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1. APRESENTAÇÃO
A Proposta Pedagógica nasce no espaço da comunidade escolar, mas não é um produto acabado. Ao darmos continuidade à
construção da PP, planejamos em conjunto com todos os colaboradores no processo: a Equipe Gestora, a Comunidade Escolar, os
Servidores da escola, os Professores e os Coordenadores. Em 2021, com o Ensino Remoto, atuante desde março de 2020, a escola teve
que se reinventar, buscando novas formas de ensinar e ao mesmo tempo aprender para oferecer uma educação de qualidade aos
estudantes. Surgiu muito medo e incerteza diante do quadro da pandemia da COVID 19, nunca poderíamos imaginar que a doença
chegaria a tais proporções. A gestão, os professores, servidores, funcionários , as famílias e os estudantes foram levados a uma realidade
nunca vista antes, todos tiveram que se adaptar às tecnologias, preparar espaços em suas casas e adquirir aparelhos para trabalharem e
estudarem no ensino remoto. Lançamo-nos para diante, com base no que temos buscando o possível. É um processo dinâmico que
sustenta a caminhada e o trabalho da Escola Classe 19 de Taguatinga. Atentos às suas peculiaridades, capacidades e limitações, buscando
contemplar os anseios de todos por uma escola de qualidade. E, portanto, somos responsáveis pela sua execução, conscientes de que não
é uma proposta concluída, mas realista e atual, por isso complementações se fazem necessárias a todo o momento e eventuais
modificações poderão ser anexadas de acordo com a avaliação das ações e dos resultados obtidos.
Lembrando que esta proposta pedagógica visa, no ensino remoto, o resgate das aprendizagens dos estudantes, a busca ativa e a
continuidade das ações já desenvolvidas na escola em 2020, que obtiveram bons resultados. Promovendo também a modificação do que se
fizer necessário para o avanço e bom desempenho do nosso papel social, aliados às propostas educacionais estabelecidas pela Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal em suas diretrizes e normativas, tais como:
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⮚ Projeto Político Pedagógico - Professor Carlos Mota;
⮚

Currículo em Movimento da Educação Básica - Secretaria de Educação do Distrito Federal;

⮚ Diretrizes Pedagógicas do BIA, entre outros.
⮚ BNCC - Base Nacional Comum Curricular - Ministério da Educação
Nossa proposta de PROJETO EDUCATIVO na visão da EDUCAÇÃO INTEGRAL, focada na cidadania, diversidade, sustentabilidade
humana, direitos humanos e aprendizagens como eixos estruturantes do Currículo Básico do Distrito Federal e presentes em nossos
componentes curriculares, buscando promover uma trajetória de ensino e aprendizagem que reconheçam, na pluralidade cultural, o respeito
às diferenças sociais e de gênero, religiosas, culturais, linguísticas, raciais e étnicas e o respeito ao meio ambiente. Tal proposta foi
discutida e elaborada com toda comunidade escolar, por meio de reuniões coletivas com os professores, a equipe diretiva, servidores e
representantes da comunidade escolar, avaliando a escola que temos e a escola que queremos para o ano de 2020/2021, com início na
Semana Pedagógica. Os materiais utilizados pelos participantes foram gráficos e tabelas, contendo indicadores internos e externos dos
índices de avaliações dos estudantes, apresentação de propostas para melhorias do espaço escolar, conversas informais e sugestões. A
PP é flexível e está sempre em movimento, à equipe reúne-se sempre que necessário para reavaliar os trabalhos e ajustá-los à realidade da
escola. Partindo da visão de EDUCAÇÃO, ESCOLA E SOCIEDADE, aqui apresentada.
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2. HISTORICIDADE: ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR
2.1. HISTÓRICO DA ESCOLA E PERFIL DA COMUNIDADE
A Escola Classe 19 de Taguatinga, situada na QNA 39 área especial 19 Taguatinga Norte - Distrito Federal, email
ec19.taguatinga@edu.se.df.gov.br, ec19tag@gmail.com, telefone 061 -39017573, Facebook, blog - ec19tag.blogspot.com, foi inaugurada em 17
de agosto de 1964, através do Decreto nº 481 – GDF. A Escola Classe 19 é vinculada a Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga –
CRET da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Sob a direção das Gestoras : Diretora Thaís Andrade Macedo,
Vice-diretora Mariana Alves de Azevedo Veras , eleitas pela comunidade escolar em 2016 e reeleitas em 2019, com a Secretaria Escolar
Nilia Raquel de Oliveira e a partir de setembro de 2019, foi autorizado pela SEEDF um Supervisor Administrativo para compor a Equipe
Gestora em 27/09/2019, foi nomeado o servidor Ewerson Vinícius Miranda Macêdo.
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SEJAM BEM-VINDOS!
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A Escola foi fundada em 1964 para atender a demanda da comunidade, filhos de trabalhadores que participaram ativamente da
construção de Brasília, oriundos de vários estados brasileiros. A partir de 2010 passou por um processo de reconstrução durante quatro
anos, de 2010 a 2013. A empresa responsável pela construção faliu e a obra ficou parada por um longo período até que em janeiro de 2013
foi concluída. Durante a reforma, a Escola foi transferida para a Escola Classe 21 de Taguatinga, permanecendo lá por quatro anos. Em 26 de
março de 2013 a escola foi entregue à comunidade escolar e reiniciou suas atividades em um prédio novo e adequado aos trabalhos
educacionais, atendendo melhor às necessidades da comunidade educativa e com a perspectiva de atender a Educação Integral. O espaço
escolar é composto por 11 salas de aula, salas das equipes, sala de recursos, sala multiuso e banheiros dos estudantes, no primeiro andar do
prédio. No térreo, tem um refeitório, uma sala de leitura, um laboratório de Artes e Ciências, um laboratório de Informática, sala dos
servidores, depósito de materiais de limpeza, sala da merenda, cozinha e depósitos de gêneros para a merenda, almoxarifado, depósito
geral, mecanografia, secretaria, sala de apoio à direção, sala do administrativo, sala dos professores e coordenação, copa dos professores,
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banheiros dos professores, banheiro dos estudantes, pátio interno e coberto. Na parte externa tem um espaço coberto para realizar atividades
diversas, a horta escolar, o estacionamento e um parquinho.
Retornamos para nossa sede original em março de 2013. Após várias discussões com toda a comunidade escolar, no início de julho de
2013, foi implantado o Projeto Piloto de Educação Integral em Tempo Integral- PROEITI, com ampliação da jornada dos alunos para 10h de
permanência na escola e com a inclusão das disciplinas da Parte Diversificada – PD, aumentando assim tempos e espaços do aluno na
escola. Visamos à formação integral permeando por todas as frentes da educação do cidadão e buscando a cultura da paz.
Devido à proposta do PROEITI, nos anos de 2013 e 2014, as disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada foram
distribuídas em turno único de 10 horas, através de uma grade horária que possibilita ao aluno movimentar-se dentro da escola sem tornar a
jornada cansativa.
Estamos desenvolvendo ações sólidas, discutidas coletivamente. Observamos, claramente, o crescimento da equipe que acredita no
que faz. Ofertamos a Educação Integral que funciona, temos orgulho e prazer nisso. Nosso índice de evasão escolar é quase zero. A
procura por vagas na escola é diária e a repercussão do trabalho executado aqui nos traz alegria e aumenta a cada ano nossa
responsabilidade. E o mais importante, os resultados com as crianças, a cada dia são visíveis e nos deixam mais incentivados a continuar.
Em 2021, a escola conta com 11 turmas do 1º ao 5°Ano, distribuídas da seguinte forma: 3 turmas de 1º Ano, 2 turmas de 2º Ano, 1
turma de 3º Ano, 3 turmas de 4º Anos e 2 turmas de 5º Anos do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, com uma média de 293 (duzentos e
noventa e três) estudantes, nos turnos matutino e vespertino. Atendemos, em todas as turmas, crianças com Necessidades Especiais e
diagnosticadas com transtornos diversos que são acompanhadas pelo Serviço de Orientação Educacional SOE, Pedagoga/ EEAA. Em razão
do Ensino Remoto não dispomos de Educador Social Voluntário em 2021. A Parte Flexível, comparada aos anos anteriores, passou por
algumas modificações para adequar-se à realidade atual dos estudantes e da comunidade escolar, as disciplinas da Base Nacional Comum
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são ofertadas durante a jornada das 10 horas. No turno matutino: Língua Portuguesa, Educação com Movimento, Ciências Humanas (História
e Geografia) entremeadas pela Parte Flexível com Literatura Lúdica, Produção de Texto e Laboratório de Artes, desenvolvidas no Ensino
Remoto, com o suporte das professoras readaptadas conforme as suas limitações descritas no processo. No vespertino: Matemática e
Ciências da Natureza, Ensino Religioso e também a Parte Flexível: Informática e Laboratório de Artes e Ciências, desenvolvidas pelos
professores readaptados. Toda essa diversidade de atividades é costurada pelos eixos transversais e os temas contextualizados e de forma
interdisciplinar que a escola trabalha bimestralmente, elencados na coordenação pedagógica baseado em nossa Proposta Pedagógica
formando uma grande teia de ações e aprendizagem, visando à formação integral do nosso estudante.
Nosso projeto destaca-se ainda pelo “olhar diferenciado” ao atendimento dos professores às turmas. No turno matutino eles lecionam
Língua Portuguesa e Ciências Humanas (História e Geografia) e no vespertino, Matemática e Ciências da Natureza. Essa dinâmica possibilita
a execução efetiva em sala de aula, no Google Meet, onde os professores aplicam o que aprenderam e aprendem na formação continuada
durante os cursos ministrados pela EAPE e outros, oferecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Observando essa
prática, concluímos que o foco nas duas frentes mais importantes da formação do educando Língua Portuguesa e Matemática ficam com o
mesmo “peso” e os dois professores da turma são efetivamente aproveitados na aprendizagem, de forma interdisciplinar, o que leva a
resultados significativos. Acreditamos que quando a Base Nacional Comum é ministrada apenas em um turno, naturalmente se direciona para
a Língua Portuguesa, e as áreas do conhecimento

sendo ofertadas durante as 10 (dez) horas da jornada de forma interdisciplinar e

contextualizada, o ganho é incomparável, mesmo com as aulas remotas.
No presencial, ofertamos quatro refeições diariamente: café da manhã, almoço e dois lanches, um matutino e outro vespertino.
Cultuamos uma alimentação saudável. A hora do almoço é um momento de socialização de toda a escola e nele os professores, além de
acompanhar a alimentação, orientam a respeito dos bons hábitos e são exemplo vivo de como é positivo se alimentar de maneira saudável.
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O grande desafio da escola é a Gestão Pedagógica do processo educativo ensino-aprendizagem, ou seja, melhorar os resultados. Em
2021 tivemos um pequeno avanço no resultado do IDEB, com média 7,0. Para 2022 o principal objetivo é elevar o IDEB para 7,5 e, uma das
estratégias previstas é o trabalho interventivo intraclasse que acontece semanalmente no Google Meet, que vem dando resultado, por meio
de reagrupamentos e intervenções realizadas por todos os professores regentes, com o suporte pedagógico dos professores readaptados, na
elaboração das atividades, com os estudantes dos 2º e 3º anos do BIA que ainda encontram-se nos níveis Pré-silábicos e Silábicos,
estendendo-se essas estratégias ao 4º e 5º anos, com metas e prazos estabelecidos com o objetivo de sanar as dificuldades nas
aprendizagens.
A escola trabalha em parceria com a família, através da busca ativa, com o objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes junto
ao processo educativo de ensino-aprendizagem. A família participa das ações promovidas pela escola através de três avaliações
pedagógicas anuais conforme Calendário Oficial da SEEDF. No presencial, a Comunidade Escolar é muito participativa no Planejamento
Pedagógico com a Comunidade Escolar, Dia Letivo Temático, reuniões de pais todo bimestre, apresentações dos trabalhos dos estudantes,
Formatura do PROERD, Formatura Programa Lobo Guará- PMDF, palestras, aulas passeio, festa da família, festa das crianças, etc. Esses
momentos oportunizam o diálogo entre escola e comunidade, a participação de todos contribui para a melhoria da qualidade de ensino
oferecido.
A Proposta de Educação Integral de Tempo Integral – PROEITI, tem como uma de suas metas principais proporcionar uma Educação
de qualidade para toda a comunidade educativa. Conforme assevera o Projeto Político Pedagógico de Carlos Mota.
"proporcionar uma educação pública de qualidade, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano para que este possa atuar como agente de
construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de
todos os estudantes.”

10

2.2. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Em 2016 a equipe gestora da Escola Classe 19, os professores e educadores, todos com formação no ensino superior, licenciaturas e
a maioria pedagogos, após intensos debates durante a avaliação institucional, estipulou como meta para o índice do IDEB em 2017 , 6,7
pontos, mas atingimos 6,4 pontos. O desempenho abaixo do esperado levou o grupo de professores e educadores da escola a uma reflexão
a respeito das intervenções realizadas durante o ano letivo de 2017, 2018 e 2019, detectando as fragilidades e as potencialidades e através
de estudos, pesquisas e formações decidiram buscar um novo modelo de Projeto Interventivo capaz de reduzir o déficit na aprendizagem
dos estudantes e elevar os resultado no desempenho das avaliações internas e externas para possibilitar o alcance das metas propostas.
No ano de 2018, no Conselho Final, foi aberta uma discussão a respeito do formato do Projeto Interventivo, e levantou-se um
questionamento, apesar de análise dos diagnósticos feitos através do teste da psicogênese e relatos de observações diárias dos professores
regentes, levantamento do número de alunos com necessidades de serem atendidos com o Projeto Interventivo, o projeto foi acompanhado
pelos professores readaptados, estas crianças participaram do Reagrupamento Intraclasse e Interclasse, porém detectou-se no referido
Conselho que 42 estudantes dentre os demais que participaram de todas as intervenções realizadas no ano letivo, continuavam
necessitando de intervenções urgentes. Partindo dessa necessidade na semana pedagógica

todos os envolvidos no processo ensino

aprendizagem, preocupados com a necessidade urgente dessas 42 crianças sugeriram ações imediatas, já no início do ano letivo de 2019,
no intuito de desenvolver um Projeto Interventivo permanente, “Reprovação Zero” começando com esse grupo de alunos.
Os alunos foram divididos em grupos, em suas salas de aula, percebeu-se que a maioria dessas crianças são diagnosticadas ou estão
em processo aguardando um laudo, priorizou-se o atendimento individualizado no horário de aula, sendo que as turmas de 4º e 5º anos,
receberão um Educador Social 2 vezes por semana, e o BIA 3 vezes por semana, Pedagogo ou cursando Pedagogia, para acompanhar as
crianças durante as atividades propostas em sala de aula pelo professor regente. Desta maneira a criança não será retirada da sala durante
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as aulas, tendo em vista que é turno integral, de 10 horas aula e a criança não tem horário contrário. Cada criança tem um ritmo para
apreender os conteúdos, a princípio, são estipulados prazos de acordo com as metas definidas para que o aluno seja capaz de sanar o déficit
na aprendizagem e consiga acompanhar as aulas com autonomia.
A Escola Classe 19 lida com duas realidades distintas e opostas: alunos oriundos de famílias com baixo poder aquisitivo e alunos
advindos de famílias financeiramente abastadas, mais da metade dos estudantes residem em diversas Regiões Administrativas do DF e
entorno. As transformações sociais nos apresentam estruturas familiares diversas, com modificações que nos obriga a adotar uma postura
onde a convivência entre crianças de diferentes núcleos familiares seja acolhedora, fazendo com que todas as crianças sintam-se aceitas e
integradas.
Esse desafio tem se mostrado realmente grandioso visto que muitos pais veem a escola como substituta da família em seus deveres
de prover educação, sustento, dignidade e respeito. Ainda lidamos com um número significativo de famílias que apresentam dificuldades em
acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Assim, faz-se necessário continuar trabalhando junto à comunidade escolar a clareza de que a
família (independente de sua configuração) tem o dever de desempenhar funções educativas, imprimir valores, fornecer modelo de formação
para a vida em sociedade. Além disso, ser responsável pelo desenvolvimento físico e mental, materializar os direitos do indivíduo no seio
familiar com cuidados que permitam o crescimento e desenvolvimento desse indivíduo. O desempenho dos seus diferentes papéis pelos
respectivos atores (escola e família) deve concretizar um ser social saudável.
Nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 observamos a cada ano, uma participação mais efetiva dos responsáveis no que se refere
à vida escolar das crianças, em relação a períodos letivos anteriores. Mesmo no ensino remoto essa participação foi perceptível em reuniões
escolares avaliativas e/ou pedagógicas, também em culminância de projetos como o Projeto Soletrando e o Projeto Multiplicando que foi via
Google Meet, com uma participação expressiva e outras ocasiões. Apresentamos uma tabela, contendo demonstrativos do número de alunos
aprovados e reprovados por ano em 2020, e abandono escolar.
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AULAS NO ENSINO REMOTO NO ANO LETIVO DE 2020

ANO

ALUNOS APROVADOS

ALUNOS RETIDOS

ALUNOS EVADIDOS

1º ano A

25

00

00

1º ano B

26

00

00

2º ano A

31

00

0

3º ano A

25

00

0

3º ano B

30

00

0

3º ano C

19

00

0

4º ano A

26

00

0

4º ano B

22

00

0

5º ano A

24

00

0

5º ano B

24

00

0

5º ano C

25

00

0
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3.

FUNÇÃO SOCIAL
Além do ensino e resgate das aprendizagens, a função da Escola Classe 19 no PROEITI é a de atender as crianças em estado de

vulnerabilidade social, por meio da busca ativa no ensino remoto e presencial, a escola preocupa-se em definir ações para que estas crianças
sejam acolhidas e sintam-se seguras e protegidas no ambiente escolar.
Considerando a clientela bastante diversificada, incluindo alunos com necessidades especiais, a escola tem buscado formas, discutido
e construído caminhos para processar a inclusão com ganhos sociais e individuais, desenvolvendo uma pedagogia centrada no estudante,
responsabilizando-se pelo processo de ensino aprendizagem de todos os seus indivíduos, independente de “suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais e linguísticas”. A EC 19 aceita, assim, o grande desafio de coordenar a efetiva aprendizagem de crianças
que têm o desenvolvimento cognitivo, motor e/ou social, bastante comprometidos e, num primeiro momento, não alcançam os objetivos
propostos, conforme a maioria.
A Escola Classe 19 entende que os desafios impostos pela inclusão educacional não são somente de ordem ideológico-filosófica. Mas,
prioritariamente, de formação profissional docente: mais um processo do que um fim. Não é apenas uma tarefa técnica, exige uma mudança
conceitual nos valores culturais da escola e, sobretudo, da sociedade.
Para tanto, a Proposta Pedagógica ora apresentado, propõe, ao longo do ano de 2021, continuar desenvolvendo um trabalho de
qualidade focado na aprendizagem, no sentido de atender às necessidades educacionais de todas as crianças e promover o fortalecimento
das atitudes de aceitação e respeito a si próprio, à natureza e às diferenças individuais, enfatizando a importância da ética na construção de
vidas comunitárias mais sustentáveis, mais saudáveis e mais humanas.
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3.1 A Escola Classe 19 de Taguatinga tem se concentrado em melhorar os índices das provas externas e aprimorar os resultados dos
nossos estudantes. Para isso, observamos metas e ações do trabalho pedagógico.
Pontos relevantes:
⮚ Gráfico do rendimento interno e externo e as metas do IDEB que não foram alcançadas e o porquê de não ter sido alcançado;
⮚ Proficiência dos estudantes em Português e Matemática: metas alcançadas e não alcançadas;
⮚ Trabalho com o Reagrupamento e o Projeto Interventivo,
⮚ Sala de leitura, cantinho da leitura, literatura lúdica;
⮚ Participação dos pais nas reuniões bimestrais;
⮚ Perfil dos professores: quanto à formação em serviço;
⮚ Resultados observados quanto aos professores que participaram dos cursos de formação continuada, na escola e na EAPE, entre
outros;
Projeto de Reagrupamento:
3.2. Diagnóstico inicial: Após os Conselhos de Classe bimestrais, onde são avaliados a participação, assiduidade no cumpromento das
tarefas na Plataforma Google Classroom, no ensino remoto e rendimento dos estudantes, os resultados das intervenções, estratégias são
criadas com os objetivos e as metas a serem trabalhadas durante o reagrupamento Intraclasse, com os estudantes do 1° ao 5° Anos,no
ensino remoto, de acordo com os níveis de aprendizagem, e no ensino presencial conforme orientações do Currículo em movimento e da
BNCC.
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4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
Constituição Federal de 1988;
Plano Nacional de Educação 2001 a 2010;
Resolução nº 2 – do Conselho de Educação do Distrito Federal - CONSED;
Regimento Escolar das Instituições de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal, 2009;
LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96.
Projeto Político Pedagógico das Escolas Públicas do Distrito Federal – Carlos Mota, páginas 17 a 19;
Projeto de Educação Integral em Tempo Integral – PROEITI – 2013 e Matriz Curricular-Parecer 208/2017 ;
Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2° Ciclo – 2014;
Diretrizes da Avaliação triênio 2014-2016;
BRASIL, MEC Secretaria de Ensino Fundamental. Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola. 2ª Ed. Brasília, 1999.
Lei nº 11.645/08 – Inclusão da Temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”
Diretrizes de avaliação do processo de Ensino e de Aprendizagem para a Educação, 2008.
Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 2009/2013.
Currículo em Movimento da Educação Básica do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 2014;
Os princípios epistemológicos que sustentam as práticas educativas emanam do Currículo em Movimento:
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⮚ Unicidade teoria x prática – garantida através de estratégias que possibilitem “reflexão crítica, síntese, análise e aplicação dos
conceitos voltados para construção do conhecimento”, incentivando constantemente o “raciocínio, questionamento, problematização e
a dúvida.”
⮚ Interdisciplinaridade e contextualização – possibilita a integração de diferentes áreas de conhecimento com sentido social e político.
⮚ Flexibilização – oportuniza às escolas complementar o currículo de base comum com conteúdos e estratégias capazes de completar a
formação intelectual do educando.
⮚ Quanto aos princípios basilares da Educação Integral para as escolas públicas do DF, constantes no Currículo da SEEDF, os mesmos
são:
⮚ Integralidade humana;
⮚ Transdisciplinaridade;
⮚ Transversalidade;
⮚ Intersetorialidade;
⮚ Territorialidade;
⮚ Diálogo escola/comunidade;
⮚ Gestão democrática participativa.

5.OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO , DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS
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5.1 OBJETIVO GERAL
⮚ Oportunizar aos estudantes a retomada das aprendizagens nos anos iniciais da Educação Básica, construir conhecimentos,
atitudes e valores que as tornem cidadãs solidárias, críticas, éticas e participativas para intervirem na sociedade,
transformando-a.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
⮚ Reorganizar o tempo/espaço da escola, no ensino remoto e presencial, com vistas ao pleno desenvolvimento da criança
e sua efetiva alfabetização/letramento;
⮚ Oportunizar o resgate e o desenvolvimento das aprendizagens no ensino remoto;
⮚ Definir os fundamentos teórico-metodológicos norteadores da prática docente, tendo em vista a concepção de
alfabetização proposta para o Bloco Inicial de Alfabetização;
⮚ Valorizar a formação continuada dos professores, estimulando a ação-reflexão-ação da prática pedagógica;
⮚ Refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem, de acordo com os Eixos Norteadores do Currículo da Educação
Básica de 2014, BNCC, permitindo à criança dos anos iniciais do ensino fundamental:
⮚ Vivenciar experiências prazerosas de aprendizagem, com autonomia, ressignificando as atividades escolares;
⮚ Interagir solidariamente com seus pares e demais membros da comunidade escolar;
⮚ Perceber o espaço escolar como ambiente de trabalho cooperativo e de equipe, responsabilizando-se pela organização
da vida coletiva e pela construção de novos conhecimentos;
⮚ Sentir-se apoiada e estimulada a refletir, questionar, pesquisar, tomar iniciativa, enfim, ser o sujeito ativo no processo
educativo.
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⮚ Reorientar o currículo pela via da interdisciplinaridade e pela elaboração de unidades de trabalho, sem perder de vista a
necessidade/importância de trabalhar sobre a cultura afro-brasileira;
⮚ Refletir sobre fatores que podem ser consideradas responsáveis pela exclusão e/ou evasão de educandos (tempo,
espaço, conteúdo);
⮚ Garantir o envolvimento e a participação efetiva dos auxiliares em educação nas atividades pedagógicas;
⮚ Criar ações de apoio para crianças e adolescentes, para educação especial e aqueles em situação de risco social ou
individual;
⮚ Adequar melhores propostas curriculares e pedagógicas para os portadores de necessidades educacionais especiais;
⮚ Compreender a importância da íntima relação entre direitos humanos e formas de participação no trabalho da escola:
colaboração, respeito, pluralismo, responsabilidade, prestação de contas.
⮚ Aplicar os Recursos Financeiros destinados à melhoria do ensino, as Políticas Públicas, através de discussões a respeito
das reais necessidades da Escola, com os representantes dos Conselhos Fiscal, Escolar, a Comunidade Escolar, os
Gestores, o Setor Administrativo e o Pedagógico, considerando todas as dimensões da Escola Classe 19.
6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
A Educação Pública é oferecida a todos os indivíduos pelo Estado, custeando por meio de impostos transformados em Políticas
Públicas, para atender a demanda da sociedade, direitos garantidos pela Constituição Federal do Brasil. A qualidade social em educação
na escola é fundamental para oferecer condições para que os estudantes tenham acesso a um ensino gratuito e de qualidade, garantindo
com sucesso a sua permanência na escola. As Políticas Públicas são necessárias para garantir os direitos à aprendizagem, e a
valorização do profissional em educação, assim será possível garantir o ensino almejado na sociedade. O educador é o grande motivador,
é ele que desenvolve ações educativas mobilizando as crianças, desenvolvendo o seu interesse, entusiasmo e o lado intelectual de cada
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um. Mas isto somente não basta. As relações entre escola e família são outro fator importante que demonstra os padrões de qualidade de
um educandário. A escola vai contribuir com a educação da criança, mas os educadores não poderão preencher todas as lacunas. O pai,
a mãe, ou responsáveis têm a grande tarefa de transmitir valores positivos à criança, impor limites e acompanhá-los durante toda a vida
escolar.
Dentro da perspectiva de inclusão social busca-se trabalhar o respeito às diferenças de gênero, étnicas, sociais, culturais, raciais,
religiosas, entre outras, com foco na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, que norteiam o trabalho da Escola Classe
19. Quanto ao Ensino Especial, além de trabalharmos todos os pressupostos até aqui mencionados, fazemos as adequações Curriculares
necessárias a cada caso no intuito de proporcionar, ao nosso educando com Necessidades Educacionais Especiais, a condição educativa
para o seu pleno desenvolvimento.
Dentro da perspectiva do Programa Educação Integral em Tempo Integral PROEITI – pretende-se viabilizar espaços e atividades
diversificadas e lúdicas, de acordo com a grade curricular que é organizada e discutida pela equipe escolar e o Conselho Escolar, suas ações
são cuidadosamente traçadas conforme o perfil dos estudantes e da comunidade escolar, buscando aproximar ao máximo da realidade das
crianças, para que se tornem atividades significativas, que aumentem o prazer no ato de aprender e permitam ao educando novos
conhecimentos, agregando valor social.
Os fins e princípios norteadores estabelecidos para a prática educativa, em consonância com as diretrizes emanadas da Constituição
Federal, da LDB, BNCC vigente, bem como todos os demais documentos oficiais da SEEDF. São eles:
⮚ A Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em qualquer idade, capacitando-o a alcançar o exercício pleno da
cidadania.
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⮚ A Educação deve possibilitar ao ser humano o desenvolvimento harmonioso de todas as suas dimensões, nas relações individuais,
civis e sociais.
⮚ Os princípios da igualdade, da liberdade, da integralidade, o reconhecimento e aceitação do pluralismo de ideias, a flexibilidade
teórico-metodológica constituem elementos essenciais na definição da política pedagógica adotada.
⮚ A escola e todos os seus integrantes necessitam buscar o desenvolvimento e fortalecimento de uma identidade própria,
compartilhando as responsabilidades, sem perder de vista a integração com as políticas nacionais de educação e a legislação vigente.
⮚ Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum devem ser valorizados na
prática pedagógica como norteadores que são da vida cidadã.
⮚ Os direitos e deveres de cidadania, o exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática constituem fonte de experiências
fundamentais para a vida em sociedade, análise de padrões vigentes e a busca da justiça, igualdade, equidade, liberdade, fraternidade
e felicidade tanto individual quanto grupal e/ ou universal.
⮚ O processo de ensinar-aprender, baseado no diálogo pedagógico, investigação e criatividade, propicia a construção, a consolidação e
o aprofundamento gradual dos conhecimentos, viabilizando o prosseguimento dos estudos nos diferentes níveis.
⮚ A ação pedagógica deve enfatizar procedimentos capazes de favorecer a compreensão e o domínio dos fundamentos científicos e
tecnológicos em que se baseiam os processos produtivos da sociedade atual.
⮚ A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao cidadão, condições de responder positivamente às grandes
necessidades contemporâneas de aprendizagem: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e
aprender a empreender.
⮚ A participação da família e da comunidade na discussão e definição de prioridades, estratégias e ações do processo educativo,
contribuirá de forma essencial para a defesa da dignidade humana e da cidadania.
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⮚ A educação é a estratégia mais adequada para se promover a melhoria da qualidade de vida; exercício da cidadania e a sustentação
da governabilidade.
É necessário que se destaque os três princípios em torno dos quais se organizam os valores estéticos, políticos e éticos que emanam
da Constituição Federal e da LDB. São eles: sensibilidade, igualdade e identidade. Devem estar presentes em todas as práticas
administrativas e pedagógicas da escola, passando pela convivência, pelo emprego dos recursos, pela organização do currículo, das
aprendizagens e das estratégias de avaliação.
Entende-se que a estética da sensibilidade além de promover a criatividade e afetividade, possibilita ao educando reconhecer e
valorizar a diversidade cultural do país. A política da igualdade exige o reconhecimento dos direitos humanos e o exercício dos direitos e
deveres da cidadania. Para tanto: o acesso aos benefícios sociais e culturais construídos pela humanidade (saúde, educação, informação,
etc.), além do combate a todas as formas de preconceito e discriminação. A ética da identidade visa a construção da autonomia, oferecendo
ao educando a oportunidade de na construção de sua identidade, estar apto a avaliar suas capacidades e recursos, emitir juízos de valores e
proceder escolhas consonantes com seu projeto de vida.
BIA( Bloco Inicial de Alfabetização)
O espaço e tempo no BIA deve ser pensado para atender qualitativamente o aluno do bloco: promovendo atividades coletivas,
diversificadas, respeitando os tempos de desenvolvimento, ressignificando o trabalho de forma a garantir a aprendizagem de todos.
O trabalho com o Bloco Inicial de Alfabetização prevê, ainda, a Alfabetização, Letramentos e Ludicidade, eixos integradores do trabalho
pedagógico. Entende-se como alfabetização a “aprendizagem do processo de escrita” e como letramento “as práticas efetivas de leitura e
escrita”, “o que as pessoas fazem com as habilidades de leitura e escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se
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relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais”. Deve manifestar-se nos diferentes componentes curriculares, sendo o professor
responsável pelo letramento específico de cada área de conhecimento trabalhada.
Ou seja, no trabalho com o BIA é necessário integrar as práticas de codificação e decodificação da língua escrita com a assunção da
escrita como própria pelo “aprendente traduzindo...” numa expressão: “alfabetizar letrando”. Esse trabalho deve ser permeado pela
Ludicidade (outro eixo integrador do trabalho com o bloco) de forma contextualizada, resgatando “as cantigas de roda, as brincadeiras
infantis, o subir, ou descer, o pular, e gritar", permitindo a vivência da “corporeidade”.
7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA:
7.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS
A escola oferece o Ensino Fundamental Regular nos Anos Iniciais – fase I (Ensino Fundamental de 09 anos), organizada em Ciclos,
conforme a SEEDF estabelece, dentro das exigências da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9.394/96) e do Regimento Escolar vigente. E com a implantação da Educação Integral, conforme preconizam as Diretrizes Pedagógicas da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovadas ‘pelo Parecer nº 325/2008 do Conselho de Educação do Distrito Federal –
CEDF: “Educação Integral: Amparada pela Constituição Federal, 1988, Art. 205, combinado com o Art. 2º da LDB, e regulamentada pelo
Decreto nº 28.504, de 04 de dezembro de 2007, do GDF, e o Parecer n° 208/2017 – CEDF, constitui uma das principais metas do Plano de
Desenvolvimento da Educação e objetiva promover a melhoria qualitativa e quantitativa da oferta educacional escolarizada, visando ao
acesso, à permanência e ao êxito dos alunos na instituição educacional pública”.
Nossa organização escolar é em ciclos, dentro da perspectiva do PROEITI e de acordo com a Base Nacional Comum. Nossos
estudantes são atendidos por dois professores de Atividades, no ensino Remoto e no Presencial, para suprir às 10 horas de atendimento da
Educação Integral. Dentro da grade o atendimento é permeado pelos professores de Educação Física com o projeto Educação com
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Movimento, além da Parte Flexível, ministrada pelos professores readaptados ( Sala de Informática, Laboratório de Artes, Laboratório de
Ciências, Literatura Lúdica, Suporte Pedagógico com os professores readaptados). Essa proposta é um avanço pedagógico, pois resulta em
crescimento do estudante em sua integralidade, assim como no seu rendimento escolar. Existe um progresso na relação aluno X professor e
o docente tem a oportunidade de conhecer as especificidades dos estudantes, além de atender à demanda social das famílias a partir das
entrevistas realizadas pela equipe gestora, no início de cada ano letivo, com os pais e/ou responsáveis pelos estudantes recém matriculados
na escola e também com aqueles que chegam no decorrer do ano letivo. Em 2021, todas as entrevistas foram efetivadas por videochamada e
pelo Google Meet.
Outro momento do planejamento pedagógico ocorre coletivamente no início dos bimestres, quando os professores, acompanhados da
coordenação pedagógica, Suporte Pedagógico com os professores readaptados e a direção, reúnem-se, em ambos os turnos. Mais do que
apenas separar conteúdo, esse momento mostra-se rico na troca de experiência entre os docentes e na reflexão acerca dos instrumentos de
avaliação e todos os profissionais da escola tem acesso a este material que é disponibilizado via portfólio, anualmente a equipe escolar
constrói o referido portfólio onde ficam registradas as atividades e estratégias desenvolvidas ao longo do ano letivo na escola.
Com esta proposta almejamos resultados satisfatórios, observando os índices de aprovação e reprovação, mas também aqueles
relativos à elevação dos índices dos índices de aprendizagem dos estudantes nas avaliações externas.
Para unir os turnos e sistematizar nossa proposta pedagógica utilizamos a figura do Coordenador. Os professores coordenam por ano
e quando possível com seu parceiro de turma. É sugerido, seguindo o Currículo em Movimento e os Eixos, um tema norteador por bimestre.
Através dele permeiam todas as ações pedagógicas do turno único de 10 horas. As aulas de Educação Física e Informática, além das
atividades dos Projetos Diversificados e da Parte Flexível que também permeiam o eixo norteador e funcionam como intensificador do que os
professores regentes estão trabalhando em sala de aula.
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Após estudarem o eixo norteador, construímos sistematicamente a proposta do bimestre e as sequências didáticas.

7.2 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS NO ENSINO REMOTO E PRESENCIAL
Organização do Trabalho Pedagógico:
⮚ Elaboração da Proposta Pedagógica com a equipe pedagógica, Conselho Escolar e comunidade escolar;
⮚ Acompanhamento da Direção a Coordenação Pedagógica;
⮚ Acompanhamento às AEE -Sala de Recursos ( no momento estamos sem professor);
⮚ Acompanhamento do OE – Orientação Educacional;
⮚ Acompanhamento da EEAA – Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem.(atualmente composta somente pelo pedagogo)
⮚ Elaborar atividades desenvolvidas pelos estudantes durante a utilização dos espaços da escola, no ensino presencial, a sala de
Leitura, a sala Multiuso, o Laboratório de Informática, o Laboratório de Artes e Ciências, espaço recreativo, Horta Escolar, Pátio
Interno e o Parquinho;

Esta Instituição Educacional, atendendo a proposta de Projeto Piloto de Educação Integral em Tempo Integral- PROEITI é estruturado
assim:
⮚

03( três) Coordenadoras Pedagógicas;

⮚

01 (um) Apoio Pedagógico;

⮚

01 (uma) Orientadora Educacional;

⮚

01 (uma) Pedagoga;
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⮚

Conselho Escolar (reorganização das ações da Proposta Pedagógica).

PORTARIA N° 12, DE 24 DE JANEIRO DE 2014 - OP-Orientação Pedagógica nas Escolas
Normas para as Atividades de Coordenação Pedagógica.
As coordenações pedagógicas na Escola Classe 19, são realizadas às terças-feiras, dia destinado ao planejamento das atividades
desenvolvidas pelos professores e alunos em sala de aula e nos demais espaços oferecidos na escola. Durante o planejamento a equipe
escolhe um tema quinzenal para a elaboração da sequência didática para aquele período. O tema e todas as atividades são contextualizadas
e interdisciplinares, de acordo com os eixos norteadores de cada bimestre, Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade,
Educação para os Direitos Humanos e a Cidadania. Nas quartas-feiras acontecem as formações, estudos e as reuniões coletivas, espaço de
discussão de projetos e atualização da Proposta Pedagógica, informações em busca de melhorias para a escola de modo geral, as quintas
feiras são destinadas aos cursos de formação dos professores, oficinas e planejamento.
“... reiteramos que a práxis da coordenação pedagógica está em contribuir na organização e gestão do trabalho pedagógico, tanto no que
se refere especificamente ao processo ensino e aprendizagem, como aos diferentes interesses que envolvem outros segmentos da
comunidade escolar, conforme assevera o PPP de Carlos Motta, 2013.”
“O entendimento de educação integral não se pode resumir a ampliação do tempo de permanência do estudante na escola. Apesar de
esse fator ser importante para a melhoria na qualidade da educação, não é só isso que dará conta de tal papel. Associados à proposta de
ampliação de tempo, visamos, ainda, à ressignificação e ampliação de espaços e tempos escolares, de modo a oportunizar a aprendizagem
do cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspectiva da sustentabilidade humana, da cidadania, dos direitos humanos e do respeito à
diversidade”
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Portanto, atendendo o que preconiza o Art. 87,§ 5º que possui a seguinte redação “Serão conjugados todos os esforços, objetivando a
progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral”, nossa unidade escolar
vem trabalhar para esta prerrogativa buscando a implementação da Proposta de Educação Integral estabelecida pelo Ministério da Educação
em consonância com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
7.3 RELAÇÃO ESCOLA - COMUNIDADE
Quanto à relação escola – comunidade, a Escola Classe 19 desenvolve todos os projetos com foco no eixo integrador “ Cultivar
Valores '' buscando o fortalecimento da participação da família junto à escola. Nossa preocupação em acolher as famílias da melhor maneira
possível inicia na matrícula. As Gestoras priorizam atender as demandas familiares. Receber individualmente, conhecer a família e o
estudante que está chegando. Suas necessidades, suas expectativas, suas potencialidades. Assim a escola se organiza para receber seu
novo membro. Com a vinda do ensino remoto, e a necessidade de distanciamento social optamos por manter a entrevista em formato
mediado pelas tecnologias. Nossa entrevista “Conversa com a Escola Classe 19” é antecedida pela divulgação de um vídeo institucional
onde explicamos nossa proposta pedagógica e apresentamos a equipe a nova família. Desta maneira, no encontro virtual , a família já tem
condições de dirimir as dúvidas e em escuta afetiva e atenciosa trazer o seu olhar e agregar ao nosso trabalho. Todo esse processo fica
documentado no Acompanhamento Familiar do Ensino Remoto - AFER, que está dividido por turmas e por estudantes. Neste documento
registramos tudo o que diz respeito ao estudante, seus dados pessoais, a entrevista com a Gestão, a busca ativa, as intervenções,
encaminhamentos e o acompanhamento dos Conselhos de Classe. É um documento único onde toda a equipe registra e alimenta . Assim
todos acompanham tudo e ficamos cada vez mais próximos de nossos estudantes, o que é nosso maior objetivo.
No Ensino Remoto, através da busca ativa que é feita diariamente pelos professores, a Equipe Gestora, o serviço de OE e a
Pedagoga, a escola vem desenvolvendo laços com as famílias mais carentes e oferecendo ajuda social e equipamentos que recebe através
de doações, para que as crianças possam estudar através da Plataforma Google Classroom e no Google Meet. Visando estreitar esta
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relação e consequentemente apoiar a criança em seu desenvolvimento global, despertando uma consciência crítica e sensível e solidária. As
famílias estão presentes, participam de todos os eventos da escola, gostam de contribuir, ajudam na ornamentação e transporte de objetos
para as festas e comparecem em massa. O principal objetivo é propiciar a reflexão de valores morais universais que envolvam a família e
suas estruturas internas, buscando melhorar suas ações e relações interpessoais e com o meio ambiente, promovendo a construção de um
cidadão crítico, reflexivo, cooperativo, criativo e ativo, capaz de influenciar positivamente o meio em que vive e estabelecem suas práticas
sociais, culturais, políticas e ambientais.
Espera-se que a aquisição de tais valores e relacionamentos mais saudáveis no ambiente familiar, auxiliem no melhor desempenho
das atividades escolares, utilizando-se de estratégias que promovam reuniões e encontros com a família em momentos específicos,
possamos envolver a família em atividades escolares diversas, além de utilizar nas aulas diárias e momentos diversos, textos, livros, músicas,
filmes e atividades teatrais/artísticas, entre outros, correlacionados ao tema em questão.

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2021
JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o processo de ensino e de aprendizagem necessita de atenção especial, que perpassa por várias etapas de
organização e de acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, este plano organiza-se com o propósito de
subsidiar o desenvolvimento da Proposta Pedagógica (PP) da escola, o desempenho do trabalho didático-pedagógico e propiciar a melhoria
da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem. O presente plano tem ainda a função de estimular, orientar, e acompanhar as
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atividades do corpo docente, dinamizando, facilitando e esclarecendo a atuação da coordenação pedagógica junto ao corpo administrativo,
docente e discente da Escola Classe 19 de Taguatinga.

OBJETIVO GERAL

● Promover no ambiente escolar, momentos que possibilitem aos professores, avaliar e repensar sua prática pedagógica, almejando
assim, a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●

Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica;

●

Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação do Projeto Pedagógico;

●

Realizar coordenações coletivas voltadas para o estudo e reflexão das questões pedagógicas;

●

Orientar e coordenar a participação docente na elaboração e execução de projetos que propiciem a melhor aprendizagem dos

estudantes voltado para o ensino remoto;
●

Sugerir a leitura como prática pedagógica dos docentes, a fim de despertar no estudante o gosto pela leitura;

●

Propor a implementação de um projeto de leitura do 1º ao 5º ano;

●

Possibilitar a progressão na interpretação textual, em seus níveis: objetivo, inferencial e avaliativo, por meio do projeto de leitura;

●

Proporcionar a reflexão sobre os resultados das avaliações nacionais, regionais e locais, a fim de torná-las instrumentos de

melhoria da prática pedagógica;
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●

Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação dos Reagrupamentos e do Projeto Interventivo, a

fim de auxiliar as intervenções do professor nas aprendizagens;
●

Integrar os diversos projetos da escola, voltando-os para uma prática pedagógica coletiva;

●

Incentivar a participação dos professores nos cursos, nas oficinas, nas palestras e nas demais atividades voltadas para a formação

continuada;
●

Estimular os docentes a compreenderem os estudantes de forma integral, buscando identificar suas necessidades de

desenvolvimento no nível físico, emocional, social e cultural;
●

Acolher as diferenças, reconhecendo que cada estudante é único, aprende de uma forma diferente e vive em contexto próprio;

●

Esclarecer os objetivos das ações externas, bem como suas propostas temáticas, justificativas e sugestões de atividades,

estimulando a participação da escola;
●

Incentivar os projetos desenvolvidos pelo Orientador Educacional/ SAA e pela Pedagoga, entre outros;

●

Organizar o cronograma de provas;

●

Analisar e orientar a elaboração de provas,considerando tanto o ensino remoto quanto o presencial;

●

Sugerir recursos tecnológicos dirigidos ao ensino remoto (jamboard, plataformas como Liveworksheets, Escola game, Wordwall,
Crosswordlab, Kahoot, Nearpod, Peardeck, vídeos, músicas, jogos, livros e outros);

●

Analisar, coletivamente, resultado de diagnóstico e orientar intervenções pedagógicas;

●

Assistir à direção em assuntos pedagógicos e em atividades cívicas e sociais;

●

Coordenar a realização do Conselho de Classe;

●

Ofertar coordenação setorizada em ambientes virtuais a fim de atender as demandas específicas de cada grupo de professores
(ano/série);

●

Capacitar os professores, ofertando oficinas de jogos e atividades para a plataforma digital “Google Sala de Aula”;
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AÇÕES / ESTRATÉGIAS

●

Participação na elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico;

●

Construção do Calendário Anual de atividades/projetos;

●

Estudo coletivo da BNCC e do Currículo em Movimento para elaboração dos conteúdos bimestrais de cada ano;

●

Planejamento de rotinas do trabalho pedagógico;

●

Promoção de estudos e atividades de formação continuada norteando o trabalho pedagógico do professor, voltando-o para a

intervenção na aprendizagem do aluno;
●

Mediação das ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e a escola;

●

Acompanhamento das atividades pedagógicas e da evolução de aprendizagem dos alunos;

●

Busca de parcerias para a realização de formação continuada e de atividades pedagógicas na escola;

●

Realização de Oficina Pedagógica sobre a hipótese da escrita, orientando os professores quanto à aplicação do teste de escrita e sua

análise (teste da psicogênese) e produção textual;
●

Realização de oficina ortográfica;

●

Realização de Oficina Pedagógica acerca da confecção de jogos de Matemática para auxiliar na prática pedagógica e possibilitar o

desenvolvimento do raciocínio lógico matemático;
●

Sugestão de atividades interdisciplinares tanto no ensino remoto quanto no presencial;
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●

Elaboração e implementação coletiva de um projeto de leitura, que contemple toda a escola, a fim de promover o desenvolvimento da

leitura e da interpretação textual;
●

Apresentações relacionadas à literatura que despertem o interesse pela leitura;

●

Construção coletiva dos Reagrupamentos e do Projeto Interventivo;

●

Orientações acerca do preenchimento dos Diários de Classe e dos RAVs (relatórios avaliativos);

●

Participação nos conselhos de classe, sugerindo as intervenções e encaminhamentos necessários;

●

Apresentação dos indicadores de desempenho da escola (IDEB, Prova Diagnóstica e outros) intensificando a reflexão acerca dos

resultados obtidos e traçando, coletivamente, metas para avanços dos estudantes;
●

Realização com a equipe gestora, da Avaliação Institucional, articulando os três níveis de avaliação, com vistas à melhoria do processo

de ensino.
●

Dar suporte aos projetos desenvolvidos em Matemática - Multiplicando e em Língua Portuguesa - Soletrando.

METAS

●

Alfabetizar todas as crianças, no máximo até os oito anos de idade, através do resgate das aprendizagens;

●

Incentivar o docente a adotar a leitura como prática pedagógica;

●

Despertar nos estudantes o prazer pela leitura;

●

Melhorar a leitura e a interpretação textual;

●

Fomentar a qualidade da educação básica (1° ao 5º ano), com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias
estaduais para o Ideb, e chegar a uma média 7.2;

●

Retenção zero no 3° ano e no 5º ano;
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●

Garantir os direitos previstos na lei e nas convenções para os alunos ANEES (Adequação curricular, ledor, adaptação em atividades e
avaliações, etc);

●

Promover dentro do espaço da coordenação pedagógica, formação continuada aos docentes com temas relacionados às demandas do
ambiente escolar;

●

Articular o trabalho da Equipe SEAA, SOE com a coordenação pedagógica a fim de buscar estratégias para atendimento aos estudantes
que apresentam dificuldades em suas aprendizagens.

RECURSOS

Livros;
Contação de histórias;
Músicas;
Vídeos, filmes e slides;
Teatros;
Oficinas e palestrantes convidados;
Jogos;
Atividades impressas, gráficos, tabelas, sequências didáticas;
Projetos;
Recursos tecnológicos;
Excursões pedagógicas, dentre outros.
CRONOGRAMA DAS AÇÕES
As ações serão desenvolvidas no decorrer do ano letivo de 2021.
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AVALIAÇÃO DAS AÇÕES / ESTRATÉGIAS
A avaliação será realizada, constantemente, por meio de videoconferência, durante o ensino remoto, com a equipe gestora e o corpo
docente após as diversas ações promovidas pela escola, com o objetivo de aprimorar as estratégias articuladas que respondam às demandas
da aprendizagem dos estudantes.
RESPONSÁVEIS
Coordenadoras
Graziela Xavier Sisnando Sousa Matrícula – 219.914-9
Regina Maria Silva Cavalcante

Matrícula – 239272-0

● Diretora
Thaís Andrade Macedo

Matrícula - 203 217-1

● Vice-Diretora
Mariana Alves de Azevedo Veras Matrícula – 35.483-x
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7.4 ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS PROFISSIONAIS

PLANO DE AÇÃO - 2021

SEAA/EEAA - Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem/Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem

Pedagoga - Catarina Pereira de Araújo Matrícula: 34382-X
Email: catarina.pereira@edu.se.df.gov.br
JUSTIFICATIVA:
O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) caracteriza-se como um serviço técnico pedagógico, de caráter
multidisciplinar, prestado por pedagogos e psicólogos, de forma articulada e integrada com o Orientador Educacional, Sala de Recursos,
Supervisor Pedagógico, Coordenadores Pedagógicos, Professores Regentes e família.
A atuação dos profissionais se dá por meio de ações preventivas e interventivas dentro das instituições educacionais, visando o
desenvolvimento dos alunos que apresentam queixas escolares relacionadas às dificuldades de aprendizagens e necessidades educacionais
especiais.
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OBJETIVO GERAL
Planejar, organizar, intervir e acompanhar as ações pedagógicas em articulação com o Serviço de Orientação Educacional e demais
membros da Equipe de Apoio Escolar, que favoreçam a melhoria do processo de ensino e aprendizagem da EC 19, durante o ensino remoto
e presencial, de acordo com as Orientação Pedagógica do SEAA, o Guia para Acolhimento à Comunidade Escolar no Contexto de
Atividades Pedagógicas Não-Presenciais de Acolhimento, Plano de Ação de Acolhimento dos Serviços de Apoio Pedagógico à Comunidade
Escolar e Plano de Gestão Estratégica para realização de Atividades Não Presenciais na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Identificar aspectos da dinâmica escolar que possam representar espaço necessário e prioritário de atuação da Equipe durante o
ensino remoto e/ou presencial.
● Esclarecer aos docentes quanto ao papel e ações da Equipe no espaço escolar;
● Criar momentos de reflexão sobre a prática pedagógica como uma ação interativa, fundamentada no diálogo e aproximação com os
sujeitos da aprendizagem.
●

Acompanhar as ações pedagógicas propostas nas Coordenações coletivas;

●

Promover momentos de reflexão sobre as práticas pedagógicas diante da realidade e necessidade apresentadas pelos alunos.

●

Observar as interações entre aluno-aluno, aluno-professor, professor -aluno mediadas pelas tecnologias e uso de atividades
impressas no ensino não presencial.
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●

Criar momentos e encontros com as famílias para orientação e instrumentalização quanto às maneiras de apoiar o filho(a) durante o
ensino remoto e/ou presencial.

● Facilitar e viabilizar o contato direto e frequente entre a família e Equipe de Apoio;
● Obter e registrar informações atualizadas dos acompanhamentos e uso de medicação dos alunos com TFEs, entre outras.
● Favorecer o envolvimento da família na aprendizagem remota e receber feedback da família quanto ao trabalho desenvolvido.
●

Identificar necessidades e desafios enfrentados pelos docentes durante o ensino remoto e/ou presencial para propor ações de
formação e assessoramento.

●

Acompanhar, orientar e propor ações que favoreçam o processo educativo dos alunos com dificuldade de aprendizagem (TFE e
outros) em situação de ensino remoto e/ou presencial.

● Participar do Conselho de Classe de todas as turmas da escola visando identificar situações que exijam a atuação da equipe e
buscando realizar escuta sensível, pedagógica e fortalecedora dos profissionais de ensino de maneira a promover reflexões sobre as
ações pedagógicas diante das especificidades de aprendizagem remota e/ou presencial.
● Acompanhar diretamente os alunos identificados com dificuldades acentuadas de aprendizagem buscando estratégias que favoreçam
a superação dessa dificuldades de maneira a orientar e instrumentalizar docentes quanto a atuação junto ao mesmo e buscando ser
mais um canal de comunicação e vinculação com o estudante na escola.
● Contribuir com o desenvolvimento de habilidades, atitudes e hábitos favorecedores da aprendizagem escolar durante o momento de
ensino remoto por parte de todos os alunos da escola,via Projeto Conhecer e Crescer, realizando postagens na Plataforma virtual de
aprendizagem em parceria com o Serviço de Orientação Educacional.
● Promover e participar de Estudos de Caso de alunos com dificuldade acentuada de aprendizagem, Transtorno Funcional Específico e
ANEEs que se fizerem necessários durante ensino remoto e/ou presencial, considerando a gravidade e urgência que o caso possa
representar, a fim de definir estratégias de ação que possam favorecer o desempenho escolar e comportamental dos estudantes.
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● Participar e utilizar o espaço de Encontro de Articulação Pedagógica do SEAA para ampliar conhecimentos, discutir práticas e trocar
experiências
●

Prever e otimizar as ações a serem desenvolvidas semanalmente pela EEAA de maneira a contemplar espaço/tempo para
acompanhamento do público alvo da atuação da Equipe.

● Realizar procedimentos de acompanhamento e registros do desempenho escolar dos alunos encaminhados para
avaliação/intervenção às queixas escolares, visando conhecer e investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto escolar.
● Assessorar a direção e a comunidade escolar, com vistas à criação e o fortalecimento nos diversos tempos e/ou espaços escolares, de
reflexões acerca do contexto educacional que facilitem a tomada de decisões, a elaboração e execução de projetos/estratégias
administrativo-pedagógicas.

PÚBLICO ALVO
Comunidade escolar (corpo docente e discente, outros profissionais técnicos/analistas e famílias)
ÁREAS DE ATUAÇÃO
A atuação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, conforme a Orientação Pedagógica 2010, é norteada por documentos
internacionais, nacionais e distritais que objetiva a superação das dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem
considerando múltiplas variáveis que podem interferir no desempenho acadêmico dos alunos, com e sem necessidades educacionais
especiais.
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Para tanto, propõe-se que a atuação do SEAA seja pautada por três grandes dimensões de trabalho:

● Mapeamento Institucional
Constitui-se como uma etapa de análise institucional, que mantém o foco em suas várias dimensões, isto é, pedagógica,
administrativa, social, cultural, entre outras, considerando que estas são promotoras de sucesso e/ou de fracasso no âmbito do espaço
escolar;
● Assessoria ao trabalho coletivo
Constitui-se como uma estratégia de intervenção que auxilia a instituição na conscientização dos processos educativos, tanto no
que se refere aos avanços, compreendidos como ações pedagógicas bem sucedidas, quanto aos desafios que podem ser superados
por meio da ação coletiva.
● Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem
O acompanhamento ao processo de ensino e aprendizagem tem como foco a promoção da reflexão junto aos atores da
instituição educacional, de como planejam, executam e avaliam o trabalho pedagógico. Assim, organiza-se em dois eixos:
❖

Reflexão sobre as práticas de ensino;

❖

Intervenção nas situações de queixa escolar- PAIQUE (PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO À QUEIXA
ESCOLAR),desenvolvido em 2001 por Mariza Brito Neves.
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ATUAÇÃO ESPECÍFICA DURANTE ENSINO REMOTO
ESCOLA
-

DOCENTES

Mapeamento Institucional;

-Plano de ação;
- Planejamentos da EEAA;
-Participação em coordenação
coletiva;
-Participação em conselho de classe;
-Articulação nas atividades
pedagógicas e Projetos da escola

-Oportunizar espaço de acolhimento e
escuta
-Realizar chamadas, via Google meet
e/ou WhatsApp.
- Privilegiar ações coletivas e não
individuais.
-Oportunizar o espaço da Sala Virtual da
EEAA/SOE
Realizar Estudo de Caso
-Produzir o RAIE, caso seja necessário
-Apresentar as devolutivas .

ALUNO
-Realizar acolhimento, observação e
apoio;
-Compartilhar na Plataforma materiais
para os estudantes;
-Disponibilizar dicas de estudo e
orientações
do
ensino
remoto;
-Promover adequação do ensino às
necessidades dos estudantes; -Realizar
momento de observação na Plataforma.
Realizar
chamadas
junto
à
família/estudante, via WhatsApp.
-Realizar estudos de casos dos
estudantes NEE , TFEs e dificuldades
acentuadas de aprendizagem que se
fizerem necessários.
- Realizar avaliação pedagógica do
estudante encaminhado .

PLANO DE AÇÃO ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

FAMÍLIA
-Oportunizar espaço de
escuta e
orientações
-Realizar
chamadas/reuniões,
via
Google Meet e/ou WhatsApp.
-Compartilhar material na Plataforma
direcionados
às
famílias
e/ou
estudantes;
-Solicitar colaboração nos casos de
queixa escolar
-Realizar anamnese quando for
necessário;
-Solicitar
atualização
de
documentação e/ou laudos médicos.

NÍVEL LOCAL – 2021

Orientador(a) Educacional: SILVIA DE ATAIDES FELIX SILVA
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Matrícula: 212.904-3
E-mail: silviaataides@edu.se.df.gov.br

I.

Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar:
A escola classe 19 de Taguatinga atende, atualmente, um quantitativo de 293 alunos, que cursam do 1º ao 5º ano do ensino

fundamental, em turno integral em um total de 11 turmas. Nesse quadro há: 3 turmas de 1º ano, 2 turma de 2º ano, 1 turma de 3º ano, 3
turmas de 4º ano, e 2 turmas de 5º ano.
Atualmente a escola conta com os seguintes serviços de apoio: Orientação Educacional, Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem ( Pedagoga), A escola possui ainda diversos projetos complementares que tem como objetivo, possibilitar uma aprendizagem
integral dos educandos. Entre eles estão: Literatura Lúdica, Informática e Artes.
A demanda principal da escola, no que se refere ao trabalho da orientação educacional, refere-se ao acompanhamento familiar e às
dificuldades emocionais dos estudantes. Percebe-se uma lacuna afetiva presente em nossas crianças e também em suas famílias. Essa se
reflete nas inúmeras queixas relativas a dificuldades dos familiares em desenvolver limites e ao mesmo tempo ofertar afeto aos filhos.
Com base nesse contexto, as ações da Orientação Educacional na E.C 19 terá um caráter preventivo de acordo com os três níveis de
ação preventiva propostas por Krug (2002). O primeiro nível de ação refere-se às ações preventivas realizadas anteriormente às dificuldades
e queixas. O segundo nível contempla as ações realizadas concomitantemente às dificuldades. O terceiro nível são as ações de
enfrentamento das consequências geradas por dificuldades enfrentadas.
Ações do primeiro nível
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1.

Projeto Acolhimento ao estudante: consiste em uma semana de acolhimento aos estudantes logo no início das aulas. O
objetivo deste trabalho é literalmente acolher, através de dinâmicas e conversas, saber também quais as expectativas das crianças
em relação ao início do ano letivo.

Os temas desenvolvidos pela orientação educacional são:
1º ano – adaptação escolar ao Ensino Fundamental – sugere-se às famílias que não provoquem medo nos filhos, pela saída da
Educação Infantil e ingresso no Ensino Fundamental. São convidados a motivarem as crianças para essa nova etapa da vida
acadêmica, sem pressões nem mesmo ameaças.
2º ano – Rotina escolar – apresenta-se formas de como desenvolver hábitos saudáveis em casa que permitam às crianças
desenvolverem organização e uma aprendizagem significativa na escola. Orienta-se aos responsáveis a brincarem com os filhos com o
objetivo de desenvolver o laço de afeto entre eles e servir também como um momento para ensinar regras de convivência por meio das
regras de jogos e brincadeiras.
3º ano – acompanhamento da vida escolar– as famílias são orientadas a monitorar a aprendizagem dos filhos. Sugere-se que
busquem a escola, para juntos pensarem em estratégias de intervenção, caso percebam alguma dificuldade em suas crianças.
4º ano - criar o hábito de conversar com os filhos – A orientação passada aos pais é a de que estabeleçam o hábito de conversar
com os filhos, questionando-os como foi o seu dia, o que aconteceu na escola, se algo o faz sofrer, etc…
2.

Projeto Família e Escola devem caminhar juntas: constituem-se em oficinas mensais, com as famílias, para discutir temas relativos

à educação das crianças. Entre os temas destacam-se: Regras e Limites, Relacionamento afetivo e envolvimento, autoconhecimento e
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modelo. As famílias serão convidadas a participarem dessas oficinas que serão realizadas pela O.E, em conjunto com a professora da
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem.
3.

Intervenção e acompanhamento – acolhimento das famílias, estudantes e professores, ligações para a busca ativa,

encaminhamentos para o Conselho Tutelar para auxílio na busca ativa, contribuir com a promoção, garantia e defesa dos direitos das crianças
e adolescentes, ação do comportamento...
4.

Projeto Transição: realizado no segundo semestre letivo, tem a finalidade de preparar os alunos do 5º ano para o ingresso no sexto

ano do Ensino Fundamental.
5.

Ações para inclusão dos estudantes: atividades da Semana Distrital de Conscientização da Educação Inclusiva aos Alunos com

Necessidades Educacionais Especiais e também do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, além, de outras necessidades que
surgirem ao longo do ano, ligadas ao mesmo tema.
6.

Semana de Educação para a vida: Nessa semana será trabalhado o tema: Motivação, a cada dia da semana será postado no

tópico Semana de Educação para a Vida, um vídeo , livro ou dinâmica relacionados ao tema , para reflexão e apreciação dos educandos .
Ações do segundo nível
1.

Atendimentos a alunos, pais e professores: o objetivo desses atendimentos é a mediação de conflitos ou a
identificação das causas das dificuldades apresentadas pelos alunos. Sejam elas de aprendizagem, de comportamento,
emocionais ou de saúde.

2.

Palestras e formação institucional: sempre que identificada uma demanda específica por parte dos professores, serão
realizadas formações para subsidiar o trabalho desses profissionais. Essas atividades serão realizadas em parceria com a
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem.

Ações do terceiro nível
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1.

Encaminhamentos para as redes de apoio: Direção da Escola Classe 19, Equipe Especializada de Apoio à
Aprendizagem da Escola Classe 19, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem em Altas Habilidades/Superdotação,
Conselho Tutelar, Serviços de Saúde, Universidades, CAPS.

8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
O planejamento e a realização da Coordenação Pedagógica na Escola Classe 19 de Taguatinga acontece semanalmente, nas terças,
quartas e quintas no horário contrário à regência do professor. No mês de maio, mais precisamente no dia 19/05/2021, a reunião pedagógica
foi direcionada ao planejamento de ações, mediante uma avaliação coletiva do Primeiro Bimestre, Conselho de Classe e reunião de Pais e
Mestres. Observando as potencialidades e as fragilidades apresentadas pelo grupo, após uma avaliação e reflexão, observamos que a
equipe de professores relatou como potencialidades, a participação dos pais na reunião bimestral, a satisfação e segurança em relação ao
comprometimento da equipe gestora, professores, coordenadores, equipe de apoio ( Pedagoga e OE) e demais segmentos da escola. As
fragilidades citadas como principais foram a falta de acesso às tecnologias por parte de algumas famílias, muitas crianças do 1º ano deixaram
de frequentar a Educação Infantil em 2020, estudantes que tiveram que sair de casa e ficar com parentes, até mesmo em outros estados, por
não ter quem cuide delas enquanto os pais trabalham.
Os dias são destinados ao planejamento interdisciplinar das atividades a serem desenvolvidas, no ensino remoto, em sala de aula
virtual, na plataforma Google Classroom. Os coordenadores e professores se reúnem por segmento, BIA e 4º e 5 º anos para elaborar a
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sequência didática, contextualizada e significativa de acordo com o eixo transversal do bimestre e aplicam durante as aulas. Essas
sequências variam de uma semana até quinze dias.
Durante o momento da coordenação trocam experiências, trazem material, sugestões e procuram elaborar atividades significativas à
aprendizagem do educando levando em consideração as suas experiências.
As quartas-feiras são destinadas às coordenações coletivas, momento rico onde todos os professores e servidores juntamente com a
equipe diretiva e o coordenador intermediário da CRET, se reúnem, nos dois turnos, no ensino presencial e remoto, para discutirem os
problemas gerais da escola, tanto da parte administrativa quanto da parte pedagógica. Avaliam projetos, eventos, planejam e redirecionam
ações para garantir a segurança, a aprendizagem e o bem estar dos docentes.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental além dos registros pessoais, os docentes contam com instrumentos legais para a descrição
do desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação – RAV1 – e o Registro do Conselho de Classe- RAV 2. Devem constar nesses
documentos todas as informações referentes às aprendizagens já construídas e ainda não construídas pelo estudante, bem como as
intervenções necessárias para progressão ininterrupta desse processo. Assegurar a progressão continuada das aprendizagens dos
estudantes se mostra imprescindível para reverter o cenário do fracasso escolar, uma vez que traz em seu bojo a avaliação formativa e
assegura a todos os estudantes o direito legal e inalienável de aprender e prosseguir seus estudos sem interrupções. A Vivência, estratégia
adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da Educação Básica e assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB,
Lei nº 9.394/96, possibilita esse avanço, promovendo os estudantes para o ano escolar seguinte sempre que seu progresso foi evidenciado.
Esse processo não ocorre dissociado de um processo avaliativo diagnóstico de caráter formativo. (Diretrizes de Avaliação Educacional,
triênio 2014-2016).
8.1 PROCESSO DE AVALIAÇÃO FORMATIVA
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Entendendo a avaliação das aprendizagens dos estudantes como um processo de avaliação de todo o trabalho escolar, alguns
procedimentos são adotados, respeitando as peculiaridades do educando, bem como as reflexões quanto ao processo ensino e
aprendizagem, flexibilizando e dinamizando as competências e habilidades propostas.
A avaliação das aprendizagens dar-se-á por meio de avaliação formativa, processual e contínua com diversos instrumentos, tais como:
⮚ Análise dos resultados das avaliações escritas e orais.
⮚ Análise de gráficos e tabelas dos dados;
⮚ Análise dos resultados das avaliações externas: Avaliação Diagnóstica, ANA e ANRESC etc.;
⮚ Resultado e reflexões dos Conselhos de Classe Bimestrais;
⮚ Análise do RAV - relatório descritivo do estudante;(Registro do Conselho de Classe e Registro de
Acompanhamento do Projeto Interventivo) ;
⮚ Observação, autoavaliação entre outros aspectos subjetivos;
⮚ Construção e apreciação do Portfólio das turmas (tabelas e gráficos com resultados de instrumentos diversificados
de avaliação).
São realizadas diversas avaliações, a critério do professor, sejam elas objetivas ou subjetivas. Contudo, há uma AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA BIMESTRAL elaborada em conjunto por segmento, com a supervisão da Equipe de Direção /Coordenação, seguindo o
padrão das avaliações de larga escala.
Tal avaliação atende a demanda de competências e habilidades previstas para o ano e são realizadas em períodos pré-estabelecidos
para toda unidade escolar, como parte do processo de avaliação formativa da escola, sendo usada também em casos específicos cuja
necessidade seja apontada pela equipe pedagógica.
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Esta avaliação objetiva o diagnóstico e acompanhamento do desenvolvimento individual do estudante e das turmas em específico,
visando perceber as potencialidades e fragilidades encontradas e redirecionando o trabalho pedagógico, onde seus atores realizam uma
auto-avaliação, que retroalimenta o processo didático-pedagógico, através de encaminhamentos das atividades interventivas como
reagrupamentos, projeto interventivo, entre outras ações.
A análise dos resultados desta avaliação, juntamente com as avaliações externas de larga escala (IDEB, Prova Brasil, Avaliação
Diagnóstica, Avaliação Institucional e discussões nos Conselhos de Classe, vem contribuindo para a reflexão da práxis, intensificando as
ações pedagógicas vivenciadas por toda comunidade escolar.
Quanto aos aspectos pedagógicos a serem considerados no processo avaliativo, vale lembrar, que os mesmos são discutidos em
reuniões semanais, mensais e bimestrais, ou quando se fizer necessário, de acordo com os projetos educativos (sistêmicos, escolar e
temático), considerando a proposta de Educação Integral, ponderando as ações pertinentes a cada segmento envolvido (direção, secretaria,
professores, auxiliares, estudantes, pais e comunidade). Seguindo a mesma prerrogativa, temos a Avaliação Institucional que também
ocorre nas reuniões bimestrais e em períodos pontuais do ano letivo, onde são discutidas e analisadas as ações pertinentes a cada segmento
que compõe a instituição.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO EXTERNA

⮚ RESULTADO NO IDEB
ANO

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

IDEB

5,3

4,9

6,0

5,6

5,9

6,3

6,4

2019
7,0
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AVALIAÇÃO INTERNA

Ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, o aluno deverá produzir textos escritos, com coesão e coerência, organizando-o em parágrafos,
empregando regras de pontuação e ortográficas aproximando-se das convenções gráficas: ler diversos gêneros textuais, com fluência e
compreensão.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
PSICOGÊNESE – 23 ALUNOS
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Conforme a descrição feita junto aos professores, em 2021 serão utilizados instrumentos avaliativos , de acordo com o quadro seguinte:
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA ESCOLA CLASSE 19 DE TAGUATINGA
Ano/Professor(a)
INSTRUMENTOS
1º Ano
Provas/ Teste da psicogênese/ Registros Reflexivos (pelo professor)/ Observação e participação diária em
sala de aula/ Testes diagnósticos/ Trabalhos de pequenos grupos
2º Ano

Avaliação por pares ou colegas/Provas/Trabalhos de pequenos grupos/autoavaliação
Provas/portifólio/

3º Ano

Avaliação por pares ou colegas/provas/registros reflexivos/pesquisas de pequenos
grupos/autoavaliação/dinâmica de grupo/debates/confecção de cartazes, murais painéis/exploração de
músicas e vídeos.
Provas/portfólio(2º semestre)/pesquisas/trabalhos de pequenos grupos.

4º Ano

Provas/ pesquisas/trabalhos de pequenos grupos/autoavaliação/organização dos materiais
escolares/atividades realizadas em sala/disciplina e respeito com os colegas; avaliação por pares ou
colegas/disciplina e organização/interesse e participação nas aulas/registros no caderno.

5º Ano
Educação Física, Educação com
Movimento

Avaliação por pares/provas/seminários /pesquisas/trabalhos de pequenos grupos/autoavaliação
Avaliação por pares ou colegas/provas/registros reflexivos/pesquisas de pequenos grupos e autoavaliação
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Informática

Participação e interesse na realização das tarefas

Quadro 1– Instrumentos/procedimentos/ações que potencializam práticas de avaliação formativa
Avaliação por pares
ou por colegas

Pode ser realizada em
todas as etapas e
modalidades da
Educação Básica.
Consiste em colocar
os pares para que se
avaliem em trabalhos
individuais ou em
grupos. Pode ser
acompanhada de
registros escritos.
Qualifica o processo
avaliativo sem a
exigência de
atribuição de pontos
ou notas. Potencializa
a autoavaliação.

Provas / recuperação contínua
Portfólio na educação
presencial (na EAD
webfólio ou portfólio
virtual)
Incluem itens contextuais e instigantes.
Requerem análise, justificativa, descrição,
resumo, conclusão, inferência, raciocínio lógico.
Usam enunciados com precisão de sentido no
contexto e, quando for o caso, incluem
imagem/figura, gráfico, tabela, texto, etc.
As questões apresentam conteúdos e
informações que promovem aprendizagens
enquanto são resolvidas.
São elaboradas levando em conta os objetivos de
aprendizagem e o nível em que se encontram os
estudantes. Enquanto são elaboradas, definem-se
os critérios de avaliação que, sempre que
possível, são comunicados aos estudantes ou até
mesmo escritos com a sua participação,
garantindo os Direitos da Aprendizagem ao
estudante por meio da recuperação contínua e
intervenções.

Pasta, caderno ou arquivo em
que os estudantes reúnem as
suas produções, por eles
selecionadas. Sua adoção requer
análise e feedback constantes
por parte do professor. Como
em todo processo avaliativo, os
objetivos e critérios devem ser
claros, bem definidos e
compreendidos por todos.
Recomendamos a inclusão de
memorial pelo estudante para
que fortaleça o sentimento de
pertença em relação às
produções e reflexões
organizadas por ele.

Registros
reflexivos

Anotações diárias
ou em dias
combinados com
a turma,
relacionadas às
aprendizagens
conquistadas.
Podem compor o
Portfólio. Sua
riqueza estará nas
análises e nos
comentários
encorajadores que
o professor dará a
cada estudante.

Seminários, pesquisas
/trabalhos de pequenos
grupos
Todas as etapas do trabalho
são orientadas pelo docente
e são avaliadas por ele e
pelos estudantes. A
avaliação por pares ou
colegas e a autoavaliação
oferecem grande
contribuição ao processo.
Cada etapa realizada e as
diferentes habilidades dos
estudantes são valorizadas.
Os critérios de avaliação
são construídos juntamente
com os estudantes.

Autoavaliação

Processo que dá oportunidade ao
estudante de analisar o seu
desempenho e perceber-se como
co-responsável pela
aprendizagem. Pode ser
registrada de forma escrita ou ser
feita oralmente. Requer
orientação pelo professor, a partir
dos objetivos de aprendizagem, e
o reconhecimento dos princípios
éticos. Não se destina à atribuição
de nota, à punição nem ao
oferecimento ou retirada de
"pontos". Realiza-se em todos os
níveis, etapas e modalidades da
educação escolar, sempre em
consonância com os objetivos de
trabalho.
Fonte: VILLAS, (2008); LIMA
(2013), p.17
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8.2 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA - PP
Ocorrerá em três momentos:
⮚

Avaliação diagnóstica – antes da execução – coleta de dados e informações com a finalidade de levantar a situação –
problema.

⮚ Avaliação formativa – durante a execução – acompanhamento sistêmico do desenvolvimento das ações. Ocorrerá
periodicamente nas coordenações coletivas.
⮚ Avaliação somativa – após a execução – verificar se o projeto atingiu ou não os objetivos propostos, destacando-se os pontos
positivos e negativos.
Conselho de Classe –
O Conselho de Classe acontece bimestralmente, é um momento muito rico, com a participação dos professores regentes, SOE,
SAA, AEE, EEAA, Coordenador Pedagógico e a Equipe Gestora. No ensino remoto o Conselho é realizado por turma, discutindo a
aprendizagem de cada estudante, a sua participação nas aulas remotas, suas dificuldades de acesso à internet e os resultados da
busca ativa. Partindo de diferentes instrumentos de avaliação tais como teste da psicogênese e avaliação diagnóstica bimestral,
observação direta em sala de aula remota e no ensino presencial com o portfólio, participação nas aulas, exercícios e Prova Bimestral.
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Os resultados apresentados referentes aos testes da Psicogênese da Língua Escrita, Avaliação Diagnóstica Bimestral para os
estudantes dos 4º e 5º anos, Prova Bimestral que é elaborada de forma coletiva, por Ano/Turma, com a revisão dos Coordenadores,
tem o instrumento AFER- relata a situação do estudante tanto na aprendizagem como no acesso à Plataforma Google Classroom e ao
Google Meet, estabelecendo um paralelo com a avaliação diagnóstica inicial e os resultados dos bimestres anteriores. Ressalta-se a
preocupação do coletivo com a situação dos estudantes, sendo propostas ações interventivas, visando o melhor desempenho no
processo ensino e aprendizagem. Também há um espaço-tempo privilegiado para Avaliação Institucional com toda a comunidade
educativa que compõe o processo educativo de ensino e aprendizagem. A qual mostra a situação geral da turma e individual de cada
criança.

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A Escola Classe 19 de Taguatinga volta-se para uma Educação Integral do estudante em tempo integral dirigida ao seu contexto
histórico-social, englobando em seu currículo a interdisciplinaridade, a ética, os valores, os comportamentos, as artes, as ciências, as
tecnologias, a música, a educação desportiva, as profissões e a ecologia.
Adota como eixo metodológico a ênfase em aprendizagens significativas, adotando o Currículo Carlos Mota da Educação Básica do DF
que privilegia as habilidades e competências que se apresentam como decorrência destas aprendizagens.
Os temas transversais, Educação para a Diversidade, Educação para os Direitos Humanos, Educação para a Cidadania, Educação
para a Sustentabilidade, servem de orientação nos princípios básicos de nossa educação. Como a dignidade do ser humano, a igualdade de
seus direitos, a participação e a co-responsabilidade pela vida social.
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Observando as Diretrizes Curriculares Nacionais e Distritais, o'Currículo em Movimento, a Resolução 02/98 do Conselho de Educação
do Distrito Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, adaptamos e aprimoramos os conteúdos/temas transversais a serem trabalhados de
forma contextualizada, próxima da realidade da criança, visando proporcionar ao nosso educando o SEU desenvolvimento integral de
habilidades e competências, que o permitam atender às exigências que o mundo atual impõe.
Legislação: Currículo da Educação Básica, 2012, Currículo em Movimento, 2013; Regimento Escolar das escolas públicas do DF, 2015:
TÍTULO VI DO REGIME ESCOLAR CAPÍTULO I Do Ano ou do Semestre Letivo Art. 234. O ano letivo regular, independentemente do ano
civil, tem, no mínimo, 200 (duzentos) dias e o semestre 100 (cem) dias de efetivo trabalho escolar, excluídos os dias reservados a
recuperação e exames finais, em conformidade com as orientações do Conselho de Educação do Distrito Federal - CEDF.
10. PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DA PP
As Semanas Pedagógicas, no início do ano letivo e do semestre, são momentos de discussão, a respeito das aprendizagens, como
resgatar em 2021 os conteúdos defasados referentes ao ano letivo de 2020. Se configuram também em importantes momentos de
planejamento: é retomada da Proposta Pedagógica da instituição, são definidos os eventos, um cronograma anual com as datas dos
Conselhos de Classe, Reunião de Pais e Mestres, dias Letivos Móveis, levantadas as fragilidades e potencialidades.
Destacamos os momentos destinados à Avaliação Institucional, por meio de questionário online enviados aos servidores e às famílias,
pois a partir dos resultados aferidos, o planejamento realizado anteriormente pode ser revisto e ajustado.

10.1. GESTÃO PEDAGÓGICA ( OBJETIVOS, METAS E AÇÕES)
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10.2 OBJETIVO GERAL
Oportunizar às crianças dos anos iniciais da Educação Básica o resgate das aprendizagens, construir conhecimentos, atitudes e
valores que as tornem cidadãs solidárias, críticas, éticas e participativas para intervirem na sociedade, transformando-a.

10.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
⮚ Priorizar a parceria com as famílias no sentido de reforçar a integração escola/comunidade com vistas à melhoria no processo
ensino-aprendizagem e na qualidade de vida da comunidade escolar;
⮚ Melhorar o desempenho escolar dos estudantes;
⮚ Desenvolver a formação crítica e reflexiva nos estudantes;
⮚ Implementar metodologias em sala de aula que garantam uma participação mais efetiva do educando na construção do conhecimento;
⮚ Considerar à criança sujeito de direitos à aprendizagem, oferecendo Educação Básica de qualidade, promovendo seu desenvolvimento
pleno e significativo;
⮚ Envolver todos os segmentos na construção social do conhecimento e na definição do Projeto Político Pedagógico da escola.
⮚ Desenvolver um processo de aprendizagem que favoreça o diálogo pedagógico, o incentivo à investigação e à criatividade, o respeito à
diversidade e individualidade e o compromisso com a democratização do saber.
⮚ Propiciar um trabalho educativo dentro de metodologias que atendam as necessidades básicas do cidadão contemporâneo: aprender a
aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a empreender e aprender a ser.
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⮚ Promover a aquisição de competências e habilidades requeridas pela sociedade moderna, onde a criatividade, autonomia e capacidade
de solucionar problemas atuam positivamente nas formas de convivência, exercício da cidadania e organização do trabalho.
⮚ Integrar a capacidade cognitiva com as demais dimensões da personalidade do educando de modo a desenvolver toda a sua
potencialidade, promover a educação do caráter, a construção do saber e o despertar da responsabilidade social.
⮚ Promover um trabalho educativo onde o afeto, o lúdico e a criatividade, a investigação e a construção científica possam estimular o prazer
em aprender.
⮚ Criar momentos de reflexão que favoreçam a toda comunidade escolar a identificação e o repúdio a todas as formas de discriminação,
desvalorização e violência no meio social.
⮚ Possibilitar ao estudante a formação de uma consciência crítica do contexto social em que vive.

10.3.1 AÇÕES
⮚ Propor momentos de estudo e reflexão sobre temáticas relacionadas ao processo de ensino aprendizagem , no ensino remoto durante o
ano letivo de 2020, com o envolvimento de pedagogos, da Coordenação Pedagógica e demais profissionais da educação.
⮚ Discussão da organização do Conselho de Classe de forma mais fortalecida e efeti

10.4 METAS
A Proposta é atingir todas as metas apresentadas à:
⮚

Curto Prazo:
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⮚

Solidificar os projetos pedagógicos desenvolvidos no ensino mremoto e presencial no âmbito escolar;

⮚ Reduzir ao final do ano letivo de 2021 os índices de reprovação para 1%, nos 3º e 5º anos do Ensino Fundamental;
⮚ Alfabetizar os estudantes em pelo menos 95%, para que estes concluam a etapa do BIA – Bloco Inicial de Alfabetização na
idade recomendada pelo PNE- Plano Nacional da Educação em ao final do ano letivo de 2021;
⮚ Médio Prazo:
⮚ Resgatar as aprendizagens dos estudantes;
➢ Incentivo e valorização a participação dos profissionais da escola e dos pais nos projetos de ensino aprendizagem;
⮚

Implementar uma sistemática de apoio didático-pedagógico ao docente;

⮚

Dinamização do recreio-recreação, no ensino presencial.;
Longo Prazo:

➢ Aumentar do Índice de Desenvolvimento Brasileiro – IDEB da escola de 7,0 para 7,5;
➢ Promoção da melhoria da qualidade do trabalho pedagógico;
➢ Aperfeiçoamento do Processo de Gestão Democrática;
➢ Favorecer uma aprendizagem integrada de saberes oriundos de todas as ciências, numa perspectiva cultural e interdisciplinar,
promovendo a melhoria do desempenho dos educandos;
➢ Implantação da sala de leitura, sala multiuso vídeo, laboratório de informática e laboratório de ciências;
➢ Promoção do trabalho com temas transversais no currículo;
➢ Fortalecimento e melhoria da capacidade institucional através da gestão Democrática.
➢ Garantir a permanência e a solidificação do PROEITI - atendendo as crianças oriundas de famílias carentes, em sua maioria,
e outras dificuldades, compatibilizando ações;
Implementação das metas e do plano de ação executados pela escola no PDDE e PDAF;
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➢ Disponibilização do espaço físico para o projeto interventivo, visando à recuperação do conhecimento de acordo com a
necessidade de cada educando.

10.5. PROCESSOS E PRÁTICAS DE GESTÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
O papel da gestão escolar é de estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o processo das
escolas, orientadas para resultados, através de ações conjuntas, associadas e articuladas. Em 2020/2021, a gestão escolar teve que lidar
com um novo desafio, o ensino remoto na escola pública. Nos momentos de dificuldade, se faz ainda mais necessário agir conjuntamente em
todas as frentes, portanto compreende-se que a gestão é importante e deve ser feita com qualidade, responsabilidade, conhecimento e
confiança. Um bom gestor deve ter consciência da importância de sua função no ambiente educacional, favorecendo a promoção da
aprendizagem e a formação do estudante no nível mais elevado possível, de modo que estejam capacitados para enfrentar os desafios que
lhe são apresentados. Entende-se que a aprendizagem é o processo realizado pelo educando, no qual, o mesmo deve receber os
conhecimentos, reconstruí-los conforme o seu entendimento, para poder repassá-los, assim tornando-os significativos e úteis a sua vida. A
aprendizagem ocorre através do ensino-aprendizagem que é o processo realizado pelo professor e os demais envolvidos, no entanto, o
conhecimento se forma desde o nascimento do indivíduo, ressaltando que todos que estão ao nosso redor podem nos ensinar algo, por isso é
importante que a escola tenha um bom gestor e principalmente que conheça a realidade de sua comunidade para melhor auxiliar nos
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processos de ensino e de aprendizagem. Para que este trabalho possa ter qualidade, a gestão deve ser feita de modo democrático e
descentralizado, no qual a equipe consiga trabalhar de maneira unida e com os mesmos objetivos priorizando sempre a melhor aprendizagem
para seus estudantes.

10.6. ORIENTAÇÕES PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES
A postura do gestor educacional através de sua liderança pode determinar ambientes favoráveis ou não, para que
professores, funcionários e pais atuem de forma saudável para atingir os objetivos do projeto pedagógico. Para fomentar um
clima organizacional que estimule as pessoas a trabalharem juntas, cabe ao gestor da escola valorizar e motivar o trabalho em
equipe. O gestor vai influenciar indiretamente no trabalho do professor, para isso há de se tornar agente facilitador na relação
com o professor, proporcionando uma estrutura escolar harmônica e organizada, em que o mesmo desenvolva autonomia para
um planejamento flexível, com oportunidade de acesso à formação continuada, resultando em ações positivas, reflexivas e
inovadoras, para uma aprendizagem consistente e sólida tendo como objetivo a formação integral do educando. Professores
bem informados e bem formados são fundamentais para a orientação competente de seus estudantes. Sua atuação junto aos
seus alunos deve ser ampla, exercendo liderança com perspectivas positivas orientadas para o sucesso da aprendizagem.
Deste modo é importante conhecer o Projeto Político Pedagógico, a elaboração do planejamento anual participativo, planos de
trabalho e construção de um currículo contextualizado com a realidade social dos alunos e do local. Currículo contextualizado é
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utilizado para organizar os conteúdos de cada ano, suas especificações e objetivos, de modo que possam ser aplicados por
meio dos planos de trabalho de maneira concreta. Está incluído no Projeto Político Pedagógico da escola, e este é o instrumento
que apresenta os desejos da instituição e a sua proposta para a comunidade em que está inserida, o que ela quer e onde quer
chegar, regulamentado pelos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) . Para Veiga (1995, p.11 e 13), o projeto político
pedagógico é a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo, sendo construído e vivenciado em todos
os momentos, por todos os envolvidos no processo educativo da escola. O professor ao realizar o seu planejamento precisa
estar atento ao projeto pedagógico da escola, que determinará a sua intenção ao contemplar os conteúdos específicos,
relacionando-os às competências e habilidades a serem desenvolvidas.
10.7.1 GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS
Uma Gestão que coloca em prática um currículo que tenha por objetivo orientar os profissionais de educação em sua ação
pedagógica deve considerar as discussões sobre as temáticas da Diversidade. A formação continuada é de suma importância
para o educador manter-se atualizado e cooperar com a construção do saber, levando em conta os valores culturais dos
estudantes e seus familiares. Nesse contexto, educar para a diversidade não significa apenas reconhecer as diferenças, mas
refletir sobre as relações e os direitos de todas e todos. Assim, é de suma importância oferecer formação continuada a
professores e professoras, que atuam na educação básica, sobre conteúdos específicos das relações de respeito às diferenças,
étnico-raciais, de orientação sexual e para pessoas com necessidades especiais, para que possam trabalhar com os estudantes,
transversal e interdisciplinarmente.
A Gestão Pedagógica na perspectiva da proposta educativa do PROEITI contribui significativamente para a melhoria da
qualidade da educação e do rendimento escolar das crianças. O currículo da escola de tempo integral, concebido como um
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projeto educativo integrado, prevê uma jornada escolar de, no mínimo, 7 (sete) horas diárias, no PROEITI a jornada escolar no
ensino presencial, é de 10 horas diárias de segunda a sexta-feira. As atividades são desenvolvidas de acordo com a distribuição
das disciplinas a serem ministradas, por meio de grade curricular com aulas de 50 (cinquenta) minutos. As atividades são
desenvolvidas dentro do espaço escolar, sempre de acordo com a Proposta Pedagógica.
As reuniões de pais e responsáveis são definidas no início do ano letivo, com base no calendário escolar e na realidade da
escola, durante a semana pedagógica. As datas são amplamente divulgadas tanto por meio digital (blog), lista de transmissão,
oral e escrita através de bilhetes. São planejadas cinco reuniões com os responsáveis, sendo a primeira o contato inicial com o
professor e sua metodologia de trabalho. As demais visam, principalmente, a divulgação dos resultados obtidos pela turma e por
criança individualmente. Participam de tais reuniões, os responsáveis pelos estudantes, o professor regente e qualquer outro
membro da equipe diretiva e/ou pedagógica, desde que solicitado e/ou observada a necessidade ou adequação. O serviço de
OE- Orientação educacional, bem como o profissional da SAA- Sala de recursos e do EEAA- Equipe Especializada de apoio à
aprendizagem, também dividem seu tempo a fim de participar das reuniões. Também é o momento em que os profissionais
envolvidos com as atividades da Educação Integral estão à disposição dos pais e responsáveis.
É missão da Escola Classe 19 contribuir para a formação do cidadão social, ético, reflexivo, criativo, autônomo com
capacidade de, não apenas resolver problemas, mas sim, de superar dilemas, por meio do fortalecimento dos valores de solidariedade
e socialização dos conhecimentos sistematizados culturalmente na perspectiva da Escola Integral.
10.7.2 GESTÃO PARTICIPATIVA
No início do ano letivo, na semana pedagógica, todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem avaliaram a “escola
que temos” qual o principal problema que existe e o que se faz necessário para chegar à “escola que queremos”? A questão levantada como
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a principal preocupação da equipe foi o resgate das aprendizagens, o foco principal foi discutir e criar estratégias para sanar o déficit de
aprendizagem de um grupo de crianças que ainda não consegue acompanhar com autonomia as atividades desenvolvidas em sala de aula,
virtual e na Plataforma Google Classroom. A decisão de abraçar o Projeto Interventivo no ensino remoto, foi de todos, a equipe
sensibilizou-se com a realidade apresentada assumindo o compromisso de na primeira semana de aula iniciar as intervenções por meio do
reagrupamento intraclasse e PI.

10. 7.3 GESTÃO DE PESSOAS
A Escola Classe 19 se desenvolve em um ambiente profissional de respeito aos direitos e deveres de todos os profissionais
envolvidos no processo de ensino aprendizagem. A gestão acompanha e participa das decisões coletivas, acreditando na capacidade
de cada servidor, valorizando o trabalho e o compromisso de todos. A formação continuada é presente nos espaços da escola, e
através dos cursos oferecidos pela EAPE e cursos particulares.
Os objetivos da Gestão de pessoas é dar suporte aos profissionais da educação, participar e supervisionar as discussões
relacionadas aos projetos e às ações desenvolvidas no ambiente escolar, juntamente com os Conselhos e a comunidade
escolar.
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10.7.4 GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA
⮚ Definição de ações para gestão dos Recursos Financeiros:
A Gestão de Recursos Financeiros da escola oriundas do PDAF – Programa de Descentralização Financeira (GDF), PDDE –
Programa Dinheiro Direto na Escola (FNDE/MEC) e da APAM – Associação de Pais, alunos e Mestres (comunidade) vem sendo cada vez
mais aprimorada e recebendo maior atenção por parte da comunidade escolar. Através de levantamentos das prioridades e atendendo a lei
de Gestão Compartilhada, ainda vigente, conforme seu conteúdo, seguindo os princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade e
publicidade, a aplicação dar-se-á de maneira democrática exercida pela unidade executora (Caixa Escolar da Escola Classe 19 de
Taguatinga), Conselho Escolar e Conselho Fiscal do Caixa Escolar, decisões tomadas em reuniões periódicas, e quando necessárias, com
registro em ata, atendendo as necessidades pedagógicas e administrativas, visando à efetivação de um ensino de qualidade.
Após liberação orçamentária, PDAF, PDDE, PDDE Interativo, Programa Mais Alfabetização e arrecadações da APAM, são abertas
discussões para deliberar sobre despesas correntes e de capital junto à comunidade escolar (professores, funcionários, pais e alunos),
considerando as necessidades pedagógicas e administrativas, estabelecendo-se prioridades para execução conforme as decisões obtidas em
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reuniões junto ao Conselho Escolar, Conselho de Classe, reuniões bimestrais, bem como outras que se fizerem necessárias e pertinentes.
Como metas para 2021, temos:
⮚ Promover a participação da comunidade escolar, através de entidades escolares representativas, para o
acompanhamento da utilização dos diferentes recursos financeiros destinados à escola;
⮚ Preparar relatórios, balancetes e quadros demonstrativos das despesas realizadas;
⮚ Promover mecanismos de avaliação da gestão financeira da unidade escolar;
⮚ Aplicar corretamente os recursos financeiros destinados à instituição conforme estabelecido em lei;
⮚ Realizar prestações de contas de gastos a comunidade e aos órgãos competentes;
⮚ Desenvolver formas de captação de recursos financeiros para a unidade escolar;
⮚ Adequar às necessidades em decorrência das novas instalações oriundas da perspectiva de Educação Integral.

⮚ Execução e Prestação de Contas:

Toda verba para ser utilizada tem de ter um plano de ação, notas fiscais, certidões, orçamentos que constarão da prestação de
contas – PDAF quadrimestral e PDDE anual, tendo de ter uma prévia semestral.
⮚ Aplicação dos Recursos:

60% - Área pedagógica;

20% - Conservação e manutenção do patrimônio;
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20% - Material de expediente, gás e contabilidade.

VERBAS EC 19/2020/2021
PDDE INTEGRAL
PDDE ED BÁSICA
SALDO EM
01/01/2020
R$ 50,57
CRÉDITO
RECEBIDO EM
18/03/2020
R$6.600,00
CRÉDITO
RECEBIDO EM
19/04/20201
R$3.280,00

PDDE QUALIDADE
PDDE MAIS
EDUCAÇÃO
SALDO EM
01/01/2020
R$ 50,41

PDDE MAIS
ALFABETIZAÇÃO
SALDO EM
01/01/2020
R$ 4.011,17

PDDE ED.
CONECTADA

PDDE
EMERGENCIAL
COVID-19

SALDO EM
01/01/2020
R$ 3.392,66
CRÉDITO
RECEBIDO EM
21/09/2020
R$3.328,00

PDAF
SALDO EM
01/01/2020
R$ 19.068,05

CRÉDITO
RECEBIDO EM
09/11/2020
R$9.193,15

CRÉDITO
RECEBIDO EM
17/03/2020
R$31.330,00
CRÉDITO
RECEBIDO EM
11/08/2020
R$31.330,00
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CRÉDITO
RECEBIDO EM
19/04/2021
R$31.420,00
REPROGRAMADO
PARA 2021
R$6.664,02

REPROGRAMADO
PARA 2021
R$50,60

REPROGRAMADO
PARA 2021
R$4.011,17

REPROGRAMADO
PARA 2021
R$6.750,81

REPROGRAMADO
PARA 2021
R$9.193,15

REPROGRAMA
DO PARA 2021
R$53.721,82

Prioridades/aquisições para a Escola Classe 19.
AMPLIAÇÃO E REFORMA

-Reforma do Parquinho
-Reforma do Espaço Recreativo
Coberto
-Revitalização da Horta Escolar
-Pintura da escola(interna e
externa)
-Cobertura da entrada de
pedestre até o portão interno
-Revitalização do espaço interno
da escola( grama sintética,
bancos e pintura de piso para
recreação)
- Reforma geral da cozinha e

FORMAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS
Palestras, Oficinas, estudos e
pesquisas realizados no espaço
escolar e com parcerias.

INTERNET E EQUIPAMENTOS
-

Cabeamento para as
salas de aulas e pontos
de internet
Aquisição de um sistema
de som que atenda toda a
escola
Compra de microfone
Estabilizadores
Aquisição de um ar
condicionado para o
laboratório de informática

MATERIAL DE APOIO E
DIDÁTICO-PEDAGÓGICO
Brinquedos pedagógicos, bolas,
jogos, fantasias, palco móvel
para teatro e apresentações,
material de papelaria, artes e
produção para apoio às aulas e
oficinas com os estudantes.
Material para psicomotricidade
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depósito de alimentos.
Reparos em todas as portas,
portões e janelas da escola (
vidros, maçanetas, fechaduras,
solda e pintura )
- Reforma no laboratório de
Arte e Ciências(Armários
e pias).
- Reparos na iluminação
interna e externa e do
estacionamento da escola

11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP

O acompanhamento e avaliação da PP é um processo que envolve o todo, avaliar nessa perspectiva significa analisar os resultados
de um trabalho, observando as fragilidades e as potencialidades, aliadas à prática do professor e a participação da equipe envolvida.
Bimestralmente, após o Conselho de Classe, onde são discutidas as estratégias e os eixos transversais que serão trabalhados no bimestre
seguinte em Assembleia Escolar, são criados objetivos e estratégias para sanar os déficits da aprendizagem das crianças, que são
detectados por meio de análise de gráficos de rendimentos dos estudantes e outros instrumentos de avaliação ali apresentados, a discussão
acontece também no espaço da coordenação pedagógica coletiva, com certa frequência. As decisões são registradas em ata e assinadas por
todos os presentes. A Escola Classe 19 de Taguatinga, fiel às determinações da SEEDF, apresenta em sua composição os órgãos colegiados
Assembleia Escolar e Conselho Escolar, essenciais ao planejamento desenvolvido pela instituição educacional.
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Ocorrerá em três períodos:
⮚

Avaliação diagnóstica – antes da execução – coleta de dados e informações com a finalidade de levantar a situação –
problema. Aplicação de fichas e questionários, realização de rodas de conversa, assembleias e reuniões.

⮚ Avaliação formativa – durante a execução – acompanhamento sistêmico do desenvolvimento das ações. Ocorrerá
periodicamente nas coordenações coletivas.
⮚ Avaliação somativa – após a execução – verificar se o projeto atingiu ou não os objetivos propostos, destacando-se os pontos
positivos e negativos.
12 .PROJETOS ESPECÍFICOS E PROJETOS DA PARTE FLEXÍVEL
Projetos Sistêmicos:
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São projetos estabelecidos pelos sistemas educacionais e desenvolvidos pelas unidades escolares, adequando e considerando suas
peculiaridades, atendendo normativa pedagógica, são eles:
⮚

Projeto: PROEITI – Projeto Piloto de Educação Integral em Tempo Integral

Projetos da Parte Flexível: São projetos próprios da unidade escolar, que visam atender características peculiares às necessidades de
aprendizagem dos estudantes.
*Projeto: Laboratório de Informática
*Projeto: Interventivo e reagrupamento Intraclasse, no ensino remoto(1º ao 5º ano)
*Projeto: Sala de Leitura
*Projeto: Serviço de Orientação Descrito no Plano de Ação da OE.
ATIVIDADES PARA OS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS NO ENSINO PRESENCIAL, MATUTINO E VESPERTINO
⮚ Projeto: Acompanhamento Pedagógico (Interventivo);
⮚ Acompanhamento de alunos diagnosticados e/ou com necessidades educacionais especiais
PROJETOS ESPECÍFICOS
1. Projeto Informática – Educando para o nosso tempo;
2. Projeto Transição entre Etapas de Ensino – Remanejamento Natural;
3. Projeto Educação com Movimento;
4. Projeto Alimentação Saudável;
5. Projeto Soletrando – (projeto em andamento)
6. Projeto Multiplicando _ (projeto em andamento)
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7. Projeto dos Jogos Inter Classe Virtuais - ( será desenvolvido na semana da criança em 2021)

AÇÕES NO ENSINO PRESENCIAL

● Ações junto à Comunidade Escolar: Festa da Família;
● Ações junto à Comunidade Escolar: Festa Junina ;

1. LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (NO ENSINO/ PRESENCIAL)
“Educando para o nosso tempo”

Apresentação
As novas tecnologias vem adquirindo relevância ímpar na sociedade contemporânea. A cada dia somos levados a nos apropriar de
tecnologias que, até pouco tempo, não faziam parte de nossa realidade. Com as exigências do mundo globalizado e a necessidade de
adequar o ensino às transformações sociais, a inserção da informática ao currículo escolar tornou-se indispensável, uma vez que os recursos
tecnológicos estão disponíveis na escola para oportunizar ao estudante o manuseio, o conhecimento e o acesso à informação. Assim sendo,
ela causa inúmeras transformações na forma de ensinar, avaliar e construir novos saberes.
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O presente projeto nasceu a partir da necessidade da utilização do laboratório de informática de maneira que ele venha a contribuir
com o ensino aprendizagem de forma significativa, considerando a importância da articulação de componentes curriculares por meio da
interdisciplinaridade e contextualização, através de um profissional qualificado para mediar às atividades desenvolvidas pelas crianças
durante às aulas. A Escola Classe 19, destaca-se em sua comunidade em razão do PROEITI – Programa de Educação Integral em Tempo
Integral, com a ampliação da carga horária de um total de 293 estudantes, distribuídos em 11 salas de aula para 10 horas de permanência
diária na escola, de segunda a sexta-feira e pelos seus projetos da Parte. Observa-se, no entanto, que a escola, dispõe do laboratório de
informática, mas falta o profissional habilitado para ensinar os 293 estudantes, visando os eixos estruturantes do Currículo Básico do Distrito
Federal, de acordo com os componentes curriculares, buscando promover uma trajetória de ensino e aprendizagem que reconheçam a
importância da utilização da informática como uma excelente ferramenta de fixação e/ou expansão dos conteúdos trabalhados em sala de
aula. A internet na escola abre uma janela para o conhecimento, possibilitando esse contato direto aos alunos de baixa renda e sem acesso a
um computador em sua residência. O estudante viaja no conhecimento sem sair do espaço escolar, permitindo que este busque e descubra
novas fontes e formas de aprendizagem.
A informática educativa faz com que o processo de ensino-aprendizagem torne-se mais dinâmico, não apenas na disciplina de
informática, mas também no ensino de conteúdos interdisciplinares alcançados por meio da interatividade que o computador/internet
proporciona.
Objetivo Geral
Oportunizar aos estudantes o acesso ao uso da informática como prática social além de instrumento facilitador e enriquecedor da
aprendizagem.
Objetivos Específicos
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⮚ Possibilitar o acesso da criança ao computador.
⮚ Atuar como mais um referente de inclusão digital da comunidade;
⮚ Motivar a utilização de aplicativos como ferramentas de estímulo do raciocínio lógico;
⮚ Ratificar conceitos construídos em sala de aula com a aplicação de softwares;
⮚ Definir software e hardware;
⮚ Realizar as atividades educacionais;
⮚ Utilizar o editor de texto para desenvolver a escrita e a leitura;
⮚ Desenhar e pintar no programa de pintura;
⮚ Desenvolver apresentações eletrônicas de atividades interdisciplinares;
⮚ Promover as aprendizagens das novas tecnologias de forma consciente e responsável;
⮚ Resolver exercícios educativos usando o computador;
⮚ Realizar estudos e pesquisa na internet em páginas educacionais;
⮚ Utilizar a internet como fonte de pesquisa;
⮚ Desenvolver atividades sobre temas transversais;
⮚ Construção de novas possibilidades de aprendizagens significativas.
Conteúdos
No decorrer do ano letivo serão desenvolvidos projetos para complementar os temas transversais que são discutidos durante a
semana pedagógica e selecionados conforme a realidade da escola e de acordo com as necessidades imediatas dos estudantes. Os eixos
transversais para o ano de 2021 são: Educação para a Diversidade e Educação para os Direitos Humanos, Educação para a Cidadania,
Educação para a Sustentabilidade. O professor regente e sua turma terão à disposição o laboratório de informática conforme a grade horária,
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com aulas de 50 minutos, no turno vespertino. O planejamento e a execução das atividades pedagógicas desenvolvidas durante as aulas de
informática são planejadas coletivamente pelo professor da sala de informática e o professor regente da turma, levando em consideração, as
turmas inclusivas que atendem os estudantes diagnosticados e com necessidades educacionais especiais. Todo o trabalho será voltado para
o tema do bimestre, envolvendo as disciplinas da grade curricular dos anos iniciais, Língua Portuguesa, História, Geografia, Matemática,
Ciências e os PDs, de modo interdisciplinar, amarrando ao Tema Gerador da PP e os eixos transversais do Currículo de Educação Básica,
Currículo em Movimento e a BNCC.
Metodologia
⮚

Inclusão digital com aula teórica e prática;

⮚

Fonte de pesquisa na internet;

⮚

Uso de ludicidade;

⮚

Democratização do acesso à informação;

⮚

Estimular agilidade na confecção dos trabalhos;

⮚

Estimulação do raciocínio lógico;

⮚

Diversidade de materiais didáticos;

⮚

Desperta o prazer pela leitura e escrita;

⮚

Incentiva o uso educativo da internet como meio que contribui para a construção do conhecimento

⮚

Desenvolvimento de projetos concomitantes com outras disciplinas;

RECURSOS
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⮚

Humano – A escola necessita de 01 professor de informática, podendo ser readaptado mas que não tenha restrição de contato com
estudantes;

⮚

Material – laboratório de informática: computadores, softwares, impressoras, scanners, data show, slide, papel ofício, DVD,
CDROOM, 26 computadores novos, entre outros.

PÚBLICO ALVO
Os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental de 9 anos do 1º ao 5º ano, que estudam em período integral de 10 horas
diárias de segunda a sexta-feira.

PLANO DE AÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Conhecer partes que constituem um computador básico,
Compreender como realizar pesquisas simples por meio da internet;
Aprendizagens que
se pretende
alcançar ao final do
ano letivo

Compreender as regras de convivência em grupo e estimular a colaboração.
Compreender e produzir pequenos textos por meio da pesquisa, leitura e interpretação de composições de autores brasileiros.
Refletir sobre diversos aspectos relativos à sustentabilidade e seus temas afins, como recursos naturais, preservação, combate ao
desperdício, coleta seletiva.
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Realizar pesquisas sobre temas inerentes ao conteúdo abordado em sala de aula, visando a ampliação do reforço da aprendizagem
por meio de recursos midiáticos diversos proporcionados pela internet.

Local

Escola Classe 19 de Taguatinga, onde serão utilizados os espaços das salas de aula, sala multiuso, sala de leitura e estas
atividades desenvolvidas nos referidos espaços serão complementadas no laboratório de informática através de pesquisas e jogos
educativos.
⮚ Um professor de Informática e o professor regente de cada turma.

Responsáveis

Recursos Materiais
Período
Grade Horária

⮚ Colaboração: 02 Coordenadores Pedagógicos, 22 Professores regentes , 01 professor readaptado e a Direção.
⮚ A escola tem um Laboratório de Informática, 14 computadores do PROINFO com mais de 7 anos, uma impressora e
dispositivos móveis de comunicação; projetor; sítios e conteúdos educacionais., Linux Educacional.
⮚ Ano letivo de 2020
⮚ As atividades serão realizadas de acordo com o eixo transversal de cada bimestre
⮚ Todas as turmas são atendidas com 01 aula de 50 minutos por semana no turno vespertino

CRONOGRAMA
A aula de informática terá duração de 50 minutos uma vez por semana, durante todo o ano letivo de 2020, onde todos os anos serão
contemplados.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
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A avaliação será formativa, processual e contínua, o professor de informática fará relatório sobre o desenvolvimento da turma
apontando: melhorias, postura e participação do estudante, metas obtidas e dificuldades encontradas por meio de gráficos apresentados no
Conselho de Classe. O resultado será discutido e analisado com o professor regular/regente para possíveis adequações para o próximo
bimestre.

2-TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS DE ENSINO(ENSINO REMOTO/PRESENCIAL)
“Remanejamento Natural”
APRESENTAÇÃO
A transição do aluno da Educação Infantil para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais para o
Ensino Fundamental – Anos Finais, a mudança de estabelecimento de ensino, e o contato com novos componentes curriculares, entre
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outras questões,

levam o aluno a problemas como: evasão e insucesso no rendimento escolar. Diante deste quadro, a CRET/UNIEB

juntamente com as instituições de Educação Infantil, Escolas de Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais vem dar continuidade ao projeto
denominado “Coordenação Integrada entre as Escolas de Remanejamento Natural”.
Essas ações serão acompanhadas pelas coordenadoras locais, e orientadora educacional.
OBJETIVOS
Geral
1.

Estabelecer ações que possam minimizar e/ou sanar os problemas advindos da transição de alunos da Educação Infantil para o
1º ano e do 5º ano para 6º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Específicos
2.

Estabelecer relações conjuntas para troca de experiências pedagógicas entre professores dos anos mencionados para melhor
adaptação dos alunos do 1º ano e sanar e/ou minimizar os problemas causadores da repetência no 6º ano e possíveis
dificuldades de ensino e aprendizagem por intermédio de projetos interventivos.

3.

Oferecer suporte e/ou informações aos professores, para melhor adaptação do educando para o ano em que se enquadram.

PÚBLICO ALVO
Alunos provenientes do II Período da Educação Infantil para o 1º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e do 5º ano do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais para o 6º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, orientadores educacionais, coordenadores locais e
professores.
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EQUIPE RESPONSÁVEL: Coordenadoras locais, equipe gestora e orientadora educacional das escolas envolvidas no processo de
transição.

Levantamento de dificuldades/estratégias - 5º e 6º ano do Ensino Fundamental
ESTRATÉGIAS
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Falta de interação entre as
escolas de remanejamento
natural.

Promover coordenação coletiva e integrada com
professores das escolas de origem e de destino;
Viabilizar entre os professores das Escolas de
Remanejamento Natural a participação em seus
Conselhos de Classe, conjuntamente.

Dificuldade dos alunos com
pluridocência nas turmas de 6º
ano do Ensino Fundamental.

Propiciar atividades com troca de turmas entre
professores regentes do 5º e 6º ano.

Alunos com dificuldades de
ambientação/adaptação à nova
estrutura e dinâmica de
funcionamento dos Centros de
Ensino Fundamental.

Atividades diferenciadas envolvendo
professores, coordenadores, direção e
orientador educacional para possibilitarem a
ambientação/adaptação dos alunos de 6º ano,
logo na primeira semana de aula.

Desinteresse dos estudantes
pelas atividades propostas pelos
professores.

Orientar e sensibilizar os alunos com relação a
sua responsabilidade com as atividades
propostas pelos professores como forma de fixar
a aprendizagem e detectar as dificuldades
Desenvolver atividades que envolvam todos os

Falta de envolvimento de

segmentos da comunidade escolar de modo a

alguns segmentos da

conscientizá-los de sua responsabilidade para o

comunidade escolar nas

sucesso dos alunos.
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atividades da escola,
principalmente pais.
Desconhecimento do
regimento disciplinar da

Promover atividades de estudo do regimento

escola e suas normas

interno e normas disciplinares da escola.

internas;
Dificuldade dos alunos em
conciliar a carga horária da
escola com as atividades
extracurriculares, bem como
dificuldade para otimizar o

Promover atividades de orientação educacional
para sensibilizar os alunos e responsáveis de que
a escola é prioridade.

tempo disponível.
Estudantes com dificuldade
em reconhecer suas
limitações/potencialidades.
Alunos com defasagem em
idade/série.

Periodicamente realizar a auto avaliação com os
alunos.
Atividade de reforço escolar e monitoria que
permitam aos alunos desenvolver competências e
habilidades em curto prazo.
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Conteúdos que despertam
pouco interesse face da
inaplicabilidade na realidade
social/regional em que os
alunos estão inseridos.

Contextualização, por parte dos professores, dos
conteúdos, de acordo com a vivência e a
realidade do aluno de modo a torná-los
significativos.

4.

Utilizar livros paradidáticos e um acervo literário diversificado, acessível ao educando;

5.

Trabalhar as quatro operações em contexto de situações-problemas, com material concreto, a partir de situações práticas e
atividades desafiadoras;

6.

Interpretar e confeccionar gráficos e tabelas, utilizando a régua;

7.

Trabalhar noções de números decimais;

Proporcionar momentos reflexivos a respeito de valores humanos, religiosos e éticos, respeitando a diversidade religiosa, envolvendo a
participação efetiva da família nas atividades escolares;

ATRIBUIÇÕES
8.

Equipe do CRE/GREB: Acompanhamento e avaliação dos projetos interventivos das escolas vinculadas.
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9.

Escolas de Educação Infantil e Escola Classe e Centros de Ensino Fundamental: Elaboração, execução e avaliação das ações
metodológicas do projeto interventivo elaborado conjuntamente entre as Escolas.

CRONOGRAMA: Durante o transcorrer do ano letivo de 2021.
AVALIAÇÃO: Será realizada bimestralmente nas reuniões pedagógicas.

3-EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO( ENSINO REMOTO/PRESENCIAL)
1. Apresentação
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) apresenta o Projeto Educação com Movimento (PECM) para a rede
pública de ensino, orientando a inserção do professor de educação física na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
O documento reúne concepções, princípios, procedimentos e instrumentos avaliativos que norteiam a organização do trabalho
pedagógico e administrativo desse profissional em consonância com os documentos curriculares norteadores da rede pública de ensino do
Distrito Federal.
O Projeto Educação com Movimento objetiva ampliar as experiências corporais dos estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o(a) professor(a) de atividades e o(a) professor(a)
de educação física na perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no currículo da educação básica do Distrito Federal.
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Partindo essa política desenvolvida pela Gerência de Educação Física e Desporto Escolar da Diretoria de Programas Institucionais,
Educação Física e Desporto Escolar, em parceria com as Diretorias de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, espera-se contribuir para
a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma formação integral crítica e integrada ao projeto
político-pedagógico das unidades escolares.
2. Objetivos do Projeto Educação com Movimento
Objetivo Geral
Implementar a política pública de educação denominada Educação com Movimento na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental na Rede Pública de Educação do Distrito Federal, ampliando as experiências corporais mediante a intervenção
pedagógica integrada e interdisciplinar entre o(a) professor(a) de atividades e o(a) professor(a) de educação física na perspectiva da
Educação Integral.
Objetivos Específicos

● Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes na Educação Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a
luta, a ginástica, a dança e conhecimentos sobre o corpo, integrando-os aos objetivos e conteúdos da Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental;
● Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de educação física, por meio do planejamento e
atuação integrada ao trabalho do professor de atividades, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola e
com o currículo da educação básica;
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● Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades da criança de brincar, jogar e
movimentar-se, utilizando as estratégias didático-metodológicas da educação física na organização do trabalho
pedagógico da escola.
A inserção da Educação Física na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental não é uma proposta nova. Algumas
iniciativas foram conduzidas em Minas Gerais, Amazonas e no município de Goiânia, despontando no Distrito Federal, no final dos anos 50 e
início dos 60, com Anísio Teixeira, ao pensar o projeto de educação para a Capital da República. A iniciativa, que seria referência nacional,
implementou-se, à época, no projeto denominado Escola-Parque, inserindo o componente curricular educação física, entre outros, para
estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, proposta esta que perdura até os dias atuais.
O PECM vem expandindo progressivamente sua organização no atendimento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e, em 2014,
passa a atender a Educação Infantil, inserindo-se no planejamento das políticas públicas educacionais constantes no Plano Distrital de
Educação (PDE) e no planejamento estratégico da SEDF.
A ampliação desse atendimento para a Educação Infantil e a integração à política de educação integral requerem orientações didáticopedagógicas e administrativas que possibilitem a atuação conjunta entre o professor de educação física e o professor de atividades,
partilhando com este o planejamento e as ações voltadas para o trabalho com a cultura corporal das crianças.

4. O Currículo e os fundamentos norteadores do trabalho pedagógico do professor de educação física
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O sistema público de ensino do Distrito Federal é orientado pelo Currículo da Educação Básica, que apresenta as concepções,
objetivos e conteúdos nas etapas e modalidades da educação. Este documento é a base do trabalho pedagógico do professor na escola.
Discutido amplamente pelos educadores da rede pública, o currículo é a materialização dos desejos e anseios da comunidade escolar.
Ressalta-se que as orientações para o trabalho pedagógico não são um “manual”, e sim, um documento orientador crítico que tem por
objetivo pensar, articular, organizar, desenvolver e avaliar as práticas educativas das unidades escolares de forma qualificada.
A prática pedagógica do professor de educação física, integrada ao professor de atividades, tem como objetivo fortalecer e enriquecer
o trabalho educativo com a criança na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. As aulas de educação física nestas etapas
da educação básica visam à ampliação do acesso às manifestações da cultura corporal, possibilitando o desenvolvimento da linguagem
corporal, umas das formas proeminentes de aprendizagem do ser humano na perspectiva da educação integral.
“Espera-se, com essa lógica curricular, favorecer o encontro interdisciplinar, bem como evitar a valorização ente um tempo de
alegria, caracterizado por atividades não convencionalmente escolares, e um tempo de tristeza, caracterizado pelo conteúdo formal e
acadêmico [...]” (DISTRITO FEDERAL, SEDF, Caderno de Pressupostos Teóricos, 2014, p.25).
O PECM colabora para uma transformação no cotidiano da escola, onde educação física e pedagogia se unem, dividindo
conhecimentos e espaços antes inexplorados. É sabido que a escola tradicionalmente tem lidado de forma pouco flexível com a corporeidade
das crianças, consolidando uma prática social sem ouvir as necessidades destas. De acordo com Costa (2000), as práticas escolares não
percebem as crianças como sujeitos com opiniões próprias e contribuições a dar, pormenorizando as capacidades de criação e recriação de
suas realidades, suas produções e culturas.”
As ações psicomotoras e intelectuais, tais como o brincar, o jogar, são, portanto, produções corporais indivisíveis não apenas na
criança, mas em qualquer ser humano. A fragmentação corpo e mente tem sido um paradoxo à escola pública na busca pela formação
integral dos estudantes.
Diferente da visão psicológica idealista acerca da criança onde esta era ou paparicada ou vista como um adulto em miniatura
(LAPIERRE E AUCOUTURIER, 1984), a criança vivencia o mundo ao seu redor de forma única. Não é mais possível formas de organização
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do trabalho pedagógico em que se acredita ser possível educar a criança, dividindo-a em corpo e mente, ou seja, a sala de aula como sendo
o espaço da aprendizagem e da seriedade e o espaço do pátio ou da quadra de esportes como sendo o espaço da recreação e secundário
ao processo de ensino e aprendizagem.
A criança aprende por meio do movimento de saltar, correr, chutar, arremessar, rolar, transpor barreiras por meio de jogos, brincadeiras
e atividades lúdicas. A aquisição de habilidades básicas e controle corporal permitem à criança aprimorar seus gestos e expressões de forma
a possibilitar interações humanas mais diversas, no caso da educação física, pautadas pela ludicidade e pela conquista da autonomia e
autoconfiança pela criança.
Conforme Rodrigues (2005), a linguagem corporal precede a comunicação humana e invariavelmente transcende às demais formas de
comunicação. A incontestável importância das brincadeiras, jogos, danças, lutas, esportes e ginásticas e conhecimentos sobre o corpo na
construção do acervo cultural e cognitivo de nossos estudantes, desde seu ingresso na educação infantil, demonstra a relevância do
professor de educação física na abordagem dessa linguagem em articulação com os objetivos e conteúdos da educação básica
previstas no Currículo da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
Assim, os professores devem proporcionar metodologias nas quais estão envolvidos – o(a) professor(a) de atividades, regente da
turma, o coordenador pedagógico local, os gestores, orientadores educacionais e demais integrantes do corpo docente – para a
concretização de uma proposta curricular integrada.
Dessa maneira, o planejamento e a intervenção do professor de educação física articulam-se ao planejamento e intervenção do
professor de atividades, ou seja, requerem o exercício dos princípios epistemológicos, interdisciplinaridade, relação teoria e prática,
flexibilização e contextualização (DISTRITO FEDERAL, Caderno Pressuposto Teóricos, 2014, p. 66) por ambos os profissionais na
organização do trabalho pedagógico. Essa perspectiva enfatiza a presença do professor de atividades como observador participante no

86

processo ensino-aprendizagem conduzido pelo professor de educação física, visando à compreensão da especificidade da intervenção
pedagógica desenvolvida por meio da cultura corporal.
Reciprocamente, o professor de educação física buscará se aproximar do ambiente de aprendizagem e desenvolvimento propiciado
pelos professores de atividades, criando condições para que ambos possam desenvolver o processo interdisciplinar no que se refere ao
planejamento, execução e avaliação de suas intervenções pedagógicas.
Desta forma, é fundamental que os gestores, professores e a comunidade escolar, de uma maneira geral, compreendam a
especificidade do segmento Educação Infantil de forma a valorizar e ressignificar as relações escolares levando em consideração o tempo
histórico de cada criança, o desenvolvimento individual de cada uma.

4.1. Base curricular orientadora dos Anos Iniciais do Ensino do Ensino Fundamental
A Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental representa um avanço na compreensão da importância da cultura
corporal do movimento na organização curricular da escola. As práticas corporais assumem grande importância nesta etapa, não apenas
porque proporcionam às crianças momentos de ludicidade, mas porque o movimento corporal está intrinsecamente ligado ao
desenvolvimento das crianças.
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A formação integral da criança tem como ponto de partida a prática social por meio da brincadeira, do jogo e de movimentos básicos,
“vivenciados em atividades orientadas, de iniciação das danças, de ginásticas e de jogos pré-desportivos, entre outras atividades que, ao
oportunizar as aprendizagens, favorecem o desenvolvimento geral do estudante” (DISTRITO FEDERAL, SEDF, Caderno dos Anos Iniciais
Ensino Fundamental, 2014, p. 20).
Compreende-se que a educação física não deve ser tratada como complementar aos outros componentes curriculares. Apesar de ser
uma área de conhecimento centrada no movimento humano, está em contato direto com as outras área do conhecimento, que possibilitam a
interpretação da realidade e a construção da identidade e expressividade por meio da linguagem corporal.
Dessa forma, superam-se abordagens da educação física como ferramenta para canalizar as energias das crianças ou como mera atividade
física que busque apenas o aperfeiçoamento motor sendo apartada do fazer pedagógico da escola.
O planejamento, organização e intervenção pedagógica do professor precisa ter como finalidade a aprendizagem de todos os
estudantes, considerando a sua realidade, a sua história de vida e o seu contexto sociocultural. Dessa forma, a interdisciplinaridade precisa
ser enraizada nas relações interpessoais no fazer pedagógico do professor, superando abordagens fragmentadas e reducionistas do seu
trabalho, equivocadamente centradas no aspecto cognitivo, no mérito individual e no tecnicismo-conteudista.
Neste sentido, o acesso à cultura corporal na escola, deve permitir um estilo pessoal de participação para cada estudante, evitando
seguir modelos e estilos estereotipados de movimento e de práticas. O momento é de levar os estudantes à explorarem sua corporalidade,
levando em conta seus limites e potencialidades, com o objetivo de ampliar suas possibilidades de movimento, sua autonomia e seu
desenvolvimento pleno. A inserção gradativa do professor de educação física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental contribui para o
desenvolvimento integral dos estudantes. Esta conquista vem demonstrando a importância da valorização das práticas corporais inseridas no
universo da cultura corporal das crianças. O professor de educação física do PECM deverá elaborar seu planejamento de ensino para os
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Anos Iniciais tendo como base a organização curricular do projeto político-pedagógico da escola, referenciado no currículo da educação
básica da SEDF.

4.2. Organização do trabalho pedagógico do professor

Ao pensarmos a organização do trabalho pedagógico do professor devemos avaliar que esta organização se dá de um
determinado ethos social e histórico. O planejamento faz parte da própria evolução humana, e carrega consigo reflexos do contexto
sócio-cultural maior da sociedade.
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O planejamento da intervenção pedagógica na escola deve ir além de uma lista de conteúdos e tarefas a serem seguidos. Planejar é
pesquisar e construir novas possibilidades críticas acerca da realidade dos estudantes e do próprio professor.
Para Gandin (1994), planejar é decidir que tipo de sociedade e de ser humano são esperados e que tipo de ação educativa será
desenvolvida, verificando a distância real desta ação para o resultado esperado. De acordo com Libâneo (2004), o planejamento docente é
um processo de racionalização, organização e coordenação prática docente, articulando a ação educativa e a realidade social.

Ao mesmo tempo, o planejamento é um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Assim, o ato
de planejar não se reduz ao mero preenchimento de formulários administrativos. É a ação consciente de prever a
atuação do educador, alicerçada nas suas opções político-pedagógicas e fundamentada nos problemas sociais,
econômicos, políticos e culturais que envolvem os participantes do processo de ensino-aprendizagem (escola,
professores, alunos, pais, comunidade) (MAIA, C. M.; SCHEIBEL, M. F.; URBAN, A. C, 2009, p. 104).

Os professores são os principais sujeitos mediadores do processo de ensino-aprendizagem e do desenvolvimento dos estudantes no
ambiente escolar. Este documento se propõe a dialogar e provocar os professores de educação física para que avancem ainda mais no
planejamento de suas intervenções pedagógicas nos diversos espaços educativos da escola.
Não existe “fórmula secreta” e nem “receita” para uma intervenção eficiente e eficaz, tendo em vista que a forma de enfrentar a
realidade escolar e de resolver problemas está intrinsecamente ligada às especificidades de cada contexto e seus respectivos processos de
construção. Essa construção contextual requer o delineamento específico do professor no que tange o conhecimento escolar, pois
historicamente a escola tem pormenorizado o saber popular ou tudo que transgride o conhecimento tradicional, que é transmitido de forma
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pronta e acabada. Seu papel não é o de mostrar como se faz, mas de provocar os estudantes, a partir da criação de situações desafiadoras,
a descobrirem como fazer (DISTRITO FEDERAL, SEDF, Caderno dos Anos Iniciais Ensino Fundamental, 2014).
As estratégias didático-pedagógicas desafiam e provocam situações de ensino-aprendizagem, levando em conta a historicidade que
cada estudante carrega consigo, sua trajetória enquanto ser socialmente em construção, e participante ativo do mundo circundante. E é só
desta forma que é possível se organizarem os conhecimentos escolares e, consequentemente, a prática pedagógica do professor de
educação física.
Compreende-se que a integração do trabalho do professor de educação física com o professor de atividades se concretiza por meio da
participação ativa nos espaços de coordenação pedagógica, cada qual com sua importância e características. Enquanto a coordenação
pedagógica coletiva possibilita a unidade e a avaliação dos processos de ensino aprendizagem da escola como um todo, as coordenações
pedagógicas por área do conhecimento permitem o estabelecimento da progressão curricular, que considera a abrangência e a profundidade
dos conteúdos e objetivos ligados à educação física. Por fim, destaca-se a imprescindibilidade da coordenação pedagógica com o professor
de atividades, entendendo que este é o momento que possibilita concretamente a interdisciplinaridade.
A sistematização do planejamento do professor de educação física, na medida que integrado ao trabalho pedagógico do professor de
atividades, precisa compor a organização curricular do projeto político-pedagógico da escola, entendendo que esse registro, longe de ser uma
demanda burocrática, traz consistência didático-pedagógica e coerência para a intervenção do professor de educação física em relação aos
outros projetos e intervenções pedagógicas desenvolvidas no âmbito desta unidade. Além disso, possibilita avaliar com maior clareza a
organização curricular da educação física no que tange a abrangência dos conteúdos da cultura corporal e a profundidade na abordagem
desses conhecimentos, dentro do que circunscreve a especificidade da educação física escolar.
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Ainda no tocante à organização do trabalho pedagógico do professor de educação física, salienta-se que a avaliação colabora para
uma perspectiva integral de formação. O alinhamento de parâmetros que articulam os níveis de avaliação educacional, entrelaçando os
níveis de avaliação desde a avaliação da aprendizagem do estudante, avaliação institucional e avaliação em larga escala ou em rede1,
preocupa-se com a identificação de potencialidades e fragilidades do Projeto com vistas a assegurar um trabalho integrado e de qualidade
aos estudantes da rede pública de ensino. Os instrumentos de avaliação e a descrição metodológica de quando e como aplicá-los figura na
seção posterior referente a este tema.

5. Princípios de funcionamento
Os princípios de funcionamento do PECM buscam orientar a inserção do professor de educação física em consonância com as
especificidades da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva da formação integral dos estudantes. Esses
princípios precisam ser observados para a modulação do professor de educação física no atendimento na unidade escolar, assegurando a
qualidade da intervenção pedagógica na organização da quantidade de aulas semanais e de turmas atendidas pelo professor.
Os princípios precisam ser garantidos pela equipe gestora da unidade escolar, em parceria com as coordenações regionais de ensino.
O não cumprimento destes poderá acarretar o desligamento da escola pela não observância dos mesmos, que serão avaliados e orientados
pela GEFID.
Princípios:
1

DISTRITO FEDERAL. SEDF. Diretrizes de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e

em Larga Escala. 2014-2016.
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1° O professor de educação física deverá ter jornada de 40 horas semanais para atendimento de acordo com a jornada ampliada, regendo no
período matutino ou vespertino, resguardando o contra-turno para as atividades de coordenação pedagógica, com a exceção da situação
prevista no 3° princípio;
2º O atendimento do professor de educação física na Educação Infantil e/ou nos anos Iniciais do Ensino Fundamental deverá primar em todos
os casos pelo planejamento conjunto com o professor de atividades e participação efetiva dos espaços de coordenação pedagógica coletiva e
por área do conhecimento. A intervenção pedagógica do professor de educação física deverá ser conjunta com o professor de atividades,
firmando uma atuação pedagógica interdisciplinar.
3° Cada professor de educação física deverá atender, no mínimo, 10 e, no máximo, 15 turmas, em regime de jornada ampliada. Na Educação
Infantil, caso a escola já possua o professor de educação física e o número de turmas por período for inferior a 10, o professor poderá atender
no sistema de 20 horas/ 20 horas, desde que seja preservado os momentos de coordenação pedagógica com o professor de atividades em
ambos os turnos;
4° O tempo e a quantidade de aulas, tanto para a Educação Infantil como para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental serão organizadas
com duas intervenções semanais de 50 minutos, evitando aulas duplas ou em dias consecutivos;
5° Na Educação Infantil o professor de educação física deverá atender prioritariamente os estudantes do 2° período (5 anos) e, expandido
regressivamente para o 1°período (4 anos);
6º Nos Anos iniciais do Ensino Fundamental será priorizado o atendimento das turmas de 5º anos, expandindo regressivamente para as de
4º, 3º, 2º, 1º, até que se complete o máximo de 15 turmas. Caso não se consiga atender todas as turmas de um mesmo ano, poderão ser
reduzidos os atendimentos deste ano para uma sessão semanal.
6. Metodologia
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O desenvolvimento metodológico do PECM foi elaborado com vistas a assegurar o trabalho interdisciplinar,
operacionalizando a inserção do professor de educação física na organização escolar da Educação Infantil e Anos Iniciais
do Ensino Fundamental. Com isso, estabeleceram-se as rotinas da regência do professor de educação física em um dos
turnos, garantindo o outro para a realização das coordenações pedagógicas, cursos de formação continuada e realização
das reuniões ordinárias do Projeto.

Tabela 01
Organização do trabalho pedagógico do professor de educação física de 40 horas, na escola classe 19:
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Turno

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Matutino

Regência

Regência

Regência

Regência

Regência

Vespertino

Coordenação
Pedagógica
Individual

Coordenação
pedagógica
interdisciplina
r/ reuniões do
Projeto

Coordenação
Pedagógica
Coletiva

Curso
de
formação
/
Coordenação
por área

Coordenação
Pedagógica
Individual

Turno

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Matutino

Coordenação
Pedagógica
Individual

Coordenação
pedagógica
interdisciplina
r/ reuniões do
Projeto

Coordenação
Pedagógica
Coletiva

Curso
de
formação
/
Coordenação
por área

Coordenação
Pedagógica
Individual

Vespertino

Regência

Regência

Regência

Regência

Regência

Conforme as tabelas apresentadas destaca-se um dos turnos para a realização das aulas de educação física, entendendo a
necessária integração dessas intervenções com o professor de atividades para possibilitar o exercício da interdisciplinaridade. O processo de
ensino da educação física, além de contribuir para ampliação do acervo cultural e corporal dos estudantes, possibilita o desenvolvimento de
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conteúdos teórico-práticos relacionados às mais diversas áreas do conhecimento tanto na Educação Infantil quanto nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental.
Nesse sentido, a observação participante do professor de atividades pode direcionar as intervenções didático-pedagógicas no sentido
de qualificar as brincadeiras, jogos, esportes, ginásticas, lutas, danças e conhecimentos sobre o corpo para um processo de ensino integral
dos estudantes, envolvendo conteúdos das áreas do conhecimento linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino
religioso, no caso dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e das linguagens corporal, oral, escrita, matemática, artística, digital, interações
com a natureza e com a sociedade e cuidado consigo e com o outro, no caso da Educação Infantil.
O outro turno fica destinado às atividades de planejamento e formação do professor de educação física, das quais destacam-se os
momentos de coordenação pedagógica, indispensáveis para a integração do trabalho do professor de educação física ao projeto
político-pedagógico da escola, em especial a coordenação com o professor de atividades. Ainda serão realizadas reuniões pedagógicas,
coordenadas pela GEFID/SUBEB, com o objetivo de socializar as experiências pedagógicas e, ao mesmo tempo, adquirir orientações
administrativas e didático-metodológicas que viabilizem o desenvolvimento do Projeto.
Visando manter uma atualização constante e aprofundar as especificidades da educação física nessas etapas, também é necessária a
participação desses professores em cursos de formação continuada, promovidos anualmente pelo Centro de Aperfeiçoamento dos
Profissionais da Educação em parceria com a GEFID.
O processo de registro administrativo e pedagógico do professor de educação física vincula-se aos procedimentos de escrituração da
Carreira Magistério por meio da assinatura de folha de ponto e preenchimento de diário de classe, elaborado em parceria com a
Subsecretaria de Planejamento e Avaliação (SUPLAV) em formato impresso, diário eletrônico e virtual, este último em fase de
desenvolvimento.
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Além dos procedimentos padrão de escrituração, o PECM prevê instrumentos de avaliação que visam orientar uma perspectiva
formativa de avaliação da aprendizagem e avaliação institucional dos professores, gestores e estudantes envolvidos no Projeto.
Ao final de cada ano, o professor de educação física deverá elaborar um relatório em formato de portfólio apresentando suas
experiências desenvolvidas na escola. Os instrumentos encontram-se explicitados e detalhados na seção de avaliação.

A expansão do

Projeto Educação com Movimento em toda a rede pública de ensino do Distrito Federal visa universalizar o acesso à educação física na
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, indicam-se alguns critérios que orientam a definição das unidades
escolares aptas a receber o PECM, considerando o melhor aproveitamento dos recursos humanos da Secretaria de Educação e a
continuidade do atendimento do estudante na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.
Ressalta-se que os critérios não definem as unidades escolares a receber o PECM, tão somente identificam unidades escolares
qualificadas para o mesmo, considerando a política de gestão de pessoas em direção à universalização do atendimento da educação física
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Abaixo estão listados por ordem de prioridade os critérios de expansão das
escolas para o PECM:
1º Equilíbrio proporcional entre os Jardins de Infância, Centros de Educação Infantil, Escolas Classes, CAIC atendidos por Coordenação
Regional de Ensino;
2º Maior quantidade de estudantes por unidade escolar por CRE (números absolutos de estudantes);
3º Manifestação da equipe gestora comprometendo-se com o PECM por meio de Termo de Adesão e inserção no projeto político-pedagógico
da escola;
4º Preferência para unidades escolares dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que são sequenciais em relação à Educação Infantil;
5º Preferência para unidades escolares com instalações físicas adequadas para a prática da educação física;
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Esses critérios precisam ser considerados ano a ano, levando em conta o atendimento do Projeto nas distintas coordenações regionais
de ensino e o quantitativo de turmas e estudantes nas unidades escolares, bem como o interesse das equipes gestoras em contrair as
responsabilidades do Projeto.

7. Avaliação

O ato de avaliar assume diferentes significados de acordo com o contexto de sua aplicação e com os objetivos de quem o aplica. No
campo educacional a avaliação consiste em um conjunto de procedimentos e técnicas de registro, observação e mensuração de dados
referentes às condições, processos, concepções, objetivos e conteúdos da educação na perspectiva da definição de prioridades para a
elaboração e retroalimentação do planejamento.

Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. Embora a
avaliação seja um termo polissêmico, entende-se que instrumentos/procedimentos pelos quais a análise qualitativa se
sobreponha àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira mais justa o ato avaliativo. Dessa sobreposição
decorrem o olhar e a intervenção humana que os sistemas computadorizados, por si só, não são capazes de atingir.
(DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, SEDF, 2014-2016. p. 12).

A avaliação tem como objetivo compreender as especificidades de cada unidade escolar em seus três níveis (aprendizagem,
institucional e em redes), considerando a gestão, o professor e o estudante. A construção do processo avaliativo deve se orientar pelo projeto
político-pedagógico da escola, sendo construído de forma coletiva e democrática, tendo como referência o Currículo da Educação Básica do
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Distrito Federal e os outros documentos norteadores do trabalho pedagógico, em especial, as Diretrizes de Avaliação Educacional do Distrito
Federal.
É importante considerarmos que nestas etapas, de maneira predominante, faz-se presente a avaliação formativa e participativa, onde o
professor não pode se limitar a observar, devendo integrar as brincadeiras, jogos e atividades lúdicas de maneira corporal e colaborativa. Tal
envolvimento no desenvolvimento das práticas pedagógicas nas aulas de educação física possibilita a observação sistemática das
aprendizagens e do desenvolvimento dos estudantes de forma muito mais intensa e concreta, pois é vivenciando que o professor sente e
pode, de fato, analisar os avanços e desafios enfrentados pelas crianças, considerando que nesta fase há um predomínio das relações
afetivas.
Nesse sentido, avaliar no contexto das aulas de educação física, em qualquer tempo e em qualquer espaço, não pode se resumir à
aplicação de atividades corporais mecânicas e repetitivas, muito menos à aplicação de uma avaliação quantificadora que tenha como eixo
orientador movimentos desconexos, desarticulados e sem qualquer relação com a cultura e com a história de cada estudante e de sua
comunidade.
Os instrumentos de avaliação apresentados neste documento não pretendem ser as únicas ferramentas de investigação da realidade,
podendo o professor acrescentar novos itens para avaliação, caso considere que os itens propostos não atendam completamente aos
objetivos planejados por este. É importante que o preenchimento do instrumento de avaliação do estudante seja feito em conjunto com o
professor de atividades e o professor de educação física, para que se possa ter uma melhor visão sobre o desenvolvimento do estudante.
Para tanto, o Projeto adota os seguintes instrumentos de avaliação:
1 - Modelo de Portfólio do Projeto
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O Portfólio é parte integrante do processo avaliativo do Projeto. Deve ser entregue à GEFID, ao final do ano letivo formato virtual e
impresso. Os itens constantes do portfólio têm papel fundamental nas ações e planejamentos futuros. É por meio deles que são elaborados
os relatórios anuais, o planejamento para o ano seguinte e identificadas as fragilidades na execução do Projeto. Os itens relativos aos
planejamentos e atividades são aproveitados para a elaboração e atualização de cadernos pedagógicos e para a montagem de vídeos que
divulguem as estratégias positivas utilizadas pelos professores(as) (Videoteca).
2 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos estudantes (Anexo 3).
A avaliação realizada pelos estudantes tem como objetivo verificar o alcance do Projeto na visão dos seus beneficiários. As questões
apresentadas visam diagnosticar a percepção do estudante em relação aos benefícios individuais como também sobre o funcionamento do
Projeto. Tendo em vista o elevado número de estudantes é recomendado que a avaliação seja realizada por amostragem aleatória, nas
diversas turmas atendidas, utilizando aproximadamente 5 alunos por turma. Neste instrumento deve ser lançado o resultado do
total de estudantes respondentes de acordo com os itens apresentados e nas questões abertas, as opiniões dos estudantes devem
ser colocadas em forma de tópicos, contendo como anexo do portfólio.

3 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos professores de atividades
Este modelo de avaliação busca analisar o Projeto pela percepção do(a) professor(a) de atividades, principalmente nos aspectos
relativos ao desenvolvimento do estudante e sua relação com o planejamento e atuação conjunta com o(a) professor(a) de educação física.
Para a inclusão no portfólio, deve ser anexada apenas uma ficha com os dados gerais, sendo que os comentários devem ser
colocados em forma de tópicos.
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4 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos gestores
A avaliação realizada pelo gestor da unidade de ensino objetiva acompanhar a realização do Projeto na visão do gestor em âmbito
local. Neste instrumento existem campos para observações mais abertas, onde poderão ser detalhadas as opiniões destes gestores de
forma mais ampla. Os dados obtidos servirão para retratar o andamento do Projeto e a identificação de fragilidades que possam ser
corrigidas a nível local e central para o alcance mais abrangente de suas finalidades. Também deve ser anexado ao portfólio.

5 - Modelo de Avaliação pedagógica dos estudantes
Esta avaliação visa acompanhar o desenvolvimento dos estudantes em suas diversas dimensões, conforme estabelecido na
perspectiva de uma educação integral. Além das afirmações ali contidas, o professor tem a liberdade de incluir outras que não estejam
contempladas, mas que se adequem melhor ao seu plano de ensino. Os dados constantes desta ficha de avaliação devem ser utilizados para
subsidiar os(as) professores(as) de atividades na elaboração dos registros avaliativos da Educação Infantil (RDIA) e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental (Rav).
4- ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL (ENSINO REMOTO/ PRESENCIAL)
Faixa etária: 1º ao 5º anos, do ensino fundamental a ser desenvolvido no ensino presencial;
Duração: Ano Letivo de 2021.
JUSTIFICATIVA:
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Além da família, a escola exerce influência decisiva na formação dos hábitos e consumo alimentar das crianças.
O tema alimentação saudável deve estar incluído na Proposta Pedagógica da escola, preferencialmente, como tema transversal de
todas as disciplinas. A escola como uma instituição é o lugar ideal para se desenvolver ações de promoção à saúde e ao desenvolvimento de
uma alimentação saudável.
Para termos um corpo e uma mente saudável, devemos ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, carnes, cereais,
vitaminas e proteínas. Cada alimento possui suas propriedades que ajudam no desenvolvimento mental e físico. Alguns alimentos têm em
suas características e funções específicas que não podem deixar de serem ingeridas pelo organismo. Existem alimentos que são tão
necessários que a ausência deles pode comprometer a nossa saúde.
Ter uma alimentação saudável é uma forma de valorização da vida. É preciso mostrar a importância de uma boa alimentação, quais
são os benefícios que ela traz e a necessidade de haver um equilíbrio e uma diversidade na alimentação.
Alimentos de baixo ou nenhum valor nutritivo não devem ser oferecidos no ambiente escolar, quer seja durante a merenda e refeições ou em
festas e eventos realizados. Os professores e funcionários, enquanto modelos para os alunos, devem evitar o consumo desses alimentos na
escola, já que possuem um papel fundamental para a formação de hábitos saudáveis.
E por fim e não menos importante: a parceria com a família. É através da continuidade desse aprendizado no ambiente familiar, que se
consegue o sucesso de todo o processo. E assim fechamos o ciclo e atingimos nosso objetivo: a conscientização alimentar que vai propagar
durante toda a vida da criança.
Justifica-se assim a aplicação deste projeto.
Objetivo Geral:
Desenvolver nos estudantes a consciência alimentar necessária para a formação de hábitos saudáveis.
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Objetivos:
⮚ Identificar as preferências alimentares dos alunos;
⮚ Adquirir hábitos e atitudes necessárias para uma boa alimentação;
⮚ Conhecer melhor as frutas e legumes, mostrando a importância e a necessidade nutricional deles para a saúde física e mental;
⮚ Incentivar os bons hábitos alimentares;
⮚ Conscientizar sobre a importância e motivos pelos quais nos alimentamos;
⮚ Reconhecer os alimentos que fazem bem à saúde;
⮚ Incentivar a prática de exercícios físicos moderados e brincadeiras;
⮚ Identificar cores, texturas e sabores de diferentes alimentos;
⮚ Ampliar o universo de conhecimento e respeito dos hábitos saudáveis;
⮚ Reconhecer a necessidade de manter bons hábitos alimentares;
⮚ Compreender a necessidade da higiene na manipulação dos alimentos e relacionar esse hábito com boa saúde;
⮚ Compreender o que é a importância do prazo de validade dos produtos perecíveis, semi-perecíveis e não perecíveis;
⮚ Reconhecer a influência cultural nos hábitos alimentares;
⮚ Conhecer receitas típicas de diferentes lugares;
⮚ Classificar os alimentos por grupos na pirâmide alimentar.

DESENVOLVIMENTO:
⮚ Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos;
⮚ Discutir com eles a palavra ALIMENTAÇÃO, levantando suas hipóteses sobre o significado. Ler textos informativos sobre o assunto;
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⮚ Cartaz com os nomes dos alimentos dividindo-os de acordo com sua categoria (frutas, legumes e verduras);
⮚ Apresentar pequenos vídeos adequados, a fim de fornecer informações sobre o processo que envolve a alimentação, enfatizando
hábitos de higiene, prática de atividades esportivas vinculadas à alimentação saudável;
⮚ Discutir com os alunos o que eles entendem por alimentação saudável e sua função no organismo;
⮚ Explicar a importância de ter uma alimentação variada, pois precisamos de diversos nutrientes para termos boa saúde;
⮚ Mostrar que uma alimentação saudável auxilia no crescimento do corpo e desenvolvimento mental;
⮚ Controlar a variedade e também a quantidade de alimentos consumidos;
⮚ Fazer uma lista de alimentos saudáveis e não saudáveis para compará-los e descobrir suas principais diferenças;
⮚ Diferenciar grupos de alimentos e suas funções, classificando-os de acordo com a pirâmide alimentar;
⮚ Pesquisar o local de origem da família, quais os hábitos alimentares e comidas típicas de sua região. Promover confraternização entre
os alunos onde cada grupo trará comidas típicas regionais para degustação, conhecimento e troca de experiências;
⮚ Incluir a cozinha experimental na realização de atividades relacionadas e interdisciplinares;
⮚ Ter acesso à horta escolar, plantar, cuidar e colher os plantios explorando meio ambiente e sustentabilidade. Os vegetais podem ser
plantados em pneus, garrafas pet, potinhos diversos, etc;
⮚ Pesquisas;
⮚ Produção de textos do gênero receitas, entre outros;
⮚ Produção de álbum de figurinhas dos alimentos;
⮚ Gráficos;
⮚ Releitura de pintores com obras relacionadas à alimentação;
⮚ Desenho livre e dirigido;
⮚ Modelagem de alimentos;
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⮚ Confecção de móbiles;
⮚ Colagem de grãos;
⮚ Leitura diária do cardápio;
⮚ Utilização correta dos talheres e self – service(auto serviço)
AVALIAÇÃO
⮚ Participação
⮚ Organização
⮚ Interesse
REGISTRO
⮚ Fotos
⮚ Desenhos
⮚ Elaboração do portfólio
⮚ Confecção e exposição dos trabalhos
⮚ Gráficos das preferências e/ou resultado da pesquisa elaborada;
⮚ Recorte e colagem de alimentos variados classificando-os;
⮚ Releitura de obras;
⮚ Desenho livre e dirigido;
⮚ Modelagem de alimentos;
⮚ Elaboração de livro de receitas trabalhadas;
⮚ Leitura e contação de histórias, curiosidades e textos informativos;
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⮚ Dramatização;
⮚ Utilizar músicas e/ou coreografias que abordem a temática;
⮚ Confecção de aventais e toucas para utilização na cozinha experimental;
⮚ Jogos relacionados às aulas de informática.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
Tigelas diversas, medidores, liquidificador, forno elétrico, batedeira, assadeiras, jarra para suco, livros de literatura relacionados, tintas,
telas, cartolinas, cola, som, vídeo e outros materiais que proporcionem a elaboração das atividades trabalhadas com as crianças durante as
aulas e/ou em outros espaços da escola.
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⮚ Dicas de leitura para os professores trabalharem com os estudantes:
Meu Nome Não É Gorducho Coleção Sinto Tudo Isso e Mais um Pouco
Gabriel odeia quando o pessoal da escola o chama de gorducho, baleia, bolota ou coisa assim. Fica triste e acaba comendo mais e de forma
pouco saudável. Até que ele e sua família decidem mudar os hábitos: dieta equilibrada e exercício físico. Gabriel experimenta as aulas de
circo e tudo se transforma: faz novos amigos, perde peso, descobre seus talentos e aumenta sua autoestima. Autora: Shirley Souza
Ilustrador: Fábio Sgroi Editora: Escala Educacional Preço: R$ 19,90 Onde encontrar: www.escalaeducacional.com.br
CRONOGRAMA
Segundo semestre do ano letivo de 2021.

5- PROJETO SOLETRANDO
Apresentação:
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Diante do quadro que vivenciamos na atualidade, em razão da pandemia da COVID-19, recorremos às ferramentas tecnológicas para
diversas atividades, percebemos que o fazer pedagógico se reinventou, as práticas e a forma de se comunicar com os alunos, o Google Meet
tem sido de grande utilidade, porém alguns estudantes por diversas razões acessaram poucas vezes as aulas ao vivo.
A leitura e a escrita fazem parte do cotidiano de todos nós. As letras estão por toda parte, em desenhos, livros, placas, embalagens e
devemos estar atentos para ler, interpretar e escrever corretamente. Para fundamentar teoricamente citamos os teóricos Benjainn (1994) e
Louro (2008) que nos trazem um pouco do contexto histórico; Brougêre (2001) e Fortuna (2001 e 2006) mostrando as contribuições do lúdico
para a aprendizagem das crianças.
A língua portuguesa é regida pela gramática, com suas regras que nos confundem pela semelhança de letras, quantidades de acentos
e também à pronúncia das palavras do meio dos fonemas. É papel da escola, apresentar estratégias aos estudantes através de atividades
que estimulem o uso correto das palavras, levando todos a perceberem a importância da leitura e da escrita no dia a dia do indivíduo.
Tema: Regras, ortografia, leitura e interpretação da escrita através das vídeo aulas no Google Meet.
Período: 2º Semestre Letivo de 2020.
Público: Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
Descrição: O presente projeto tem como objetivo abordar e discutir assuntos relacionados às regras ortográficas, leitura e interpretação da
escrita por meio das ferramentas tecnológicas disponíveis ao Ensino-Aprendizagem.
Problemática: A dificuldade dos estudantes em escrever corretamente e compreender o que escrevem e poucos acessos às aulas do
Google Meet.
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Justificativa:
Construímos esse projeto de soletração de palavras “Soletrando”, a partir de uma conversa em uma das Coordenações Pedagógicas
Coletiva, onde foi compartilhado pela coordenação e os professores da escola, o projeto de Matemática intitulado “Multiplicando”, onde de
maneira divertida e competitiva, tendo como objetivo principal instigar o raciocínio lógico das crianças por meio de tabuadas e tabelas da
multiplicação, a interação, socialização e uma maior participação no Google Meet.
Alguns estudantes estavam aparentando cansaço e desmotivação. Uma professora de matemática relatou que após iniciar o Projeto
Multiplicando e divulgar para as crianças que a aprendizagem seria de forma lúdica e através de uma grande gincana/campeonato, ela
percebeu que mais estudantes estavam acessando o Google Meet, com muito interesse e vontade de aprender.
Os professores de Língua Portuguesa acolheram o projeto e adequaram às necessidades de aprendizagem dos estudantes.
Aproveitando para inserir o tema que estavam estudando no Bimestre, a Consciência Negra através da literatura.
Devemos incentivar o raciocínio e estimular a criatividade, que é a capacidade de redigir e interpretar textos, mas para isso se faz
necessário que os alunos escrevam e falem corretamente, então através do estudo de palavras se motivará a escrita correta de um modo
descontraído.
Objetivo Geral:
·

Aumentar o vocabulário, despertando o interesse pela leitura, a escrita e pela participação nas aulas do Google Meet.

Objetivos Específicos:
·

Escrever de acordo com a ortografia vigente;
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·

Ampliar o vocabulário;

·

Despertar o interesse pela escrita correta;

·

Estimular os alunos a acessar as aulas do Google Meet;

·

Treinar e fixar a ortografia de algumas palavras;

·

Ampliar os conhecimentos, como grafar e acentuar as palavras;

·

Tornar o dicionário um aliado para a escrita correta.

Metodologia:
Envolver todos os estudantes na competição virtualmente;
Comunicar aos pais sobre a importância de incentivar e ajudar seus filhos nos estudos e memorização das palavras; escolher as
palavras conforme o nível de aprendizagem do aluno;
Expor o projeto Soletrando onde os pais e comunidade em geral possam ter acesso (regulamento, objetivos e datas).
Desenvolvimento:
O projeto foi desenvolvido ao longo do 2º semestre do Ano Letivo de 2020
O Projeto abrange as turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sendo composto por três fases: estudo das regularidades e/ou
irregularidades ortográficas, eliminatórias e competição final.
1. Cronograma do evento / Gincana:
Dia 12/01: 3º ano
Dia 13/01: 4º ano
Dia 14/01: 5º ano
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2. Horário do evento: 10h.
3. Seleção das palavras:
As palavras serão selecionadas a partir de uma história contada pela professora Vanessa e postada na Plataforma em pdf ou
digitalizada;
Também serão sugeridas, a partir de textos estudados durante o bimestre;
Cada professora enviará 30 palavras a Coordenação Pedagógica, separadas em três níveis: simples, medianas e complexas;
A Coordenação Pedagógica realizará a seleção das palavras e organizará a edição de fichas com três a cinco palavras em cada.
4. Seleção dos estudantes:
·

Cada professor, após disputas intraclasse, selecionará três alunos para participar do evento interclasse.

5. Realização do evento:
·

A cerimônia ocorrerá em videoconferência realizada pelo Meet, entre a gestão, coordenação, professores de apoio e
regentes, professora de Educação Física, alunos e convidados especiais, como a Estelita;
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·

Após a cerimônia de abertura, o evento ocorrerá da seguinte forma:

1º - Serão mencionadas as regras para a execução do “Soletrando”:
Ø O estudante deverá manter a câmera ligada durante todo o evento;
Ø O estudante deverá estar olhando para a câmera;
Ø O estudante não poderá consultar materiais de pesquisa ou terceiros, para soletrar as palavras;
Os estudantes não poderão conversar entre si, ou com terceiros.
2º - Cada rodada do jogo, contará com a participação de um membro representante de cada turma;
3º - Iniciaremos o jogo, com a turma “A”, e assim, sucessivamente;
4º O aluno escolherá uma ficha, sendo que cada ficha contará com três a cinco palavras;
5º O mediador realizará a leitura da palavra para que o aluno soletre;
6º A pontuação ocorrerá de acordo com o número de acertos.

Premiação:
A premiação será com brindes para os vencedores;

112

Recursos Materiais:
Ferramenta digital, e outros.
Recursos Humanos:
Gestão, Orientador(a) Educacional, coordenadores e professores
Avaliação:
Avaliar o envolvimento dos estudantes na gincana/campeonato, verificando a aprendizagem proporcionada através de análise dos
resultados obtidos, mediante reuniões e relatórios. Analisar o que deu certo ou errado e fazer alterações, aperfeiçoando o projeto para a 2ª
edição do soletrando que será realizada no Ano Letivo de 2021.

6- PROJETO MULTIPLICANDO
Apresentação:
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Diante do quadro que vivenciamos na atualidade, em razão da pandemia da COVID-19, recorremos às ferramentas tecnológicas para
diversas atividades, percebemos que o fazer pedagógico se reinventou, as práticas e a forma de se comunicar com os alunos, o Google Meet
tem sido de grande utilidade, porém alguns estudantes por diversas razões acessaram poucas vezes as aulas ao vivo.
A Matemática está inserida em nosso cotidiano, desde a infância. É uma área do conhecimento que nasceu a partir dos problemas
enfrentados por nós, humanos, e é assim também que ela se desenvolve.
A multiplicação é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que
represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos.
Ter essa visão é fundamental para se sentir motivado a aprender. Afinal, o conhecimento adquirido, quando empregado no dia a dia, é mais
fácil de ser assimilado.
Portanto, o professor/educador, tem a missão de fazer com que os estudantes se interessem pela matéria.
Tema: Regras da multiplicação através das vídeo aulas no Google Meet.
Período: 2º Semestre Letivo de 2020.
Público: Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
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Descrição: O presente projeto tem como objetivo abordar e identificar as propriedades comutativa, associativa

do elemento da

multiplicação; - Aplicar a propriedades da multiplicação na resolução de cálculo escritos, mentais ou aproximados Resolver
situações-problemas que envolvam a multiplicação.
Problemática: A dificuldade dos estudantes em resolver situações problemas envolvendo a multiplicação, falta de grande parte alunos nas
aulas do Google Meet.
Justificativa:
Construímos esse projeto de Matemática intitulado “Multiplicando”, a partir de uma conversa em uma Coordenação Pedagógica
Coletiva, onde foi compartilhado por uma professora da escola, uma das ações pedagógicas que ela estava desenvolvendo com seus
alunos de maneira divertida e competitiva, tendo como objetivo principal instigar o raciocínio lógico das crianças por meio de tabuadas e
tabelas da multiplicação, a interação, socialização e uma maior participação no Google Meet.
A professora percebeu que alguns estudantes estavam aparentando cansaço e desmotivação. Relatou que após iniciar o Projeto
Multiplicando e divulgar para as crianças que a aprendizagem seria de forma lúdica e através de uma grande gincana/campeonato, ela
percebeu que mais estudantes estavam acessando o Google Meet, com interesse e vontade de aprender. Os professores de Matemática
acolheram o projeto e adequaram às necessidades de aprendizagem dos estudantes, com o intuito de incentivar o raciocínio lógico,
estimulando a criatividade, e a capacidade de realizar cálculos.

Objetivos:
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Objetivo Geral:
Objetivo geral: resolver problemas matemáticos que envolvam as quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, com foco
na Multiplicação e estimular maior participação dos estudantes no Google Meet.
Objetivos Específicos:
●

Escrever os números corretamente;

●

Adquirir a capacidade de realizar cálculos mentais com facilidade;

●

Ampliar o conhecimento matemático;

●

Despertar o interesse pela multiplicação;

●

Estimular os estudantes a acessar as aulas no Google Meet;

●

Treinar e fixar a tabuada;

●

Estimular o raciocínio lógico.

Metodologia:
Envolver todos os estudantes na competição virtualmente;
●
●

Comunicar aos pais sobre a importância de incentivar e ajudar seus filhos nos estudos e memorização da tabuada e tabelas de
multiplicação; escolher as atividades conforme o nível de aprendizagem do aluno;

●

Expor o projeto Multiplicando onde os pais e comunidade em geral possam ter acesso (regulamento, objetivos e datas).

Desenvolvimento:
O projeto foi desenvolvido ao longo do 2º semestre do Ano Letivo de 2020.
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O Projeto abrange as turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sendo composto por três fases: estudo de atividades envolvendo a
multiplicação e fixação das tabuadas e tabelas de multiplicação/correção das atividades propostas, eliminatórias e competição final.

1. Cronograma do evento:
• Dia 12/01: 3º ano
• Dia 13/01: 4º ano
• Dia 14/01: 5º ano
2. Horário do evento: 15h.
3. Seleção dos estudantes:
• Cada professor, após disputas intraclasse, selecionará três alunos para participar do evento interclasse.
4. Realização do evento:
• A cerimônia ocorrerá em videoconferência realizada pelo Meet, entre a gestão, coordenação, professores de apoio e regentes,
professora de Educação Física, alunos e convidados especiais, como a Estelita;
• Após a cerimônia de abertura, o evento ocorrerá da seguinte forma:
1º - Será mencionado as regras para a execução do “Multiplicando”:
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♦ O estudante deverá manter a câmera ligada durante todo o evento;
♦ O estudante deverá estar olhando para a câmera;
♦ O estudante não poderá consultar materiais de pesquisa ou terceiros, para responder as operações;
♦ Os estudantes não poderão conversar entre si, ou com terceiros;
♦ O jogo foi realizado em duas etapas: apresentações de slides e por um “Jogo virtual”.
2º - Cada rodada do jogo, contará com a participação de um membro representante de cada turma;
3º - Iniciaremos o jogo, com a turma “A”, e assim sucessivamente;
4º - Na primeira etapa, será apresentado alguns slides com operações de multiplicação, referentes a tabuada de 2 a 10. Quem
sinalizar primeiro, responderá à questão;
5º - Na segunda etapa, os alunos participarão de um jogo virtual, para selecionar à agilidade em responder as questões de
multiplicação;
6- A pontuação ocorrerá de acordo com o número de acertos na primeira etapa e a agilidade para responder as questões do
jogo, na segunda etapa.
Recursos Materiais:
Ferramenta digital, e outros.
Recursos Humanos:
Gestão, Orientador(a) Educacional, Coordenadores e Professores
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7- Projeto dos Jogos Inter Classe Virtuais

PRÁTICAS EXITOSAS: Projeto dos Jogos Inter Classe Virtuais – 7ª edição: Somos Todos Personagens de Uma Grande História.
Relato de Boas Práticas:
Uma educação realizada por meio da pedagogia de projetos objetiva uma aprendizagem mais motivadora, com ênfase à
contextualização dos conteúdos e interdisciplinaridade das disciplinas como práticas que se fundamentam essencialmente no diálogo e na
ação de forma criativa, crítica, inovadora e reflexiva. O professor será o estimulador, articulando as experiências intra e extras classes, para
que o aluno vivencie e reflita suas relações com o conhecimento e o mundo. É necessário ainda ressaltar o envolvimento do aluno no projeto,
quando estes tomam decisões, fazem escolhas, executam e vão adotando comportamentos e valores fundamentados em seus
conhecimentos.
Desta forma faz-se de suma importância criar situações de aprendizagem que possibilitem aos discentes relacionar suas vivências e
experiências com as problemáticas históricas inerentes a sociedade, região, o local e o global, resgatando o passado e projetando o futuro.
O mundo mudou e não mudou só devido a pandemia que estamos vivendo, mas porque as relações sociais, organizacionais,
pessoais, familiares, econômicas, educacionais e tecnológicas mudaram. E com isso a presença e utilização das novas tecnologias no setor
educacional tiveram de passar por profundas modificações de formação e preparação dos professores e alunos, e nessa perspectiva a escola
teve real necessidade de mudança, esperando-se do professor/educador um novo jeito de ensinar/educar e com isso um novo proceder.
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Nesse cenário em que a escola assumiu um novo papel para atender aos alunos e professores na condição de “eternos aprendizes”, e
de um novo ensinar tornou-se ainda mais necessário o uso de projetos, impregnando-se de uma nova prática pedagógica na medida em que
trabalha além das aulas expositivas, com o uso de vídeos, pesquisas, de leituras de livros, jornais, revistas, internet, softwares, enfim, com
uma dinâmica transdisciplinar de atividades.
Apesar de todas as inovações tecnológicas desenvolvidas para informar, a solução ainda está no mestre, pois este é humano e com
ternura, carinho e calor, e pode aflorar todo o potencial de nossas crianças, com uma educação cognitiva, desenvolvendo uma didática
envolvente e motivadora, tentando conhecer, compreender e ser mediador, auxiliando o aluno naquilo que ele precisa para compreender,
analisar, sintetizar, aprender a aprender, fazendo com que os alunos deem margens aos seus saberes, produzam seus conhecimentos,
busquem suas informações, resgatem suas atitudes e valores, buscando também o seu ser, para a formação de um mundo mais solidário e
humano, competente no seu saber científico e capaz de formar uma sociedade de homens justos, dignos e letrados por uma educação
libertadora.
Diante destas mudanças, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) possuem uma característica inovadora:
“ ao nortear a ação pedagógica através das referências e dos parâmetros básicos, esse conjunto de leis permite ao educador grande
autonomia de ação, capaz de levar em conta, antes de tudo, as realidades de cada aluno, de sua escola e de sua região”
Direcionados a esse novo contexto e seguindo o Plano de Ação da Escola Classe 19 de Taguatinga que já é implementado por
projetos, criamos e/ou adaptamos nossos planos para que assim pudéssemos atender às novas necessidades do contexto atual.
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Os Jogos Interclasse é um evento de jogos competitivos, o mais esperado do ano. Momento de interação entre todos os
integrantes da Escola Classe 19 de Taguatinga, realizada no mês de outubro na semana da criança. Já se consolidou como tradição
na escola por estar na 7ª edição. É um momento aguardado por alunos, servidores, professores e pais desta instituição. Mesmo
estando em momento tão delicado como este da pandemia foi decidido entre toda a equipe de docentes que ocorreria mesmo com a
experiência de encontros virtuais. Ficamos com receio de não ocorrer os jogos como nas outras edições, (são preparados entre as
turmas gritos de torcida, preparação para os jogos, cores para cada equipe com confecção de materiais que destaquem as equipes
entre outros.) como seria a participação dos alunos e pais e ainda como seriam os jogos já que se trata de uma integração de toda a
escola. Este projeto foi tão bem sucedido, com resultados além das expectativas e participação de quase 70% dos alunos e pais, e
90% dos servidores. Foi considerado um importante evento vivenciado neste quadro que estamos passando.
COMO FAZER
Ocorreram algumas reuniões virtuais entre a equipe de docentes, realizadas divisões de tarefas e mobilizações entre os professores
regentes para animar as crianças para os dias de jogos. O projeto foi todo reconfigurado, pela equipe de direção e professora de Educação
Física-PECM, para que se tornasse funcional de forma virtual, os pais foram convidados a cooperarem de forma efetiva, assídua e
participativa para que as crianças menores se sentissem motivadas. Os materiais utilizados para os jogos foram aqueles já confeccionados
pelos alunos em suas aulas virtuais de educação física-PECM. Os maiores desafios foram encontrar jogos e brincadeiras que pudessem
ocorrer de forma coletiva, mas realizados individualmente por cada criança, receio do funcionamento da Internet, como seria realizado o Grito
de Torcida – Problemas de Microfonia. Os professores seriam juízes e ou olheiros para qualquer eventualidade ou contratempo caso
ocorressem. Foi pensado em primeiro momento montarem-se equipes dentro de cada turma para participação de pequenos grupos de cada
vez, entretanto como o número de crianças por turma, o tempo de resposta de internet de cada aluno e os materiais utilizados não era
equiparados por equipes foi repensado e modificado a execução dos jogos no primeiro encontro realizado.
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O evento ocorreu entre os dias 14/11 a 17/11. Foi realizada a divisão de quatro equipes: 1º e 2º anos Grupo A; 3º anos Grupo B, 4º
anos Grupo C e 5º anos Grupo D. Esta partição foi necessária devido à incapacidade de participação de todos ao mesmo tempo em salas
virtuais. As cores foram divididas entre as equipes por grupo de forma que se repetiram por turmas, mas não entre o grupo, vide a tabela A.
Dia 14/11 – Abertura: Os jogos iniciam-se com a recepção da personagem Estelita – Prof. Thaís Andrade, professora de Educação
Física – Creusa Gomes, Coordenadoras e demais professores regentes de suas respectivas turmas, seguindo palavra da Diretora: Thaís
Andrade Macedo com apresentação da Frase Motivacional, apresentação das equipes ao vivo com auxílio de cartazes com cores e mascote
da equipe, a execução do Hino Nacional que foi realizada em vídeo com gravação de duas alunas: Ana Luísa e Jordana, a apresentação de
abertura executada em vídeo com fotos dos alunos. O acendimento da Pira Olímpica foi realizado em vídeo pela professora de Educação
Física-PECM: Creusa Gomes Silva, o juramento dos atletas foi realizado em vídeo feito pela aluna: XXXXX , a arte final dos vídeos foi
produzida pela professora Regente: Telma Regina de Melo.
Foram realizadas quatro aberturas, uma com cada grupo conforme descrito na tabela B, seguidos do aquecimento com a Música Aram
Sam-Sam e do jogo do Contrário para descontração.
Dias 15 e 16/11 – Jogos: Iniciam-se os jogos com a recepção dos mesmos professores da abertura, segue o aquecimento divertido e
animado de todos participantes e logo depois os jogos que devem ser realizados por todos os alunos que estiverem ao vivo nas salas virtuais,
com torcida dos pais e professores. Para saber quais os jogos do 7º InterClasse da escola vide tabela C.
Dia 17/11 – Encerramento: Os jogos encerram-se com a recepção dos professores, seguindo execução do Hino Nacional realizada em
vídeo com gravação de vários alunos, apresentação das equipes ao vivo com grito de torcida, palavra da Diretora e apresentação do Quadro
de Pontuação, que nesta edição foi realizado de forma diferente, com adjetivos motivacionais, já que não tínhamos como pontuar por turma,
devido à diferença no número de participantes e espedida de cada equipe vide tabela D.
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RELATO RESUMIDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
Como grande objetivo, a Educação Física, deve contribuir de forma privilegiada na formação integral das crianças abrangendo as
várias dimensões do desenvolvimento e áreas do conhecimento: cognitiva, afetiva, social e motora com um amplo trabalho com o corpo em
movimento, contribuindo de forma efetiva com os demais componentes curriculares com o recurso da interdisciplinaridade.
As experiências pedagógicas vivenciadas pela Escola Classe 19 de Taguatinga com o Projeto de Educação Com Movimento dentro da
Pedagogia de Projeto revelam muita autenticidade, criatividade, criticidade e transparência. Os conteúdos trabalhados ganham vida, porque
não são vistos isoladamente, mas interligados a outras disciplinas, integrados a um conjunto, na construção do conhecimento. Portanto, a
escola ao trabalhar com projetos de educação com movimento cria, experimenta, age e inova, e dessa forma, promove uma nova maneira,
um novo significado de ensino/aprendizagem.
Este projeto dos Jogos Interclasse ensina, assim como nos esportes em geral, a não ser apenas campeão, mas a ter disciplina, força,
garra, amizade e mais importante nunca desistir e que estivéssemos juntos em todo o processo. E mesmo de forma virtual conseguimos
vivenciar a alegria de nossas crianças atingindo assim o principal objetivo com a superação das dificuldades encontradas, com a
consolidação, respeito, auto-controle e interação de todo o grupo escolar e principalmente com a motivação proporcionada por um evento
deste porte e manifestação de muita vibração para a criação de novas histórias e novos eventos.
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Tabela A

Grupo A
1º ano A – Verde
1º
ano
Vermelho

B

2º ano A – Azul

Grupo B
3º ano A – Verde
– 3º
ano
Vermelho

B

Grupo C
4º ano A – Verde
– 4º
ano
Vermelho

3º ano C – Azul

B

Grupo D
5º ano A – Verde
– 5º
ano
Vermelho

B

–

5º ano C – Azul

Tabela B

Horários de Abertura dos Jogos por Grupos
Grupo A

09:00 horas
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Grupo B

10:00 horas

Grupo C

15:00 horas

Grupo D

16:00 horas

Tabela C

Jogos
Morto-Vivo – Careca-Cabeludo
Desafio dos Canudos – Pratinhos
Pescaria das Bolinhas – Lápis
Elefantinho Colorido (Gincana)
Mestre Mandou
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Soletrando
Descubra qual é a Imagem
Sol e Lua
Bola de Meia: Lançamentos
Bola de Meia: Acerte o Alvo
Bola de Meia: Jogo com o Corpo
Bola de Meia: Embaixadinhas
Bola de Meia: Chute a Gol
Desafio com os cadarços dos Tênis
Desafio da caixa de ovo
Terra, Mar e Ar

126

Peteca
Gincana: Pegar Objetos
Gincana: Formar a Palavra
Gincana: Cores
Sequência das Cores
Sequência dos Papéis
Desafio do Copo
“Cup Copos”
Labirinto
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Tabela D – Quadro de Adjetivos para a Pontuação e Classificação dos 7º Jogos Interclasses

MARAVILHOSA

ADMIRÁVEL

BRILHANTE

ESPLÊNDIDA

NOTÁVEL

PARTICIPATIVA

FORMIDÁVEL

EXTRAORDINÁRIA

PERFEITA

MAGNÍFICA

AMÁVEL

ÓTIMA

INCRÍVEL

RADIANTE

FANTÁSTICA

EXCEPCIONAL

UNIDA

EXCELENTE

SENSACIONAL

COOPERATIVA

Avaliação:
Avaliar o envolvimento dos estudantes na gincana/campeonato, verificando a aprendizagem proporcionada através de análise dos
resultados obtidos, mediante reuniões e relatórios. Analisar o que deu certo ou errado e fazer alterações, aperfeiçoando o projeto para a 2ª
edição do Projeto Multiplicando que será realizada no Ano Letivo de 2021.
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ANEXOS
⮚ MODELO DE GRADE HORÁRIA NO ENSINO PRESENCIAL
⮚ QUESTIONÁRIO A SER ENVIADO AOS PAIS NO 2º SEMESTRE DE 2021
⮚ FOTOS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO COM MOVIMENT

136

MODELO DA GRADE HORÁRIA NO ENSINO PRESENCIAL

1º ANO A - PÓS MATRIZ
HORÁRIOS

SEGUNDA

07h30 às 08h
08h às 8h50
08h50 às
09h40
09h40 às 9h55
9h55 às 10h10

TERÇA

QUARTA

1º ANO B - PÓS MATRIZ
QUINTA

SEXTA

Português

Port.
Reag.
Port.
Reag.

SEGUNDA

07h30 às 08h

CAFÉ DA MANHÃ/HIGIENE
Português

HORÁRIOS

Português

Português

Português

Português

Português

Português

LANCHE
INTERVALO

08h às 8h50
08h50 às
09h40
09h40 às 9h55
9h55 às 10h10

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

CAFÉ DA MANHÃ/HIGIENE
Português
Português

Port.
Reag.
Port.
Reag.

Português

Português

Português

Português

Português

Português

LANCHE
INTERVALO

10h10 às 11h

Horta

Ed. Física

Teatro

Proj.
Leitura

Parque

10h10 às 11h

Proj.
Leitura

Horta

Parque

Teatro

Ed. Física

11h às 11h50

Ciên. Hum.

Ciên.
Hum.

Ciên. Hum.

Lit. Lúdica

Ciên. Hum.

11h às 11h50

Lit. Lúdica

Ciên.
Hum.

Ciên. Hum.

Ciên. Hum.

Ciên. Hum.

Matemátic
a
Matemátic
a

Matemátic
a
Matemátic
a

Artes

Xadrez

Ciên. Nat

Ciên. Nat

11h50 às
13h30
13h30 às
14h20
14h20 às
15h10
15h10 às
15h25
15h25 às
15h40
15h40 às
16h30
16h30 às
17h20

ALMOÇO
Matemátic
a
Matemátic
a

Mat.
Reag
Mat.
Reag

Matemátic
a
Matemátic
a

Matemátic
a
Matemátic
a

Matemátic
a
Matemátic
a

LANCHE
INTERVALO
Ciên. Exp.

Xadrez

Artes

Parque

Informática

Ciên. Nat

Ciên. Nat

Ciên. Nat

Ciên. Nat

Ciên. Nat

PROJ. LEIT. - Projeto de Leitura / REAG - Reagrupamento/ LIT LÚDICA - Literatura Lúdica / CIÊN. EXP - Ciência Experimental

11h50 às
13h30
13h30 às
14h20
14h20 às
15h10
15h10 às
15h25
15h25 às
15h40
15h40 às
16h30
16h30 às
17h20

ALMOÇO
Matemátic
Matemátic
Mat. Reag
a
a
Matemátic
Matemátic
Mat. Reag
a
a

LANCHE
INTERVALO
Parque
Ciên. Nat

Ciên. Exp. Informática
Ciên. Nat

Ciên. Nat

PROJ. LEIT. - Projeto de Leitura / REAG - Reagrupamento/ LIT LÚDICA - Literatura Lúdica / CIÊN. EXP - Ciência Experimental
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Por: GESTÃO ESCOLAR

DIA LETIVO TEMÁTICO
SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS
1. Gostaríamos de saber a opinião de vocês pais ou responsáveis sobre o desenvolvimento de seu filho(a), sua participação e sobre a
escola. Escreva S para sim, N para não e AV para às vezes.
( ) Vocês acompanham a agenda de seu filho(a) diariamente?
( ) Vocês comparecem à escola sempre que solicitados?
( ) Vocês gostam das reuniões bimestrais e conseguem tirar as dúvidas com os professores?
( )Seu filho(a) participa das aulas no Google Meet?
( ) Seu filho(a) realiza as atividades disponibilizadas na Plataforma Google Classroom?
( ) Seu filho(a) tem horário e local adequados para estudar, no ensino remoto?
3. Sobre o desenvolvimento de seu filho(a) você está:
( ) Satisfeito(a)
( ) Muito Satisfeito(a)
( ) Insatisfeito(a)
( ) Preocupado(a)
4. Sobre o acompanhamento nas atividades escolares de seu filho(a):
( ) Fui bem presente
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( ) Deveria ter auxiliado mais
( ) Deixei a desejar
5. Quanto ao trabalho da professora de seu filho(a) você está:
( ) Satisfeito(a)
( ) Muito Satisfeito(a)
( ) Insatisfeito(a)
6. Quando necessitou de atendimento da orientadora sempre foi:
( ) Bem atendido(a)
( ) Mal atendido(a)
( ) Não consegui resolver meus problemas
7. Quanto a organização considero a escola:
( ) Ótima
( ) Boa
( ) Ruim
( ) Precisa melhorar. Onde?______________________
8. Deixe um recado (críticas, sugestões ou elogios), se desejar, aos professores, coordenadora, orientadora, diretora ou funcionários da
escola.
Críticas, elogios e sugestões:
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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FOTOS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO NO ENSINO REMOTO
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“SOMOS TODOS PERSONAGENS DE UMA GRANDE HISTÓRIA.”

EQUIPE DA EC 19

143

144

