógico Atividades práticas do cotidiano;

•

Trabalhar com Gêneros Textuais: como rótulos, panfletos, memes e
rotina;

•

Incentivar a participação nas atividades domésticas: cuidados com as
plantas, animais, participar do preparo de receitas sob a supervisão
de um adulto e organização do espaço em que vive;

•

Executar Atividades que estejam de acordo com o nível de
aprendizagem do Estudante, dentro do Objetivo a ser trabalhado, e
que seja construída com explicações em que a família possa
compreender qual o Objetivo a ser atingido.

O ano de 2020 em palavras, em experiências e sentimentos vividos por
nossos Docentes em Regime de Teletrabalho, traduziu-se em um ano...
“desafiador, com resiliência, de superação, pandemia, complicado, de luto, de
incertezas, atípico, de aprendizagem, com perdas, inseguro, de respeito,
abençoado, imparcial, triste, sufocante, de gratidão, de força, horrível, de luta,
ruim, de solidariedade, difícil, com compreensão, inesquecível”4. Foi um ano para
cada Docente livrar-se da surpresa da pandemia, vencer “o medo” de ensinar
remotamente, conseguir se (re)descobrir, se (re)criar, se (re)idear como “Professor” e “Pro-fissional”, ser Pró-ativo ao conquistar cada vitória diária quando
aprendeu a dominar novas ferramentas, programas, aplicativos e recursos
digitais para suas aulas EaD serem metodológicas, pedagógicas e, ao mesmo
tempo, dinâmicas e atrativas. “Mais do que nunca, esta Secretaria de Educação
3

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Guia de Orientações
para o Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Finais – Organização Escolar em Ciclos para as
aprendizagens no contexto do Ensino Remoto, 2021.
4
“– Defina 2020 em apenas uma palavra.” Acima, as respostas dos Professores à solicitação da
Orientadora Educacional de nossa Escola, na Acolhida da Reunião Pedagógica Coletiva on-line,
realizada no dia 17/03/2021, via Google App Meet.
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reconhece o esforço de todos os professores para que a educação aconteça,
continue e prospere.”5
Aguardando que seja transitória a circunstância da pandemia, ponderando
acerca da situação delicada dos Professores para trabalharem de uma forma
excepcional e totalmente nova – remota – a SEEDF manteve a responsabilidade
pedagógica com os Servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal,
para orientá-los, dar-lhes suporte, esclarecer suas dúvidas, principalmente no
período de Regência de Classe Remota. Este cuidado é comprovado através de
seus documentos oficiais, criados para este fim, pois é o Professor é quem utiliza
a tecnologia, e por meio dela faz a intermediação dos conhecimentos e saberes,
desenvolve os conteúdos em suas teleaulas. A mencionada circunstância da
pandemia é o momento para aprimorar as capacidades, aptidões, know-how,
competências, práticas, talentos, enfim, as inteligências múltiplas de um
“Educomunicador” (como está no arquivo a seguir). É o que está registrado no
arquivo Aos Professores: Orientações Para as Aulas por Meio de Atividades Não
Presenciais, com recomendações para a produção do material didático:
•

Defina os Objetivos para o Conteúdo de cada aula, seguindo o Plano
de Retorno das Atividades Não Presenciais.

•

Reúna todos os recursos pedagógicos (textos, vídeos, músicas, jogos
etc.) necessários à exposição, discussão e esclarecimentos dos
assuntos tratados;

•

Apresente a unidade didática, por exemplo, por meio de um vídeo
curto e /ou um podcast (de, no máximo, 5 minutos) com mensagem
de boas-vindas, visão geral do que será abordado, como será
abordado e o Objetivo de cada recurso didático, com palavras de
estímulo aos Estudantes;

•

Poste na Plataforma Escola em Casa-DF o vídeo e/ou podcast e, em
seguida, os recursos didáticos na sequência a ser acompanhada
pelos Estudantes;

•

Defina a sequência de utilização de cada recurso na Plataforma e
elabore o cronograma das atividades que serão entregues pelos
Estudantes;

5

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Orientações à Rede
Pública de Ensino para o Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais. 2 ed.
Atualizada, 25 mai. 2021.
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•

Elabore uma Avaliação Diagnóstica da Turma para melhor trabalhar
os Conteúdos e as Estratégias Pedagógicas;

•

Elabore atividades lúdicas e desafiadoras, de acordo com o
Diagnóstico das Aprendizagens dos Estudantes;

•

Durante a Coordenação Pedagógica, com os demais Professores,
defina períodos diferenciados para a entrega das atividades, a fim de
não sobrecarregar os Estudantes;

•

É hora de exercitar! Proponha aos Estudantes atividades ou conjunto
de atividades de fixação e/ou resolução de exercícios na Plataforma
Escola em Casa-DF. Podem ser questões de marcação de itens, de
julgamento em “certo ou errado” e/ou questões para respostas
discursivas curtas (de, no máximo, 10 linhas);

•

Proponha sempre atividades plausíveis, que de fato possam ser
realizadas, tendo em vista as condições sociais, econômicas e de
infraestrutura digital do seu Estudante. No caso de atividades
impressas, leve em consideração as condições de sua Escola;

•

Grave um podcast e/ou vídeo para orientar aos Estudantes sobre
como as atividades devem ser realizadas e entregues;

•

Abra um Fórum para tratar das dúvidas dos Estudantes;

•

Combine com os Estudantes um horário para a realização de um chat
ou hangout para dúvidas;

•

Poste recursos pedagógicos complementares para os Estudantes;

•

Conclua a unidade didática trabalhada estimulando os Estudantes a
realizarem as tarefas com automotivação e persistência e, também,
aproveite para anunciar brevemente o que eles irão aprender na
próxima aula;

•

Incentive-os a realizarem pesquisas de forma autônoma sobre os
assuntos abordados.

Segue o Planejamento Anual ( 2021) da Escola Classe 17 de Sobradinho e
em seguida a rotina pedagógica:
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●

Coordenação Pedagógica Coletiva: Acontece todas as quartas-feiras, no

horário de coordenação de cada turno, com o objetivo de organizar e planejar
coletivamente as atividades pedagógicas semanais, reagrupamento interclasse,
refletir sobre a prática pedagógica, com momentos de estudos e oficinas. Todo o
Corpo Docente participa das reuniões coletivas, incluindo Equipe Gestora,
Supervisora, Coordenadores Pedagógicos, Orientadora Educacional, Professor da
Sala de Recursos Generalista e Professores Readaptados. Durante o período das
aulas remotas, as Reuniões Coletivas estão acontecendo via Meet, com todos os
Professores e Equipes no mesmo horário;
●

Formações: Nos espaços dedicados à Coordenação Coletiva, acontecem

as Formações feitas por profissionais da própria Escola e/ou por convidados. Os
temas abordados são sugeridos pelos Professores Regentes, pelos dados das
Avaliações Internas, pelas observações da Equipe Pedagógica e pela Secretaria de
Educação;
●

Dia 14/04/2021 – Formação Ferramentas do Google. A Coordenadora

Intermediária Poliana / CRESO, realizou essa formação via Meet com os
Professores da Escola Classe 17 de Sobradinho.
●

Dia 19/05/2021 – Live com José Vanderlei – Psicólogo com o tema:

Desafios Emocionais frente à realidade socioeconômica dos Alunos de
Escolas Públicas Durante a Pandemia. Participação das Escolas Classe 14,
17, CAIC e CEF 04 de Sobradinho.
●

Dia 02/06/2021 – Formação Google Formulários – Com o

Coordenador Pedagógico Local: Thiego Carlos, via Meet.

●

Apreciação dos RAV(s) e RDIA(s): Nos finais de bimestre – para o Ensino

Fundamental – e semestre – para Educação Infantil, a supervisão e coordenação
pedagógica apreciam os Relatórios elaborados pelos Professores a fim de auxiliar
na revisão deles. A Escola possui formulário próprio de apreciação, com itens
trabalhados nas formações e que estão de acordo com as Diretrizes de Avaliação;
● Conselho de Classe: Acontecem com a participação dos Professores,
Coordenadores, Supervisores, Orientadora Educacional, Professor da Sala de
Recursos, representantes da Secretaria e Equipe Gestora, e, quando
necessário, Pais e Estudantes também são convocados. É o momento
destinado à análise dos resultados das avaliações internas, avaliação do
desenvolvimento individual dos Estudantes, autoavaliação do Professor
Regente, relato dos aspectos gerais das turmas e, coletivamente, proposição
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de ações para sanar as dificuldades relatadas. O Conselho de Classe
atualmente é realizado quatros vezes no Ano Letivo e é composto pelos
Docentes das turmas, representantes dos Especialistas em educação,
representante da Carreira Assistência, Coordenador Pedagógico, Supervisor
com função pedagógica e representante da Equipe Gestora.
●

Reagrupamento intraclasse: Uma vez por semana, são realizadas

atividades específicas de reagrupamento de acordo com os resultados observados
nas avaliações diagnósticas e nas bimestrais em cada turma. As atividades de
reagrupamento são elaboradas coletivamente entre Professores de cada
Segmentos/Anos, durante as reuniões de coordenação, a cada 15 dias.
●

Projeto Brasília de “A” a “Z”: Nas turmas de 4º ano são realizadas, todas

as semanas, atividades relacionadas ao projeto, que trabalha, de forma leve e
interessante, características diversas de Brasília, como pessoas importantes e
cartões postais. A cada semana, trabalha-se uma dessas características com uma
letra do alfabeto - começando por A de avião e terminando em Z de zoológico. Em
conjunto com este projeto, é realizada uma ação de leitura e produção de texto sempre relacionada ao tema da semana.
●

Planejamento Bimestral: Realizamos no início de cada bimestre um

planejamento com toda Equipe Pedagógica e Corpo Docente. É um momento de
estudo do currículo e planejamento de aulas, projetos e atividades. Buscando,
assim, um trabalho associado de pessoas, analisando situações, decidindo sobre
seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto, propiciando o
desenvolvimento do Proposta Pedagógica da Escola;
●

Adequação Curricular: É um documento obrigatório, direito do Estudante,

cuja realização está prevista em nosso Calendário Interno no 1º bimestre. Para a
realização das adequações, marcamos horários com os Professores Regentes,
Responsáveis pela criança e Equipe de Apoio Pedagógico. Depois de elaborado
coletivamente, ele continua sendo visitado e no final do ano a versão “definitiva” é
impressa, assinada e entregue na Secretaria Escolar;

●

Estudo de Caso: Por se tratar de uma ação necessária para a realização da

Estratégia de Matrícula, realizamos no mês de Setembro o Estudo de Caso de todos
os Estudantes diagnosticados ou em processo de diagnóstico. Participam desses
Estudos: um representante da Equipe Gestora, Supervisora, Coordenadora
Pedagógica do Segmento do Estudante, Chefe de Secretaria, Orientadora
Educacional, Professor Regente e da Sala de Recursos Generalista, além dos
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Responsáveis pela criança. Esses Estudos que acontecem em Setembro, não
impedem que ocorram outros no decorrer do ano, se necessário;

●

Dia da Educação Infantil: Como nossos Estudantes da Educação Infantil

estão inseridos em uma Escola Classe, objetivamos realizar um trabalho
direcionado à idade deles. Uma das ações planejadas exclusivas para eles é o Dia
da Educação Infantil, que acontece na semana do Dia Distrital da Educação Infantil,
25/08. Nesse dia, teremos atividades no Meet com brincadeiras de forma que
possibilite interações entre crianças, família-Professores.

●

Semana do Brincar:

Aconteceu dos dias 24 a 28/05, com atividades

brincantes, a proposta foi de resgatar as brincadeiras das infâncias dos Pais, Avós,
de brincarem e refletirem sobre o que as famílias brincam durante a pandemia;
brincadeiras de faz de conta, utilização de objetos que possuem em casa pra
brincadeiras, confecção de brinquedos e adaptação de brincadeiras para o
cotidiano das crianças. O objetivo principal é proporcionar que as famílias brinquem
juntas, que aumentem os laços entre Pais-filhos.

●

Biblioteca Escolar: Espaço para visitas, estudos, empréstimos de livros e

contação de histórias. Contamos com o trabalho de Professoras Readaptadas que
buscam realizar um trabalho conjunto com toda Equipe Pedagógica. Foi criada no
contexto atual, período remoto, a Biblioteca Virtual na Plataforma Google Sala de
Aula.
●

Reuniões via Meet com a Comunidade Escolar: nos dias 13/03, 29/05 e

23/10 são sábados letivos remotos onde já foram abordados os seguintes temas:
● 13/03 - O Ensino Remoto e a Saúde Mental (Equipe Gestora e Orientação
Educacional);
● 29/05 - A responsabilidade da família com a educação dos filhos Participação da Conselheira Tutelar Nice;
●

Semana de Educação para a Vida – 03 a 07/05/2021: Foram trabalhados

nas aulas postadas na Plataforma Google Sala de Aula e nas aulas via Meet , temas
e conteúdos dispostos no Caderno “Convivência Escolar e Cultura de Paz”, que
trazem, para as Unidades Escolares da SEEDF, os princípios de uma educação em
e para os Direitos Humanos e para a Diversidade.
●

Todos contra a Dengue – 29/05/2021 – Sábado Letivo Temático Remoto:

Foram realizadas atividades via Plataforma Google Sala de Aula e enviado no grupo
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da turma (WhatsApp) atividades de mobilização contra a Dengue e outras doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti.
●

Dia 18/05/2021 – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes (Lei Federal 9.970/2000): Foi realizada pela
Orientadora Educacional, via Meet uma roda de conversa como os Alunos da
Educação Infantil, BIA e 4º e 5º anos em dias separados, abordando o tema:
“Sexualidade Infantil: prevenir é proteger”.
●

Sábado letivo remoto – 19/06/2021: Live “Prevenção e combate aos

abuso sexual na infância e na adolescência: Cuidados e garantia de Direitos”,
será disponibilizado link para live, o qual se encontra no site da CRE Sobradinho DF, por meio da Plataforma Google Sala de Aula e nos grupos de WhatsApp para
as famílias.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

As Diretrizes de Avaliação pretendem organizar e envolver, de maneira
articulada, os três níveis da Avaliação: Aprendizagem, Institucional e em Larga
Escala. Incita a garantia das aprendizagens de todos, por meio do caráter
formativo que possui. Nessa perspectiva, o ser em formação é visto como único
especial e singular, portando história, identidade, sonhos e aspirações próprios.
Nesse processo todos os atores aprendem, pois enquanto se aprende, se avalia
e enquanto se avalia, ocorrem as aprendizagens, culminando na avaliação
formativa (VILLAS BOAS, 2013). Para a SEEDF, na avaliação formativa estão as
melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se
aprende. Para viabilizar a execução plena desse tipo de avaliação, é necessário
formar o Docente, uma vez que não são os instrumentos/procedimentos que
definem a função formativa, mas a intenção do avaliador e o uso que faz deles
(HADJI, 2001). Sendo assim, o objetivo é avaliar para as aprendizagens e não
somente avaliar as aprendizagens. O universo da avaliação escolar ainda é
impregnado da cultura da mensuração. Esse processo está tão solidificado que
o momento em que há maior presença de Pais ou Responsáveis é no ato da
entrega dos “resultados”. Avaliar não é puramente aplicação de testes, provas e
tampouco mensurável. Avaliar é proporcionar intervenções com todos os
envolvidos e não apenas com o Estudante. Com esse objetivo em mente, a
avaliação deve promover intervenções no trabalho pedagógico, refletindo sobre
os papeis e ações de todos os participantes do processo.

Na Escola Classe 17 a avaliação acontece de diversas maneiras:
● Avaliação Diagnóstica: Ação avaliativa realizada no início do ano letivo, através
de provas, fichas, registro em caderno, fichas e atividades escritas e orais
diversas, cuja função é identificar os conhecimentos, aptidões e habilidades já
adquiridos pelos Estudantes;

● Avaliação Interna: Utilizada como mais uma ferramenta da avaliação para as
aprendizagens, acontece apenas nos anos iniciais. Ela é realizada três vezes
ao ano: no início e fim do 1º semestre letivo, e no fim do 2º semestre letivo. É
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elaborada, reproduzida, aplicada, corrigida e tabulada pela Coordenação
Pedagógica e Supervisão com função pedagógica. Os dados obtidos são
publicizados no Fórum de Rendimentos e utilizados nas Coordenações
Coletivas e Individuais, através de reflexões, formações e intervenções
individuais, se for o caso. Esses resultados norteiam a escolha dos temas de
formação dos Docentes;

● Avaliação Institucional Interna: No contexto atual onde a Escola se encontra em
trabalho remoto, a Avaliação Institucional foi realizada das seguintes formas:
Coletiva com o corpo docente e equipe pedagógica – A Gestão explicou o
objetivo da Avaliação Institucional e foi aberto um momento de discussão do
trabalho da Escola por todos os seguimentos.
Formulários: Foram enviados três formulários, sendo um para os responsáveis,
outro para os professores e outro para os gestores, supervisores,
coordenadores e serviços de apoio para preenchimento e sugestões.
● Avaliações Externas ou em Larga Escala: Os resultados da Prova Brasil (5º
ano), Prova diagnóstica (2º e 4º ano) e Avaliação de acompanhamento (4º e 5º
ano) são amplamente divulgados e discutidos nas Coordenações Coletivas e
são úteis no direcionamento das ações pedagógicas.

● O Conselho de Classe: É um espaço de planejamento, organização, avaliação
e retomada da Proposta Pedagógica. Além disso, deve ser desenvolvido no
sentido de identificar, analisar e propor ações coletivas para serem encadeadas
“pela” e “na” Escola. É, portanto, um espaço democrático de construção de
alternativas para o desenvolvimento da instituição e das estratégias para o
atendimento aos que nela estudam. O Conselho de Classe atualmente é
realizado quatros vezes no Ano Letivo e é composto pelos Docentes das turmas,
representantes dos Especialistas em educação, representante da Carreira
Assistência, Coordenador Pedagógico, Supervisor com função pedagógica e
representante da Equipe Gestora.
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Quanto aos Estudantes com necessidades educacionais especiais (ANNEs), a
avaliação é formativa, feita com base nas adequações curriculares previstas em lei
e considerando as características biopsicossociais das crianças. Assim, as
especificidades de cada educando são consideradas, garantindo-lhes o direito à
educação e assegurando a dignidade humana. No ano de 2019, adotamos a
construção de um portfólio para esses Estudantes, propiciando ao Professor uma
visão do conhecimento que foi adquirido pelo Estudante, com resultados obtidos e
instrumentos para que sejam realizados planejamentos necessários.

Na etapa Educação Infantil, a avaliação é feita através da observação e
registro diversificado (relatórios, fotografias, desenhos, evolução do grafismo) de
forma contínua, tomando como referência os objetivos estabelecidos, sem
finalidade de promoção ou classificação, de modo a garantir a observação crítica e
criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O currículo do Ensino Fundamental obedece à legislação vigente e está
constituído de uma Base Comum e de uma Parte Diversificada. A base comum
abrange o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o Conhecimento do
Mundo Físico e Natural e da Realidade Social e Política.
As Diretrizes Curriculares Nacionais colocam a Escola como agente principal
na

definição

do

currículo.

Nesse

sentido,

a

Escola

deve

elencar

habilidades/competências de forma interdisciplinar para que Estudantes adquiram
conhecimentos capazes de torná-los cidadãos críticos, versáteis e habilidosas para
continuar aprendendo e se adaptando às constantes exigências do mundo
globalizado e informatizado.
A organização curricular implementada na Escola Classe 17 visa à
aprendizagem efetiva de todos os Estudantes, estimulando a transformação
individual e social dos Estudantes. Um currículo que favoreça o processo de
alfabetização e letramento de forma crítica e que permita à criança oportunidades
para criar e inovar.
Propõe-se um currículo que contemple os temas e preocupações mundiais e
que se baseie, também, no contexto sócio-histórico, nos valores culturais da
população brasiliense e brasileira. Tal currículo privilegia o processo de ensino e
aprendizagem centrado no contexto, permeado por uma visão crítica, tanto da parte
do(a) Professor(a), quanto dos Alunos. Considerando a diversidade da realidade
social, religiosa, política e cultural, devemos levar em conta os eixos estruturantes
do currículo do Ensino Fundamental Anos Iniciai: Cidadania, Diversidade,
Sustentabilidade Humana e Aprendizagens, Educação das Relações Étnicoraciais, Educação em Gênero e Sexualidade, Direitos Humanos.

A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 da LDB é a “primeira etapa
da Educação Básica”. Essa lei consagra definitivamente o atendimento às crianças
de até cinco anos de idade, como parte da estrutura e do funcionamento dos
sistemas educacionais. Seguindo a mesma direção, a BNCC define o conjunto
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e
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demais etapas da Educação Básica, afirmando a necessidade e importância de
atendimento educativo às crianças da primeira infância.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil
(2010a) e a Base Nacional Comum Curricular (2017), a natureza, a identidade e os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento presumidos nos dispositivos legais
não abordam a alfabetização como uma obrigação na Educação Infantil. É evidente
que, nessa fase, a criança já inicia seu processo de leitura de mundo, por meio de
inúmeras atividades, mas isso ocorre de uma forma mais ampla, para além da
codificação ou decodificação da língua escrita. A primeira etapa da Educação
Básica tem finalidades próprias que devem ser alcançadas na perspectiva do
desenvolvimento infantil, ao se respeitar as brincadeiras e interações e o cuidar e
educar, no tempo singular da primeira infância.
Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças
têm como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o interagir.
Portanto, fica claro que essa etapa da Educação Básica não se organiza com base
em conteúdos, componentes curriculares ou áreas do conhecimento. As crianças
têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos de
conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles
emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI
(BRASIL, 2010a, p. 16) que devem pautar as propostas pedagógicas para a
Educação Infantil:

● 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;

● Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à
democracia e aos direitos de cidadania;

● Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a
ludicidade e a liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e
artísticas.
Esses princípios engendram os seis direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017):
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1.

Conviver democraticamente com outras crianças e adultos, relacionando-se

partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes linguagens, ampliar o
conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em relação à natureza, à
cultura e às diferenças entre as pessoas;
2.

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando
seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, imaginação, criatividade,
experiencias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e
relacionais;

3.

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento

da Gestão da Instituição que oferta Educação Infantil quanto das atividades de vida
cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes, por meio do
desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de conhecimentos e do
posicionamento próprio;

4.

Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, emoções, transformações,

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na instituição de
Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes, linguagens e
conhecimentos;

5.

Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico,

criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados
partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a fruição
das artes nas suas diversas manifestações;

6.

Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao

construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas
diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens
vivenciadas na instituição de Educação Infantil.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação
básica designada a pessoas que não iniciaram ou não concluíram seus estudos na
idade própria. Por esse motivo, requer um currículo que dialogue com as
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singularidades da pessoa jovem, adulta ou idosa e que incorpore as especificidades
e diversidades presentes no universo desses sujeitos, considerando suas origens,
culturas, saberes, conhecimentos e projetos de vida.
Há três eixos que sustentam essa modalidade: o currículo, o formato de
oferta e a formação continuada dos profissionais atuantes na modalidade. Também
três eixos integradores: Cultura, trabalho e tecnologias, valorizando as experiências
vividas e ressignificando os conhecimentos anteriores, estabelecendo uma relação
de autonomia do educando.
A oferta da EJA é organizada em regime semestral. A modalidade atende a
toda a educação básica, compreendendo os anos iniciais e finais do Ensino
Fundamental e o Ensino Médio. Apresenta-se em três segmentos: Primeiro
Segmento Anos iniciais (1º ao 5º ano) idade mínima 15 anos, segundo Segmento
Anos finais (6º ao 9º ano) e terceiro Segmento Ensino Médio o Estudante precisa
ter no mínimo 18 anos de idade e ter concluído o Ensino Fundamental.
A Proposta Pedagógica da Escola constitui, portanto, um compromisso
como desenvolvimento global de seus educandos, pretendendo promover: A
capacidade de utilizar as diversas formas de linguagem do mundo contemporâneo
de maneira crítica e criativa; O desenvolvimento de uma atitude de investigação,
reflexão e crítica frente ao conhecimento; Desenvolvimento da capacidade de
construir novos conhecimentos e novas formas de interferir na realidade; O
desenvolvimento da compreensão dos processos da natureza e da consciência
ecológica; O desenvolvimento de uma atitude de valorização, cuidado e
responsabilidade individual e coletiva em relação à vida; A construção da
autonomia; O exercício da cidadania, a participação social e política e a
transformação crítica, criativa e ética da realidade social; O autoconhecimento, a
autoestima, a simplicidade, a capacidade de introspecção e a sensibilidade; A
construção de competências para atuar no mundo do trabalho; A motivação e a
competência para dar prosseguimento à sua própria educação.
Nos espaços destinados à formação e avaliação do processo de ensino e
aprendizagem têm-se intensificado as discussões e reflexões do trabalho
pedagógico a partir dos documentos oficiais da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, caminhando para a aprendizagem numa perspectiva de
inclusão.
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A Escola Classe 17 iniciou seu atendimento aos adultos da Comunidade da
Vila Rabelo (e demais Comunidades próximas) com turma do programa DF
Alfabetizado. Diante da demanda apresentada, oportunizou aos egressos deste
programa a continuação de seus estudos e ampliou seu atendimento, abrindo turmas
das 4 etapas do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos no 2º semestre
letivo do ano de 2013.
Ressalta-se que esta é a única Escola da região e que atende exclusivamente
à Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental no turno diurno.
Durante alguns anos a Unidade Escolar permaneceu atendendo turmas do DF
Alfabetizado, bem como 1 turma para cada etapa do primeiro segmento da EJA. No
entanto, conforme a demanda reprimida inicial foi gradualmente suprida, como
movimento comum nessa modalidade de educação, os números de matrículas foram
gradualmente se reduzindo e a Escola, consequentemente, foi se adequando à nova
realidade. Primeiramente foram extintas as turmas do programa DF Alfabetizado,
seguindo-se a multisseriação das turmas de 3ª/4ª etapas e, finalmente, a
multisseriação das turmas de 1ª/2ª etapas, realidade que permanece desde o ano de
2019.
Trata-se de uma Escola inserida em uma região carente, relativamente recente
e resultante de processo de ocupação irregular do solo (fato bastante comum no
Distrito Federal) e, portanto, não dispõe de infraestrutura adequada (saneamento
básico, pavimentação, iluminação etc.), bem como não está aparelhada com a
estrutura do Estado para o suprimento de suas necessidades (instituições de saúde,
segurança, transporte público adequado etc.).
A Comunidade, em sua maioria, pertence à camada da população considerada
de baixa renda ou vulnerável (em relação aos grupos de renda). Há poucas
oportunidades de trabalho dentro da Comunidade e os trabalhadores dedicam-se, em
sua maioria, aos setores do comércio e de prestação de serviços.
Dentro dessa realidade, os Alunos que frequentam a Escola Classe 17, além
de satisfação pessoal de participação mais efetiva na sociedade alcançada com a
alfabetização, buscam por meio de seus estudos melhores oportunidades de trabalho
e/ou valorização profissional. As propostas de ação efetivadas pelo grupo docente
sempre tiveram por finalidade contribuir com a realização destes anseios, agregando
esforços e trabalho para que o processo de ensino-aprendizagem se dê forma ampla
e significativa.
O Currículo da Educação Básica é o orientador das práticas pedagógicas da
Escola Classe 17, partindo do princípio que o currículo da Escola seja pautado nas
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análises de diagnóstico dos Estudantes e das necessidades, respeitando a
realidade local.
Partindo do diagnóstico feito pelo Professor, da realidade sociocultural da
Comunidade, da Avaliação Interna realizada pela Coordenação Pedagógica/
Supervisão e dos dados oficiais das avaliações externas, como o IDEB, a seleção
e organização dos conteúdos e metodologia são feitas, valorizando as
aprendizagens dos Estudantes e seu percurso formativo. Após a realização desse
diagnóstico, são definidos, com base no currículo, quais os objetivos de
aprendizagem que serão atingidos durante o ano letivo.
Os projetos específicos individuais ou interdisciplinares são desenvolvidos
concomitantemente com as disciplinas curriculares, algumas com identidade
própria, denominados como Parte Diversificada. São realizados projetos de cunho
pedagógico (Leitura, Brasília de “A” a “Z”, Musicalidade, O brincar como direito das
crianças e Pasta de Leitura) e outros de cunho sociocultural (Recreio Dirigido,
Entradas e Escola de Pais). Nos momentos da realização dos projetos coletivos,
toda a Escola se mobiliza a fim de contribuir para a organização dos espaços e
ações, a fim de alcançar a participação da maior parte da Comunidade Escolar. A
educação para os temas transversais acontece também durante a realização dos
projetos socioculturais.
Entendendo a Escola como um lugar democrático e a educação como direito
de todos, a Escola dispõe de atendimento pedagógico, psicológico e Sala de
Recursos para as crianças com necessidades educacionais especiais. Esse apoio
funciona em duas salas reservadas ao atendimento, individualizado e integrado
com os conteúdos estabelecidos na adequação curricular e em consonância com o
trabalho desenvolvido em sala de aula.
A pandemia de Covid19 e a consequente alteração das formas de mediação
pedagógica impostas desde 2020 pela imposição do ensino não-presencial, como
medida necessária à preservação da saúde e da vida dos profissionais da educação
e Estudantes, trouxe à todas as etapas e modalidades de educação enormes
desafios e deixou ainda mais latentes algumas situações próprias da Educação de
Jovens e Adultos e da Comunidade a qual atendemos.
Um dos primeiros desafios apresentados e que ficou de lição para o ano letivo
de 2021 foi a “dependência” dos Estudantes da mediação/presença frequente do
Professor e de atenção individualizada, que naturalmente foi prejudicada pelo ensino
não-presencial e agravada pelas dificuldades de manuseio e acesso dos Estudantes
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aos recursos tecnológicos. Como resultado, apesar das inúmeras ações de buscaativa e propostas dos docentes de adequação à cada caso, houve a perda de
participação de diversos Estudantes que alegaram não haver se adaptado à nova
realidade e informaram o desejo de estudar apenas quando houver o retorno das
atividades presenciais.
Para os que permaneceram e para os novos Estudantes, as estratégias que
demonstraram melhores resultados foram a de associação entre o material impresso
entregue com a mediação através do WhatsApp.
Dessa forma, em reuniões virtuais de coordenação pedagógica coletiva, o
grupo docente optou por manter esta forma de trabalho como a principal alternativa
de mediação no processo de ensino-aprendizagem. Também nessas reuniões são
definidos o cronograma de confecção e entrega de materiais impressos, o período
letivo a ser compreendido por cada “bloco” de atividades, temas pertinentes e do
calendário da SEEDF a serem abordados, entre outros, atendendo aos preceitos do
documento de reorganização curricular da SEEDF.
“O ponto de partida para qualquer replanejamento pedagógico deve ser o
engajamento de professores e estudantes. A partir das avaliações diagnósticas,
devem-se obter informações e evidências sobre os conhecimentos que cada
estudante apresenta e, principalmente, por meio da autoavaliação, do acolhimento
e da amorosidade, realizar a escuta cuidadosa e sensível, com o objetivo de
identificar o perfil e as necessidades desse estudante no retorno e durante o seu
percurso educacional, tornando possível se pensar em um replanejamento curricular
que preconize o “resgate” e o “avanço” do processo de ensino e de aprendizagem,
uma vez que os objetivos de aprendizagem e conteúdos apreendidos por cada
discente até aqui são diversos.”
(Replanejamento Curricular 2021 – Educação de Jovens e Adultos – EJA,
SEEDF, Brasília-DF, 2021, pg.8)

Assim, o atendimento aos Estudantes na Educação de Jovens e Adultos da
Escola Classe 17 segue os seguintes procedimentos:
- Discussão coletiva sobre datas, temas e conteúdos a serem trabalhados, de
acordo com documentos oficiais (Calendário Escolar Semestral, Replanejamento
Curricular, Orientações Para a Organização do Trabalho Pedagógico da Educação de
Jovens e Adultos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, Orientações à Rede
Pública de Ensino Para o Registro das Atividades Pedagógicas Remotas e Presenciais
etc.);

51

- Confecção e disponibilização de materiais impressos para todos os Alunos
matriculados;
- Criação de grupos no WhatsApp para as Turmas, nos quais participam os
Docentes, todos os Alunos matriculados (representados por seus Pais / Responsáveis,
quando menores de idade), a Secretária Escolar (Sra. Geania) e a Orientadora
Educacional do Noturno (Sra. Susan);
- Diariamente, os Professores postam a atividade do dia na plataforma (embora
o acesso dos Alunos seja quase inexistente) e foto (*.pdf) da Atividade no grupo de
WhatsApp e realizam a mediação como vídeos e áudios explicando a forma de
realização

da

atividade,

bem

como

fornecem

links

de

vídeos

didáticos

complementares à explicação. Os Alunos então passam a interagir também com o
envio de áudios e fotos das atividades realizadas (no grupo ou em particular com o(a)
Professor(a) Regente do dia e os(as) Professores(as) fazem orientações e correções
em tempo real. Esta forma de interação se dá diariamente no período das 18h às 22h.
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA:

OBJETIVOS

*GESTÃO DE
RESULTADOS

Elevar o Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica –
IDEB.
*GESTÃO
PEDAGÓGICA
-Melhorar o desempenho
dos Estudantes dos Anos
Iniciais.

- Fortalecer o papel dos
Pais no processo de
ensino e aprendizagem.

METAS

Elevar a participação dos
Estudantes nas

avaliações externas e
acrescer 10% no nível de
proficiência dos
Estudantes.

AÇÕES

Discussão sobre os
números e itens que
compõem o Índice e
elaborar atividades com o
objetivo de alcançar
melhores resultados.

- Aumentar o número de
Estudantes alfabetizados
até o 3º Ano dos Anos
Iniciais.

- Estudos temáticos e
oficinas práticas sobre o
processo de ensino e
aprendizagem com o
envolvimento da
Supervisão e
Coordenação
Pedagógica;
- Aplicação de Avaliação
Institucional para nortear
ações de formação e
intervenção;
- Sensibilização dos Pais
no processo de
aprendizagem.

-Elevara participação dos
Pais e/ou Responsáveis
nas atividades escolares
dos Estudantes.

- Realização de Escola
de Pais;
- Promoção do Pai / Mãe
Empreendedor/a;
- Reunião Bimestral de

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
Reflexões sobre dados e
ações desenvolvidas,

durante as
Coordenações Coletivas,
Escola de Pais, Reunião
de Pais, Coordenações
Individuais.
Reflexões sobre dados e
ações desenvolvidas,
durante as
Coordenações Coletivas,
Escola de Pais, Reunião
de Pais, Coordenações
Individuais.

RESPONSÁVEIS
Equipe Gestora, Equipe
Pedagógica, Corpo
Docente.

Comunidade Escolar.

CRONOGRAMA

Durante todo o ano
letivo.

Durante todo o ano
letivo.

Pais, em
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formato mais acolhedor.
- Favorecer e apoiar o
-Favorecer os tempos e

desenvolvimento de

- Reuniões com

espaços da Educação

projetos específicos para

Professores, Pais e

Infantil.

Educação Infantil.

Estudantes com o
objetivo de levantar as
necessidades específicas
do segmento

-Reduzir o índice de
- Reduzir os índices de

evasão escolar e diminuir

evasão, rotatividade e

para 10% a repetência.

reprovação escolar.

-- Reflexões coletivas
sobre os índices de
evasão e reprovação
escolar;
- Planejamento de
Reagrupamentos Inter e
Intraclasse, interventivos
e Promoções, a fim de

-. Diminuir a

proporcionar maior

-Implementar ações de

agressividade, a

rendimento escolar.

combate à violência e

indisciplina e os conflitos

comportamento

na hora do Recreio

- Reuniões com

inadequado ao ambiente

Dirigido e promover a

profissional da área de

escolar.

descontração;

Orientação Educacional;

- Reduzir para 5% as

- Oficinas práticas sobre

situações de violência

a temática nas
Coordenações Coletivas;
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- Intervenções pontuais
nas turmas com situação
mais grave.
*GESTÃO
PARTICIPATIVA

- Garantir a efetivação da
Gestão Democrática.

- Aumentar a

-Realização de Escola de

Reflexões sobre dados e

participação dos Pais na

Pais;

ações desenvolvidas,

Escola;

_Convocação para os

durante as

-Estimulação de todos os
participantes
dos
Segmentos da Escola no
envolvimento
e
realização dos
projetos
escolares;
-Convocação
do
Conselho
Escolar,
sempre que necessário.

dias de Planejamento
Pedagógico com a
Comunidade;
-Realização de reuniões
de coordenações
coletivas envolvendo
todos os servidores da
instituição.

Coordenações Coletivas,
Escola de Pais, Reunião
de Pais, Coordenações
Individuais.

- Participar de eventos;
- Realizar reuniões
e oportunizar momentos
que possamos valorizar e
motivar os servidores;
- Valorizar o diálogo
como forma de resolver
possíveis conflitos.

- Reflexões sobre dados
e ações desenvolvidas,
durante as
Coordenações Coletivas,
Escola de Pais, Reunião
de Pais, Coordenações
Individuais.

Equipe Gestora e toda
Comunidade Escolar

Durante todo o ano
letivo.

Estudos sobre as
especificidades da
destinação das verbas e
listagem das prioridades
de uso delas no
Planejamento Bimestral e
reuniões com o Conselho
Escolar.
Realizar a prestação de
contas através de

Reflexões sobre os
números das verbas e
suas aplicabilidades
durante os espaços
coletivos.

Equipe Gestora

Durante todo o ano
letivo.

Análise coletiva das
notas fiscais.

Equipe Gestora

*GESTÃO DE PESSOAS
- Promover a integração
de toda Comunidade
Escolar.

-Promover a motivação e
o diálogo entre os
servidores;
- Tornar a Escola mais
acolhedora.

*GESTÃO FINANCEIRA

- Reunir a
equipe Gestora
e o corpo
docente
bimestralmente para
listagem das prioridades.

-Realizar ata de
prioridades na
coordenação coletiva
para o gasto com as
verbas públicas oriundas
de diferentes fontes.
Publicizar o uso das
verbas públicas de forma

Prestar contas à toda
Comunidade Escolar

Comunidade Escolar.

Durante todo o ano
letivo.

Durante todo o ano
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clara e transparente.

*GESTÃO
ADMINISTRATIVA
Verificar a listagem de
bens patrimoniais e
acompanhar inclusões e
exclusões deles.
Gerir os recursos
materiais e pedagógicos

quadrimestralmente.

Revisar anualmente a
relação de bens
patrimoniais, bem como
seu estado de
conservação.

Revisar mensalmente os
recursos que existem na
Escola, para fazer a
reposição do que está
em falta.

informes escritos aos
Pais / Mães e reuniões

com Professores e
Conselho Escolar.
Realizar conferência da
lista dos bens
patrimoniais, verificar o
estado de conservação
dos mesmos e, se
necessário, fazer a
reposição.
Conferir o que tem de
material pedagógico e
comprar o que falta a fim
de repor o estoque.

Verificação dos bens
danificados e reflexão
sobre a maneira mais
eficaz de evitar essas
avarias.

Equipe Gestora

Análise dos valores
gastos com material
pedagógico e reflexão
coletiva sobre maneiras
de evitar o desperdício.

Equipe Gestora e Corpo
Docente.

- Durante todo o ano
letivo.

Durante todo o ano letivo
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

A Proposta Pedagógica será avaliada durante todo o ano letivo de 2021, observando todas as dificuldades a
serem superadas em nossa Comunidade, suas potencialidades e fragilidades. Temos o objetivo de integrar ainda mais
a Escola e a família, colocando em prática a missão da Escola. A Proposta Pedagógica não é algo pronto e acabado,
mas será sempre avaliado, repensado, redimensionado e realimentado no que for necessário. A avaliação acontecerá
durante várias atividades desenvolvidas pela Escola:
•

Coordenações Coletivas;

•

Reuniões com Conselho Escolar;

•

Escola de Pais;

•

Questionário Socioeconômico;

•

Avaliação Institucional;

•

No Momento das Entradas e em atividades de Sala de Aula com os Estudantes.
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PROJETO PLENARINHA:

PROJETO
PROJETO PEDAGÓGICO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
INSERIDO NA PROPOSTA
PEDAGÓGICA - IX
PLENARINHA MUSICALIDADE DAS
INFÂNCIAS: DE CÁ, DE LÁ,
DE TODO LUGAR

OBJETIVOS

Objetivo Geral
·
Desenvolver nas
crianças a escuta atenta,
às
sonoridades
existentes
nos
ambientes;
·
Desenvolver o gosto
pela
música,
pelos
instrumentos construídos
manualmente,
pela
criação dos sons com os
objetos e com o próprio
corpo, o gosto pelas
brincadeiras
musicais,
cantadas, e o jogo
simbólico.
Objetivos específicos
·
Criar vínculos com
o(a) Professor e outras
crianças da turma em
meio ao ensino remoto

PRINCIPAIS AÇÕES

Confeccionar
brinquedos
sonoros,
chocalhos, castanholas
etc.;
- Criar sons e ritmos a
partir dos instrumentos
construídos;
- Enviar para as famílias
os materiais a serem
utilizados na produção
dos instrumentos;
Gravar
vídeos
explicando as atividades
a serem desenvolvidas;
- Solicitar fotos e vídeos
dos
momentos
de
produção
dos
instrumentos;

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO DO PROJETO
E NO PROJETO

- Professores Regentes das
A avaliação ocorrerá
turmas de Educação Infantil, em todos os momentos do
dos turnos Matutino e Projeto, através dos vídeos
Vespertino;
enviados pelas
famílias,
atividades orais nas aulas
síncronas,
nas
vídeo
-- Têm a função de auxiliar:
chamadas individuais, e no
·
Professores interesse e participação dos
Alunos
nas
atividades
(Readaptados)
da
Biblioteca propostas.
Escolar;
A (Re)Avaliação do
será
executada
·
Direção, Projeto
nas
Supervisão
/ continuamente
Coordenações
Individuais,
Coordenação
especialmente quando algum
Pedagógica.
episódio
importante
acontecer durante o presente
Projeto, bom ou ruim.

- Solicitar vídeos das
crianças produzindo os
sons;

·
Fazer com que as
crianças participem de
situações de socialização
e interação via Meet.

- Cantar e produzir sons
com as crianças nas
aulas síncronas do Meet;

·
Envolver a família
nas atividades propostas

- Produzir vídeos a partir
dos vídeos das crianças
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pelos Professores.

na criação de sons;

·
Estimular a
aprendizagem por meio
da criação musical;

- Produzir vídeos em que
podemos fazer sons com
o próprio corpo, explorar
os sons nas aulas
síncronas;

·
Criar oportunidades
para que Professores e
crianças ampliem seu
repertório
de
musicalidades.
·
brincadeiras
diversas;

Ouvir os sons da
natureza e do ambiente
em que estamos;

Vivenciar
cantadas

- Focar na escuta atenta
dos sons que nos
rodeiam;

·
Utilizar materiais
diversos para criação de
instrumentos musicais;

- Ouvir e prestar atenção
aos sons produzidos
pelos animais (cachorro,
gato, pássaros, gado...)

·
Criar sonoridades
com
os
objetos
e
instrumentos
construídos.
·
Utilizar as
sonoridades produzidas
com
objetos
ou
instrumentos construídos
em
ritmos
musicais
diversos.
·
repertório
infantis.

- Realizar bingo sonoro
com os mais variados
sons;
Cantar músicas
populares,
conhecidas
pelas crianças utilizando
objetos e instrumentos
construídos
para
a
criação
de
ritmos
diferentes;

Aumentar o
de músicas

·
Produzir música
com sons produzidos
com o próprio corpo.
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PROJETO O BRINCAR COMO DIREITO DAS CRIANÇAS

PROJETO
PROJETO PEDAGÓGICO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
INSERIDO NA PROPOSTA
PEDAGÓGICA - O
BRINCAR COMO DIREITO
DOS BEBÊS E DAS
CRIANÇAS

OBJETIVOS

Objetivo Geral
·
Vivenciar o brincar,
a
brincadeira
e
o
brinquedo
como
ferramenta
para
aprender, desenvolver e
expressar-se de maneira
integral.
·
Desenvolver nas
crianças o gosto pelas
brincadeiras, sejam elas
tradicionais, cantadas, o
jogo
simbólico,
atividades psicomotoras,
permitindo que a criança
brinque
de
forma
prazerosa.
Objetivos específicos
·
Criar vínculos com
o(a) Professor e outras
crianças da turma em
meio ao ensino remoto
·
Fazer com que as
crianças participem de
situações
de
socialização e interação
via Meet.

PRINCIPAIS AÇÕES

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

Confeccionar Professores Regentes das
brinquedos com matérias turmas de Educação Infantil,
diversos;
dos turnos Matutino e
Vespertino;
- Enviar para as famílias
os materiais a serem -- Têm a função de auxiliar:
utilizados na produção
dos brinquedos;
·
Professores
Readaptados,
Gravar
vídeos
explicando as atividades
·
Direção,
a serem desenvolvidas;
Supervisão
/
Coordenação
- Solicitar fotos e vídeos
Pedagógica.
dos
momentos
de
produção
dos
brinquedos;
- Solicitar vídeos das
crianças utilizando o
brinquedo confeccionado
em suas brincadeiras;

AVALIAÇÃO DO PROJETO
E NO PROJETO

A avaliação ocorrerá
em todos os momentos do
Projeto, através dos vídeos
enviados pelas famílias,
atividades orais nas aulas
síncronas,
nas
vídeo
chamadas individuais, e no
interesse e participação dos
Alunos
nas
atividades
propostas.
A (Re)Avaliação do
Projeto
será
executada
continuamente
nas
Coordenações Individuais,
especialmente quando algum
episódio
importante
acontecer durante o presente
Projeto, bom ou ruim.

- Orientar as famílias a
brincarem junto com as
crianças;
- Resgatar brincadeiras
tradicionais;
- Brincar de faz de conta,
com carrinhos, bonecos
etc.;

·
Envolver a família
nas atividades propostas
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pelos Professores.
·
brincadeiras
diversas;

Vivenciar
cantadas

·
Estimular a
aprendizagem por meio
do brincar nas diferentes
linguagens;
·
Criar oportunidades
para que Professores e
crianças ampliem seu
repertório
de
brincadeiras

- Contar histórias e fazer
as ações junto com as
crianças (vídeo ou aulas
síncronas)
- Enviar vídeos e áudios
(ou aulas síncronas) de
músicas em que as
crianças irão fazer os
comandos, utilizando o
jogo simbólico;
- Adaptar brincadeiras às
realidades das crianças
com
objetos
que
possuam em casa.

·
Vivenciar
brincadeiras
diversas
ensinadas ou criadas;
·
Resgatar
brincadeiras tradicionais;
·
Aumentar o
repertório
de
brincadeiras infantis;
·
Fazer com que as
crianças participam de
situações
de
socialização;
·
Produzir trabalhos
de arte utilizando a
linguagem do desenho,
da pintura, da colagem e
da
construção,
confeccionar junto com
as crianças brinquedos
feitos de sucatas.
·
variadas

Participar de
situações de
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comunicação oral, seja
nas aulas síncronas ou
vídeos produzidos pelas
famílias;
·
Possibilitar e
instigar as brincadeiras
de faz de conta
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PROJETO ALIMENTAÇÃO

PROJETO
PROJETO PEDAGÓGICO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
INSERIDO NA PROPOSTA
PEDAGÓGICA - PROJETO
ALIMENTAÇÃO: MAIS DO
QUE CUIDAR: EDUCAR,
BRINCAR E INTERAGIR

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

Objetivo Geral
·
Perceber a
diversidade
dos
alimentos, fazendo a
diferenciação do que é
saudável e do que não é
saudável e conseguir
fazer uso da alimentação
saudável no dia a dia.

Objetivos específicos
·
Criar vínculos com
o(a) Professor e outras
crianças da turma em
meio ao ensino remoto
·
Fazer com que as
crianças participem de
situações
de
socialização e interação
via Meet.
·
Envolver a família
nas atividades propostas
pelos Professores;
·
Reconhecer os
alimentos naturais e os
industrializados;
·

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

Gravar
vídeos Professores Regentes das
explicando as atividades turmas de Educação Infantil,
a serem desenvolvidas;
dos turnos Matutino e
Vespertino;
Realizar
aulas
síncronas explicando a -- Têm a função de auxiliar:
diferença dos alimentos
naturais dos alimentos
·
Professores
industrializados;
Readaptados,
Utilizar histórias
infantis, como “A Cesta
da dona Maricota” para
compreensão do que é
um alimento natural;
Realizar sequência
didática com a história;

·

AVALIAÇÃO DO PROJETO
E NO PROJETO

A avaliação ocorrerá
em todos os momentos do
Projeto, através dos vídeos
enviados pelas famílias,
atividades orais nas aulas
síncronas,
nas
vídeo
chamadas individuais, e no
interesse e participação dos
Alunos
nas
atividades
propostas.

Direção,
A (Re)Avaliação do
Supervisão
/
Projeto
será
executada
Coordenação
continuamente
nas
Pedagógica.
Coordenações Individuais,
especialmente quando algum
episódio
importante
acontecer durante o presente
Projeto, bom ou ruim.

- Aproveitar a entrega
das cestas verdes para
explorar os alimentos;
- Propor aos Pais que as
crianças participem do
momento de preparação
dos
alimentos
(com
segurança em relação à
objetos cortantes e fogo);
- Preparar salada de
frutas
nas
aulas
síncronas (com ajuda de
um adulto Responsável).

Reconhecer a
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importância de uma
alimentação saudável na
saúde de todos da
família;
·
Estabelecer
horários na alimentação;

- Conversar sobre os
benefícios
de
uma
alimentação saudável;
- Conversar sobre os
malefícios dos doces,
salgadinhos
industrializados
na
alimentação;
- Estabelecer horários de
lanche, almoço, jantar,
ceia.
- Solicitar vídeos das
crianças preparando os
alimentos;
- Propor aos Pais a
criação de uma horta
caseira, para os que tem
espaço em casa, para
que não dispõe de
espaço, pode ser um
vaso
com
alguma
hortaliça;
- Solicitar vídeos das
crianças cuidado da
horta ou vaso;
- Solicitar relatos orais
nas aulas síncronas ou
vídeos das crianças
explicando
o
que
aprenderam
sobre
alimentação.
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PROJETO DE TRANSIÇÃO 2º PERÍODO PARA 1º ANO

PROJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO DO PROJETO E
NO PROJETO

“Projeto de
Transição
Educação Infantil e
1º ano – inserido na
Proposta
Pedagógica”

Objetivo Geral

✓ Fazer uma roda de conversa
com os professores do 1º ano,
para que as crianças do 2º
período as conheçam via
Google Meet
✓ Fazer uma roda de conversa
com os alunos do 1º ano para
mostrar a rotina de estudos por
meio do Google Meet
✓ Mostrar fotos das atividades
desenvolvidas
no
Ensino
Fundamental e nos espaços
físicos utilizados nas aulas
síncronas;
✓ Mostrar cadernos e livros
didáticos nas aulas síncronas;
✓ No
1º
ano
do
Ensino
Fundamental utilizar atividades
lúdicas e brincadeiras;
✓ Fazer vídeos dos espaços
físicos da escola e apresentar
aos alunos na plataforma,
WhatsApp e aulas síncronas,

- Professores Regentes
das turmas de Educação
Infantil,
dos
turnos
Matutino e Vespertino;
- Professores Regentes
das turmas de 1º ano do
Ensino Fundamental, do
turno
Matutino
e
Vespertino;
- Direção, Supervisão /
Coordenação
Pedagógica.

A avaliação ocorrerá
em todos os momentos do
Projeto,
através
das
atividades orais nas aulas
síncronas e no interesse e
participação dos alunos nas
atividades propostas.
A (Re)Avaliação do
Projeto
será
executada
continuamente
nas
Coordenações
Individuais,
especialmente quando algum
episódio importante acontecer
durante o presente Projeto,
bom ou ruim.

•

Contribuir para uma melhor
adaptação dos estudantes
do 2º Período para o 1º ano,
tendo em vista que estão no
mesmo espaço escolar,
mas em blocos diferentes.

Objetivos específicos
• Permitir que a criança
conheça o espaço físico
que irá estudar no próximo
ano;
• Conhecer
os
novos
professores;
• Conversar com os alunos
do 1º ano e professores
sobre a rotina no 1º ano do
Ensino Fundamental.

65

PROJETO BRASÍLIA DE “A” a “Z”:

PROJETO

OBJETIVOS

“PROJETO
PEDAGÓGICO DOS
4º ANOS BRASÍLIA DE “A”
a “Z” / 2021 –
INSERIDO NA
PROPOSTA
PEDAGÓGICA”

Objetivo Geral
•

A instrução de Ciências
Humanas tem por objetivo
conduzir os Estudantes dos
4º
Anos
do
Ensino
Fundamental de 9 anos
desta Unidade Educacional
a edificar e fundamentar o
raciocínio
abstrato,
contemplando,
depreendendo, deduzindo,
apresentando
hipóteses,
avaliando
fenômenos
históricos e geográficos de
Brasília como sistemas
sociais, provocados desde
o sonho de Dom Bosco e a
intenção/construção
da
nova Capital do Brasil pelo
Presidente da República
daquela época, V. Exª.
Juscelino Kubitschek.

Objetivos específicos
• Ciências
Humanas:
Alicerçar a conexão do
passado até ao presente,
de forma a propiciar o
entendimento
e
a
compreensão da existência,
nos pontos de vista das
Disciplinas de História do

PRINCIPAIS AÇÕES

✓
✓

✓

Um Portfólio para cada
Estudante;
Conteúdos mais relevantes
de Ciências Humanas, que
contemplem
os
“Eixos
Transversais:
Educação
para
a
Diversidade/
Cidadania e Educação em e
para os Direitos Humanos /
Educação
para
a
sustentabilidade” e dos
“Eixos
Integradores:
Alfabetização/Letramento/L
udicidade”, na concepção
interdisciplinar do Currículo
em
Movimento
da
Educação Básica, mais
especificamente dos 4º
anos
do
Ensino
Fundamental Anos Iniciais,
para uso no presente
Projeto, no Portfólio;
Textos dos conteúdos do
Componente
curricular
supra,
referentes
aos
enfoques pertinentes à
História do Distrito Federal
e ou/ à Geografia do Distrito
Federal.

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO

- O presente projeto será
trabalhado
pelos
Professores Regentes,
nas turmas dos 4º anos
dos turnos matutino e
vespertino, ao longo de
todo o ano letivo.

Realizaremos a Avaliação ao
longo do Projeto, por meio de
atividades orais, escritas,
atenção,
curiosidade
e
entusiasmo dos Estudantes
dos 4º anos, na produção de
seu próprio portfólio.
A (Re) Avaliação do Projeto
acontecerá
continuamente
nas
coordenações
pedagógicas coletivas das
quartas-feiras – com o
coordenador
pedagógico,
especialmente quando algum
episódio significante suceder
durante este Projeto, seja
favorável ou prejudicial.
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•

Distrito Federal e Geografia
do Distrito Federal, tendo
como intuito auxiliar ao
Estudante
em
seu
reconhecimento
como
sujeito social, cultural e
histórico que se associa, se
cerca e intervém no cosmo
das dissemelhanças e
pluralidade socioculturais,
afetivas,
históricas
e
geográficas do Estado no
qual habita.
O ensino-aprendizagem da
História do Distrito Federal
conecta-se à formação da
ideia de personalidades
pessoais, sociais e globais
que abrangem o saber
histórico
regional
e
rotineiro, explorando o
“começando por mim” e o
“chegando
ao
outro”,
incluído
no
aspecto/temporal, ao passo
que no processo do ensinoaprendizagem da Geografia
do Distrito Federal, a
diligência é para esclarecer
e alcançar o entendimento
dos nexos entre a natureza
e a sociedade, onde os
sujeitos, ajustados, criam e
formam as paisagens e os
espaços geográficos.
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PROJETO DE LEITURA

PROJETO

OBJETIVOS

“PROJETO DE
LEITURA INSERIDO
NA PROPOSTA
PEDAGÓGICA”

Objetivo Geral
•

•

Despertar
o
prazer
da leitura e
aguçar
o
potencial cognitivo e criativo
do Aluno;
Promover
o
desenvolvimento
do
vocabulário, favorecendo a
estabilização de formas
ortográficas

Objetivos específicos
• Possibilitar o acesso aos
diversos tipos de leitura na
Escola, buscando efetivar
enquanto processo a leitura
e a escrita.
• Estimular o desejo de novas
leituras;
• Possibilitar a vivência de
emoções, o exercício da
fantasia e da imaginação;
• Possibilitar
produções
orais, escritas e em outras
linguagens;

PRINCIPAIS AÇÕES

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Reunião entre Professores
e
coordenadores
para
definir dia, textos e vídeos
que serão utilizados no
projeto;
Enviar junto ao material
impresso fichas de leituras
para serem trabalhadas nas
aulas
síncronas
e
assíncronas;
Selecionar vídeos com
contação de histórias e
realizar
atividades
de
intepretação oral junto com
o(a) Professor (a) e a turma;
Realizar
contação
de
histórias, gravar por meio
de app e colocar na
plataforma Google Sala de
Aula.
Utilização da biblioteca
virtual – Com livros em pdf
e contação de histórias pela
Professora da Biblioteca
Escolar (Meyre)
Realização de Live com
escritoras de livros infantis
a fim de despertar o gosto
pela leitura e escrita
O projeto será realizado
uma vez na semana,
preferencialmente
na
quarta-feira, por todas as
turmas,
da
Educação
Infantil, e 1º aos 5º anos;

PROFESSOR
RESPONSÁVEL
- Professores Regentes
das turmas de Educação
Infantil,
dos
turnos
Matutino e Vespertino;
- Têm a função de
auxiliar:
• Professores
(Readaptados)
da
Biblioteca
Escolar;
• Direção,
Supervisão
/
Coordenação
Pedagógica.

AVALIAÇÃO DO
PROJETO E NO
PROJETO
A avaliação ocorrerá
em todos os momentos do
Projeto, através dos vídeos
enviados
pelas
famílias,
atividades orais nas aulas
síncronas,
nas
vídeo
chamadas individuais, e no
interesse e participação dos
Alunos
nas
atividades
propostas.
A (Re)Avaliação do
Projeto
será
executada
continuamente
nas
Coordenações
Individuais,
especialmente quando algum
episódio importante acontecer
durante o presente Projeto,
bom ou ruim.
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PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

PROJETO

OBJETIVOS

“PRGRAMA
APRENDER
VALORES”

Objetivo Geral
•

Estimular
o
desenvolvimento
de
competências e habilidades
de educação financeira e
consumo.
Objetivos específicos
• Definir
Educação
Financeira e situá-la como
pilar
da
cidadania
financeira.
•

Discutir
os
benefícios
trazidos pelo hábito de se
falar sobre o dinheiro.

•

Explicar o conceito de custo
de oportunidade para a
conquista de objetivos e
sonhos.

•

Refletir sobre a influência
das emoções nas escolhas
financeiras.

•

Relacionar
o
comportamento financeiro
às necessidades e aos
desejos.

•

Apresentar, a partir de uma
fundamentação teórica e de
propostas
práticas,
algumas
possibilidades
para a elaboração e
execução
de
um

PRINCIPAIS AÇÕES
✓
✓
✓
✓

Formação on-line para a
equipe gestora;
Formação on-line para o
corpo docente;
Avaliação de entrada dos
estudantes.
Aplicação,
pelo
corpo
docente, em sala de aula,
do conjunto de projetos
escolares de Educação
Financeira integrados aos
componentes curriculares
Matemática,
Língua
Portuguesa e Ciências
Humanas e alinhados à
BNCC;

PROFESSOR
RESPONSÁVEL
- Direção e
Coordenadores
pedagógicos.

AVALIAÇÃO DO PROJETO E
NO PROJETO
Em cada ciclo de
implementação do programa,
estudantes serão submetidos
a avaliações de
aprendizagem de Letramento
Financeiro, Língua
Portuguesa e Matemática.
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planejamento
adequado.

financeiro

•

Discutir, com base em uma
fundamentação teórica e
em propostas práticas, a
importância
do
planejamento no tempo e
da definição de prioridades
para alcançar sonhos e
objetivos.

•

Analisar
as
principais
características
do
orçamento pessoal/familiar
e a importância dele no
controle
das
finanças
pessoais.

•

Demonstrar dois métodos
práticos para a execução do
orçamento pessoal/familiar.

•

Desenvolver de maneira
prática a proposta de
poupança
ativa,
relacionando-a ao conceito
de investimento e suas
diferentes formas.

•

Discutir a importância e os
meios de se preparar para a
aposentadoria
e
de
proteger
o
patrimônio
pessoal ou familiar. •
Compreender
as
possibilidades de uso do
crédito,
de
maneira
consciente e responsável, a
partir das necessidades
pessoais.

•

Apresentar as principais
situações geradoras de
endividamento
e
as
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vantagens e desvantagens
da tomada de crédito.
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PROJETO DE TRANSIÇÃO DO 5º ANO PARA O 6º ANO:

PROJETO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS AÇÕES

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

PROJETO
PEDAGÓGICO DE
TRANSIÇÃO DOS 5º

- GERAL:
● Contribuir para uma melhor adaptação dos
estudantes do 5º para o 6º Ano, com vistas às

- O Projeto ocorrerá
por meio de ações
pontuais, descritas

- O presente Projeto
será trabalhado
principalmente pelos

INSERIDO NA

aprendizagens, às relações interpessoais e à
adequação aos tempos e espaços novos.

Professores Regentes,
nas Turmas dos 5º

PROPOSTA
PEDAGÓGICA

- JUSTIFICATIVA:
“Todo estudante traz para a sala de aula uma história

abaixo:
● Reunir os Pais e
apresentar o Projeto
(Google Meet),
orientando sobre a

pessoal, com experiências particulares vividas na
família, na sociedade, com disposições e condições
diversas para realizar seu percurso de estudante, e
expectativas diferenciadas com relação a um projeto
de vida” (GRILLO,2001, p.79).
● Os Estudantes do 5º para o 6º Ano passam por
uma série de mudanças que podem impactá-los
negativamente. Aumento expressivo de Professores e
Disciplinas, mudança de horários, conteúdos mais
aprofundados, entrada na adolescência, sem falar no
fato de não serem mais os “maiores” da escola e sim
os “menores”, são apenas algumas questões que
precisam ser trabalhadas com essas crianças. Mas,
como tratar esta fase com olhar sensível e acolhedor,
possibilitando segurança ao Estudante? É o que
pretendemos ao propor esse Projeto de Transição.

necessidade de apoiar
o Educando nesse
período;
● Promover uma visita
dos Estudantes do 5º
Ano ao espaço onde
irão estudar, Centro de
Ensino Fundamental
08; (Google Meet e
Google Maps)
● Convidar um
Professor /
Coordenador
Pedagógico / Gestor
do CEF 08 para
explicar a Proposta
Pedagógica para os

Anos dos Turnos
Matutino e Vespertino,
ao longo de todo o ano
letivo;
- Toda a Equipe
Pedagógica da Escola
Classe 17 e
Professores voluntários
da Escola para onde
irão os estudantes
(serão convidados);
- Direção da Escola
Classe 17;
- Colaboração dos Pais.

AVALIAÇÃO
DO PROJETO E
NO PROJETO
- Após aplicar as
ações planejadas, dar
aos Estudantes um
Questionário (Google
Formulários) para que
eles exponham suas
expectativas e
possíveis dúvidas que
ainda persistirem. Os
resultados só poderão
ser vistos
efetivamente no
decorrer de 2021, em
parceria com os
profissionais do
Centro de Ensino
Fundamental 08.
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA /
SUPERVISÃO COM FUNÇÃO PEDAGÓGICA:

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
- Fornecer subsídio ao
Corpo Docente no que diz
respeito à implementação
de projetos individuais e
coletivos;
- Oferecer ao professor
formação continuada
específica para sua
necessidade pedagógica;
- Apoiar e auxiliar a
gestão escolar nas
atividades pertinentes à
rotina diária escolar;
- Acompanhar o processo
de ensino-aprendizagem,
atuando junto ao corpo
docente, pais e
estudantes;
- Promover a integração
entre os turnos matutino e
vespertino;
- Orientar e acompanhar
o preenchimento do
Diário de Classe;
- Auxiliar no
preenchimento do
Relatório de
Desenvolvimento do
Estudante;
- Subsidiar o
planejamento das
atividades, zelando pela
qualidade no
cumprimento do Currículo
em Movimento;
- Estudar, pesquisar e
selecionar assuntos

AÇÕES/
ESTRATÉGIAS
- Subsídio para
planejamento e
elaboração de
atividades;
- Promoção de formação
continuada por
segmento;
- Acompanhamento e
participação na rotina
escolar;
- Aplicação, correção e
tabulação dos dados da
Avaliação em Larga
Escala;
- Orientação ao
professor, seja individual
ou coletiva;
- Implementação dos
projetos previstos no
PPP;
- Colaboração no
planejamento e
execução das
Coordenações
Coletivas;
- Participação nas
formações continuadas
específicas para o
Coordenador
Pedagógico;
- Orientação e
acompanhamento do
preenchimento do Diário
de Classe;
- Auxílio no
preenchimento do
Relatório de

PARCERIA
ENVOLVIDA NAS
AÇÕES
- Supervisão
Pedagógica,
Coordenação
Pedagógica,
Professores,
Orientação
Educacional,
Secretaria Escolar

PÚBLICO

- Subsidiamos o
trabalho do corpo
docente na procura de
meios e fins para
melhor aprendizagem,
e assim atingir o
nosso principal
objetivo, o estudante.

CRONOGRAMA

- Reuniões coletivas
semanais;
- Planejamento mensal
por segmento;
- Conselhos de classe
conforme proposta
constante no P.P.P.;
- Acompanhamento
diário das ações.

AVALIAÇÃO DAS
AÇÕES
- Avaliação consiste
num trabalho
progressivo e
cooperativo entre a
gestão escolar,
coordenação
pedagógica e corpo
docente, integrados na
diagnose dos problemas
que interferem no
processo ensinoaprendizagem. Essa
avaliação contínua,
progressiva e reflexiva
será feita através de
avaliações diagnósticas,
análise do Plano de
Ação, observações
diretas e indiretas,
conversas informais,
fichas de
acompanhamento e
registros diversos.
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didáticos que auxiliem a
aprendizagem;
- Participar ativamente
dos Conselhos de Classe;
- Promover encontros e
reuniões de acordo com a
necessidade do professor,
do estudante ou da
gestão escolar;

Desenvolvimento do
Estudante;
- Auxílio a estudantes
com dificuldade de
- Participação em
Conselho de Classe;
-Participação em
reuniões administrativas
ou de planejamento;

Estimular, orientar e
auxiliar no planejamento
dos reagrupamentos;
Orientar e acompanhar o
planejamento
diversificado do professor;
Promover
palestras/debates/estudos
para estudantes e
professores de acordo
com a demanda;
Analisar e orientar a
elaboração das
Avaliações Bimestrais;

- Análise e orientação da
elaboração das
avaliações bimestrais;
- Acompanhamento e
auxílio ao professor em
seu planejamento
diversificado.

Zelar pela qualidade na
Educação;
Sugerir metodologias de
aprendizagem
diferenciada;
Identificar constantemente
as prioridades das turmas
e propor intervenções
nesse sentido;
- Estimular o uso dos
recursos tecnológicos
disponíveis na escola;
- Avaliar, acompanhar e
estimular os estudantes
com dificuldade de
aprendizagem.
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PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO A APRENDIZAGEM – SEAA:
No Ano Letivo de 2021, a Escola Classe 17 de Sobradinho encontra-se sem os profissionais da Sala de Recursos, Pedagogo e Psicólogo.

PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE:
De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra-se à Equipe Pedagógica da
Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania,
Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do Estudante. (2019, p. 30)
Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A atuação do PedagogoOrientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico PPP, visando à aprendizagem
e ao desenvolvimento integral do Estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar
e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59)
Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo:

METAS:

Alcançar 100% dos estudantes a fim de garantir as aprendizagens, estreitar os vínculos entre família e escola e evitar a evasão escolar.
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PERÍODO DE
EXECUÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
TEMÁTICA
Integração
Família-Escola /
Mediação de
Conflitos

Ed.
Cidadania
DH

X

Ed.
Diversidade

EIXO DE AÇÃO

Ed.
Sustentabi
lidade

x

Ligar para as famílias e contatos próximos com
objetivo de localizar os Estudantes da Busca Ativa.
Informar as famílias sobre o retorno das aulas de
forma remota. Sensibilizar as famílias quanto a
importância do acompanhamento escolar do
Estudante.
Contactar as famílias dos Alunos que não estão
respondendo às atividades, por meio de contato
telefônico (WhatsApp e ligação telefônica). Utilizar as
estratégias da escuta sensível e mediação de
conflitos para superação dos desafios conjuntamente
com as famílias. Fortalecer a parceria entre famíliaescola. Disponibilizar meios de atendimento para o
esclarecer dúvidas quanto a plataforma, retorno às
aulas, atividades e frequência escolar. Orientar sobre
o desenvolvimento da autonomia nos estudos.
Acolher às famílias dos Alunos para orientar e
estabelecer estratégias de condução dos estudos no
contexto de ensino remoto e realização das atividades
pedagógicas, via Meet, WhatsApp, chamada
telefônica.
Auxiliar a Equipe Gestora na realização do
Mapeamento Institucional e Socioeconômico: Criar no
Google Formulários: Levantar dados pessoais dos
Estudantes (endereço e telefone para contato),
formas de acesso a

Ações junto ao
Estudante
Ações junto às
famílias
Acolhimento

Ano todo

Ações junto ao
Estudante
Ações junto às
famílias
Acolhimento

Ano todo

Ações junto ao
Estudante
Ações junto às
famílias
Acolhimento

Ano todo

Ações
Institucionais

Início do Ano
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internet (dados móveis, wi-fi e dados reversos,
aparelhos disponíveis em casa (celular, TV,
computador), formas de acesso às atividades
(plataforma ou impressas), quem auxilia o Estudante
na realização das atividades, se o Alunos ou algum
familiar pertence ao grupo de risco.
Ensino /
Aprendizagem

X

Realizar Rodas de Conversas com os Professores,
por meio do Meet. Promover diálogos e análises
reflexivas com o grupo de Professores sobre as
vivências neste novo contexto escolar. Identificar o
perfil da turma e suas necessidades. Auxiliar na
adequação dos conteúdos para o ensino remoto.

Ações junto ao
Professor
Acolhimento
Ações
Institucionais

Ano todo

Disponibilizar para os Estudantes e famílias vídeos e
tutoriais informativos.

Ações junto aos
Professores
Ações junto às
famílias
Ações junto aos
Estudantes

Ano todo

Atender aos Professores, familiares e Estudantes no
desenvolvimento de estratégias para autonomia nos
estudos (rotina de estudos e preparação de ambiente
adequado)

Ações junto aos
Professores
Ações junto às
famílias
Ações junto aos
Estudantes
Autonomia nos
estudos

Ano todo

Participar da realização dos Estudos de Caso e dos
Estudos de Casos Omissos dos Estudantes em
conjunto

Ações junto aos
Professores

2º semestre
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com o Serviço Especializado de Apoio às
Aprendizagens (psicólogo e pedagogo) e Sala de
Recurso.

Desenvolvimento
das
Competências
Socioemocionais

Saúde

x

x

Ações junto às
famílias
Ações junto aos
Estudantes

Realizar Escuta Ativa e atendimento individualizado
com Professores. Promover momentos de
acolhimento ao grupo de Professores: rodas de
conversa, palestras e atendimentos coletivos, via
WhatsApp ou via Meet. Desenvolver trabalhos
envolvendo temas como: autoestima, autocuidado e
as emoções.
Acolher, nas Coordenações Coletivas por meio do
Meet, aos Professores por meio de mensagens,
músicas e vídeos.

Ações junto aos
Professores
Acolhimento
Aprendizagem
Emocional

Ano todo

Atender aos Alunos coletivamente e individualmente
por meio de rodas de conversa, escuta sensível e
ativa, conversas qualificadas, vídeos que
desenvolvam as competências socioemocionais.

Ações junto ao
Estudante
Acolhimento
Aprendizagem
Emocional

Ano todo

Articular com a Rede de Saúde e Social, por meio do
sistema SEI e por telefone, encaminhamentos de
Estudantes que necessitam de atendimento e
acompanhamento médico.

Ações em rede

Ano todo

Elaborar folders, vídeos e outros para divulgar ações
realizados junto à Comunidade Escolar referente
aos meses de prevenção (exemplos: maio laranja,
setembro amarelo, outubro rosa)

Ações junto aos
Professores
Ações junto às
famílias
Ações junto aos
Estudantes

Ano todo

x

Acolhimento
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Transição

X

x

Promover ações, encontros, via Meet, com a Equipe
de Profissionais da Educação da Escola Sequencial
para conhecer a Escola, Professores, Equipe
Gestora, bem como, o esclarecimento de dúvidas.

Ações junto ao
Estudante
Acolhimento

Final do ano

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:

-

Avaliação Institucional.
Reuniões de avaliação com Equipe Gestora e Coordenação Pedagógica.
Conselhos de Classe.
Levantamento da participação dos Estudantes a partir de instrumento diagnóstico
Participação das famílias no grupo de WhatsApp da Turma.
Devolutiva das atividades na plataforma.
Devolutiva das atividades impressas.
Participação nas Avaliações em Larga Escala (Prova Brasil e ANA).
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PROPOSTA DE TRABALHO DOS PROFESSORES READAPTADOS:

OBJETIVOS

•

•

Oportunizar
ao
Estudante
as
ocasiões
de
discussão
sobre
áreas
diversificadas do
conhecimento:
direitos humanos,
valorização
das
diferenças,
sustentabilidade
ambiental,
respeito e levá-lo a
perceber
a
complexidade da
relação “Escola X
Sociedade”.
Reconhecer
o
Aluno como sujeito
de seus direitos e
deveres,
valorizando-o
como indivíduo

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

Auxiliar
na
organização
das
atividades
pedagógicas com
destaque
no
sucesso escolar de
nossos Estudantes,
porque
a
aprendizagem
ultrapassa o espaço
da Sala de Aula,
com o objetivo de
que estes tenham
capacidade para se
apossar da cultura,
do
diálogo
e
possam
interrelacionar-se com
seus pares, de

Elaboração
de
documentos
diversos
necessário
ao
bom
andamento do trabalho
na Escola;

. Participar dos Conteúdos do
Currículo em Movimento e
auxiliar, de forma geral, na
articulação dos Processos de
Avaliação Educacional para as
Aprendizagens em seus três
níveis:

Denise
Beatriz As
Atividades
Dornelles e Silva;
propostas
serão
executadas durante
Susane Vasconcelos;
todo o Ano Letivo.
Meyre Machado.

- Fazer o controle dos
empréstimos de Jogos
Pedagógicos diversos;

Elaboração/confecção de
Jogos Pedagógicos (com
material reciclável);

- Confecção de murais
temáticos;

CRONOGRAMAS

a) Aprendizagem Avaliação
em Sala de Aula do
desempenho
dos
Estudantes,
sob
a
responsabilidade
dos
Professores Regentes;
b) Institucional
Autoavaliação – do
trabalho pedagógico e
da Escola (desenvolvida
por ela mesma). Esta
deve acontecer
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modo a otimizar
a -Cooperar na
correção quando for
imprescindível
mediaçã
multidimensional
eo
dos de Avaliações para
as examinar a prática da própria
salientando os
direitos Professores
na Aprendizagens
de instituição;
relaçã
coletivos,
ou
seja, o
professor- Diagnóstico dos Alunos;
c) De Sistema (de Redes de
auxiliar na formação de
aluno no dia a dia, a
-Participação
nos Ensino) ou Avaliação Externa
pessoas
menos sublimar e elevar
o
eventos comemorativos
(Avaliação
de Larga Escala):
consumistas,
mais nível do processo de
e
de
culminância Conforme Calendário Escolar
éticas
consigo, ensino-aprendizagem
pedagógica;
Anual (e Local), realizada pelo
solidárias com
seus dos Estudantes, a fim
Estado
(SEEDF) ou
pelo
d
semelhantes
e
partes e que
possamos -Organização do acervo
Governo Federal (MEC).
materiais
da
integrantes da natureza
oferecer
educação e
em que vivem.
para
todos
com Biblioteca;
A interpretação
é de
qualidad
que os níveis (supra)
ajam
e
e
●
Proporcionar
ao
-Cuidar do ambiente, no
ultrapassar
nossas
mutuamente, entre si mesmos,
Estudante o
contato
sentido
de
torná-lo
e venham
a
colaborar
próprias
metas nas
agradável e funcional;
com os
Princípios
da
Avaliações de Larga
verdadeiramente
para
o
Educação
Integral
desenvolvimento da
qualidade
Escala do
Ensino -Recebimento,
presentes do
Currículo
Fundamental – Séries organização
e na educação pública desta UE.
em
Movimento
da
distribuição
dos livros
Iniciais, que são:
Educação
Básica,
os
● Assessorar na significação da
didáticos;
quais
são: a) Provinha Brasil (2º
avaliação formativa e em sua
de manutenção consciente,
com
integralidade,
Anos): A
nível do -Realização
Distrit
transversalidade,
o
Federal, empréstimo
semanal base em conceitos e práxis
dos livros de
literatura realizadas por cada pessoa na
territorialidade,
exclusivamente
(SEEDF)
para Alunos e para o
conjuntura tangível do ambiente
convivência
escolar ;
Corpo
Docente, escolar, especificamente
nas
negociada,
b) Prova Brasil (5º
Inter setorização,
Servidores
e Salas de Aula desta UE.
Anos): A
nível
Comunidade
Escolar,
diálogo
Escolanacional
(MEC
–
● Colaborar na Avaliação para
Comunidade,
trabalho
sempre que solicitado;
Ministéri
o
da
as Aprendizagens, que
se
em rede, o que tornará
Educação)
-Controle de devolução envolve com o método,
não
.
possível a dilatação de
dos
livros
emprestados,
meramente
com
o
resultado
da
chances às
crianças, ● Amparar o
Corpo
adolescentes, jovens
e Docente no
sentido bem como do estado em avaliação;
que os mesmos
se
adultos.
de que no âmbito da
● Contribuir, em linhas gerais,
encontram;
democraci
●

Permitir

que

se a

de

na:
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realize na vida escolar constituição e
ação -Manter o
diálogo a)
Função formativa
da
do
Aluno a
função “na” e “da” Escola,
permanente
com
a avaliação,
cujo objetivo
é
principal da Escola: que proporcionemos
a Comunidade Escolar, no proceder à inclusão e conservar
ele tenha o direito de
apoderação
de sentido de: conscientizar todos
os
Alunos
aprender,
sem resoluções
coletivas da
necessidade
de alcançando/compartilhando
discriminação,
dentro in loco e deliberações conservação
e conhecimentos e saberes;
do processo de inclusão individuais,
sob devolução do
acervo,
b) Função diagnóstica, que se
educacional, ordenando circunstâncias
informar
sobre novos
constitui na avaliação formativa,
todo
o
trabalho características,
acervos e
materiais
consistindo
no conjunto
dos
pedagógico de modo a
conforme
as disponíveis, estimular o
outros níveis de avaliação.
cooperar para que este
experimentadas pelos uso do espaço
pelas
possa vivenciar dentro Professores
Turmas
(conforme ● Promover, junto ao Corpo
previsto em escala préDocente, auxiliando no que for
da Escola condições e Regentes
e estabelecida);
circunstâncias
que Estudantes em Sala
requerido,
a
progressão
favoreçam a aquisição de Aula, uma vez que
continuada das aprendizagens
-Assessorar o
uso do
do conhecimento e
o propiciemos
dos
Alunos,
mediante
acervo e materiais
da
assistência metódica
de
desenvolvimento
das considerações
e
Biblioteca Escolar;
aprendizagens,
com ponderações em volta
desempenho dos Alunos
por
e intermédio
de
avaliações
base nos princípios
da de
quesitos -Apresentar, distribuir
fazer o
controle
dos diversas
praticadas
com
responsabilidade e
da relevantes,
materiais destinados ao frequência. Inserido
neste
ética.
particularmente:
uso em Sala de Aula, procedimento,
avaliativo
e
●
Refletir e analisar o I) “Para que ensinar?”
tais como: Dicionários, formativo,
que possibilite
e
processo
de ensinoII) “O que ensinar?”
Livros do PNAIC – Pacto levem o Corpo
Docente e a
aprendizagem,
Nacional
de Equipe Pedagógica desta UE a
percebendo
o III) “Como ensinar?”
Alfabetização na Idade refletirem no trabalho produzido,
Estudante
como
IV) “O que
e como Certa etc.;
procurando alternativas
que
indivíduo
complexo,
avaliar?”.
venham
a oportunizar
o
capaz de
elaborar
-Realizar
Contação de
aperfeiçoamento
no
Ao
debater histórias no espaço
da
hipóteses, facilitando a
atendimento às carências
de
interdisciplinaridade,
a pontos de
vistas na Biblioteca Escolar
e/ou
aprendizagens
apresentadas
dos no Pátio principal,
de
experiência
da gênese
pelos nossos Alunos.
contextualização e
do pensamentos,
acordo
com
os
●
Participar,
quando
que
é, de
fato, prevalências, atitudes Planejamentos
e intervenções
dos Pedagógicos Coletivos;
convidadas, do Conselho
de
importante.
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procedimentos
-Assessorar
o Classe, que consiste numa das
técnicos,
nas desenvolvimento
do mais significativas categorias de
maneiras
de Projeto de Literatura (e avaliação da Escola.
instrumentalização da de
suas
Ações),
prática
escolar, a participando
de
sua
Escola produz suas elaboração,
próprias
ideias providenciando livros
e
curriculares,
materiais da
Biblioteca
superando a simples
necessários
ao
seu
demarcação de datas desenvolvimento,
comemorativas.
participando
de
sua
execução
dentro
do
● Desta forma, a
possível.
possibilidade é de
haver uma
-Elaboração
de bilhetes
convergência de
e/ou Autorizações
aos
desempenho e
Pais / Mães
e
motivadores, de tal
Responsáveis
dos
maneira que se
Alunos
matriculados e
origine, (em cada um) de documentos diversos
ao redor de si, áreas
internos, necessários ao
de atuação variadas,
bom
andamento
do
expandindo
trabalho na Escola;
oportunidades com o
-Redação de Atas das
intuito de que os
reuniões
de
inúmeros indivíduos,
Coordenação
as esferas e o
Pedagógicas Coletivas e
conjunto de
Planejamentos
circunstâncias de
Pedagógicos
Coletivos
uma situação se
Bimestrais;
declarem e cooperem
para sua mudança.
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