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1- Apresentação

A Proposta Pedagógica é o documento que se constitui na identidade da
escola. Construído por toda a comunidade escolar e pautada nos documentos
vigentes da legislação da Educação básica, a EC 803, espera apresentar um
documento robusto e fiel aos propósitos da equipe pedagógica da instituição.
A revisitação ao documento foi realizada por meio virtual, visto que vivemos
um momento ímpar na educação mundial – Pandemia Covid – 19, fato e realidade
em que não foram possíveis discussões in loco e também inserção de atividades
que eram feitas e nem mesmo possibilidades que o grupo gostaria que fossem
realizadas.
Com a finalidade de direcionar o trabalho de revisitação a Proposta
Pedagógica a equipe da EC 803 utilizou a Orientação Pedagógica da Proposta
Pedagógica bem como todos os demais documentos construídos pela SEDF para
readequar e direcionar a vivência deste momento.
A participação dos professores foi ativa nesse processo. Apresentaram
sugestões de trabalho, realizaram os estudos sugeridos e discutiram teorias,
refletiram sobre a realidade e avaliaram de maneira positiva esse procedimento.
Os estudantes e suas famílias participaram por meio de questionários em
formato de formulários que foram enviados pelas redes sociais da escola.
Questionários estes que visavam buscar informações sobre as famílias em contexto
geral e acesso às ferramentas tecnológicas que estão em uso pela escola desde
2020.
De acordo com as Orientações Pedagógicas da Coordenação Pedagógica e
da Proposta Pedagógica - PP é preciso construir uma proposta sintonizada com a
sociedade contemporânea e que tenha como objetivo a superação dos desafios
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apresentados. Isto implica mudanças nas estruturas educacionais, as quais estão
diretamente ligadas à adoção de uma concepção de educação referenciada na
qualidade social que visa a garantia das aprendizagens para todos(as) os(as) neste
contexto único para a educação.
Nesta Proposta Pedagógica é possível conhecer aspectos relacionados à
Historicidade desta Instituição bem como seu Diagnóstico, ambos desenvolvidos
a partir da participação da comunidade escolar. Em seguida, a Função Social da
Escola é definida, assim como seus Princípios Orientadores e os Objetivos,
questões estas fundamentadas principalmente no Currículo em Movimento da
Educação Básica da SEEDF. Concepções e teóricas que fundamentam as
práticas pedagógicas também foram abordadas, com destaque para as teorias
referentes à Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural. A
dinâmica da escola pode ser verificada na seção que contempla a Organização
do Trabalho Pedagógico, que apresenta a organização de tempos e espaços, a
relação da escola com a comunidade, a atuação dos Serviços de Apoio à
Aprendizagem, entre outros. Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação do
processo de ensino e aprendizagem também são abordadas neste documento.
Em seguida, a Reorganização Curricular apresentada neste documento foi
construída coletivamente pela Rede da SEDF. Planos de ação da escola e
setoriais também fazem parte da PP e são essenciais no seu desenvolvimento
como documento norteador da escola. Por fim, apresenta-se o Acompanhamento
e Avaliação da PP, além dos projetos específicos interdisciplinares da escola,
seguidos das Referências Bibliográficas utilizadas neste trabalho.
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2- HISTÓRICO
2.1 – Constituição Histórica
A história da escola inicia-se com a luta da comunidade em torno do direito a
moradia que só consolidou no ano de 1988 com o assentamento de diversas
famílias nas quadras 601,602, 801, 802 e demais invasões nas quadras 803, 804
e 805 no Recanto das Emas.
Com o crescimento populacional da cidade era necessário criar um mínimo de
infraestrutura para as pessoas dessas comunidades, pois na época havia um
número grande de crianças em idade escolar e que necessitavam frequentar o
ensino fundamental. Devido a esses fatores e com a crescente demanda de alunos,
fez-se necessário criar medidas que pudessem resolver o problema daquelas
crianças.
Por não haver tempo hábil para a construção uma escola definitiva, foi
construída uma escola provisória em 1999 - o CEF 801, que absorveria toda essa
demanda de alunos que se encontravam fora de sala de aula.
Mesmo com a construção da escola definitiva - o CEF 802, não foi possível
desativar o CEF 801, pois a comunidade havia crescido de forma surpreendente
aumentando o contingente de alunos com idade para ingressar no ensino
fundamental.
Como o crescimento da população era inversamente proporcional ao aumento
de vagas nas escolas existentes, houve a necessidade de se construir mais
unidades de ensino. A partir desse contexto foi então que em 23 de março de 2006
foi inaugurada a Escola Classe 803, situada na Qd. 803 área especial, Recanto das
Emas - DF, com o intuito de atender a comunidade oferecendo os anos iniciais do
ensino fundamental (1ª ao 5º ano). Atualmente, oferece 10 turmas de Educação
Infantil – 1º e 2º períodos, 24 turmas Bloco I dos anos iniciais do Ensino
Fundamental e uma turma de Ensino Especial.
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2.2 - Caracterização Física

A escola Classe 803 está localizada na área urbana da Quadra 803 da Região
Administrativa do Recanto das Emas. A escola funciona em dois turnos sendo:
matutino: 7h30 às 12h30 e vespertino: 13h às 18h.
Atualmente, a escola é composta em sua estrutura física por:
19 salas de aula;
1 sala de leitura;
1 sala de informática/ sala de vídeo;
1 sala para Educação em Tempo Integral;
2 salas para Coordenação Pedagógica dos professores;
1 sala integrada: SOE, EEAA, SEAA;
1 sala para Supervisão e Coordenação;
1 sala para Direção e Vice Direção;
1 Secretaria/administrativo;
1 Sala para equipe de serviços gerais;
3 banheiros para uso adulto;
2 banheiros infantis femininos;
2 banheiros infantis masculinos;
1 banheiro PNE;
1 sala para mecanografia;
1 cozinha/depósito de alimentos;
1 elevador interditado;
1 guarita;
1 área externa com parque e quadras;
1 estacionamento fechado;
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Sobre a caracterização física da escola ressalta-se como um dificultador
para toda a equipe o fato da escola ter sido construída com todas as salas
de aula no 2º pavimento e todo o corpo administrativo/pedagógico estar
organizado no andar térreo. Esta constituição requer um grande esforço de
organização de toda a equipe visto que o público de atendimento é
constituído de crianças de 4 a 10 anos.
2.3 Dados de Identificação da Instituição
Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas
Instituição: Escola Classe 803
Localização: QUADRA 803 A/E S/N – Recanto das Emas
Telefone: 3901. 6083
Modalidade de Atendimento: Educação Infantil e Ensino Fundamental – 1ª Etapa
1-

INEP: 53014618
CNPJ – 085329800001-85
Email: ec803creremas@gmail.com

Profissionais da Escola Classe 803 – Recanto das Emas
DIREÇÃO:
Monica Cunha Rezende – Diretora
Ana Carolina Oliveira de Souza – Vice Diretora
Mariana Castro Soares – Supervisora Pedagógica
Silvia Lourenço Bertoldo – Secretária

AUXILIAR DE SECRETARIA:
Maria Odete Pereira Batista
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Adávia de Franca Galvão
Andrea Bandeira Claret
Abadia Mendes das Costa
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:
Adriana Leite
Eliete Vieira da Silva
Hellen Marinho Simas Ferreira
Suely da Silva Cláudio

SALA DE RECURSOS:
Lucélia Araújo Camargo

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL:
Janaína Marques Ferreira nunes

EEAA:
Ana Paula Gonçalves De Almeida

SALA DE LEITURA:
- Maria Dolores Santos do Matosinho (Def. Readaptada)
- Fernanda Márcia (Def. Readaptada)

PORTARIA:
- Iranilde do Nascimento
- Heron Ramos da Silva
- Neide Fernandes Ricardo
- Laura Nunes Nascimento

AUXILIARES EMPRESA:
- Fernando Sales
- Maria Lúcia Raimundo do Araújo
- Maria Aparecida da Costa Sales
- Juraci dos Santos Silva
- Maria da Luz dos Santos
- Francisco Clézio da Frota Furtado
- Patrícia Rosa de Lima
- Artene Gomes Soares Amaral
- Paulo Vinícius Santos Silva
- Azenádio Lopes de Oliveira
- Maria Edna de Oliveira

VIGIAS:
- Edmilson Rodrigues Vieira
- João Evangelista de Meneses
- Napoleão Sousa de Freitas
- Baltazar Gomes de Morais
- Francisco Carlos Araújo Lopes

COZINHA – EMPRESA GEE:
- Tatiana Sobral de Souza
- Maria Aparecida da Paz da Silva
- Antônia de Andrade Rocha
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PROFESSORAS 1º PERÍODO:
- Tauana Ferreira Militão
- Eliane Ferreira da Silva
- Eliane do Espírito Santo Alves da Silva
- Fabíola Rocha Brandão

PROFESSORAS 2º PERÍODO:
- Fabiana Oliveira Santiago
- Marisa de Fátima Oliveira de Lacerda
- Késia de Siqueira Barbosa Silva
- Larissa Santos
- Maria Alda Oliveira Silva
- Marilena Neto Carneiro
- Thainan de Sousa Santana Rocha

- Daniele Aparecida Neves dos Santos

PROFESSORAS 1º ANO:
- Maria de Souza Pereira
- Lucilene Monteiro dos Santos Silva
- Cláudia Maria Batista da Costa
- Amanda Nathalya Moraes Dias
- Maria Leila Feitosa Ramos
- Maria Stella dos Santos

PROFESSORAS 2º ANO:
- Roseneide Sarmento Soares
- Deila Franciele da Silva Mendonça
- Luíza Helena de Oliveira Vidal
- Eliane da Rocha Martins
- Michelle Silva Bastos
- Izabel Alves da Silva
- Solange de Sousa Santos
- Cínthia Alencar Andrade
- Maria Zulima Rodrigues do Prado

PROFESSORES 3º ANO:
- Marilene Pereira Soares
- Dianny Diniz de Sousa
- Irenise Dias de Brito
- Alaíde P. dos Santos Garcia
- Sílvia Pereira Alves
- Gabrielle de Nazaré
- Antônio Clébio do Espírito Santo Barbosa
- João Batista Francisco Amâncio
- Tatyane Diniz Gonçaves Ferreira

PROFESSORA CLASSE ESPECIAL:
- Cristiane César Barros

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
- Pâmela Quésia da Silva
- Renato Akio Álvares Ezaki

PROFESSORA READAPTADA:
- Vera Lúcia Inácio Ferreira
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2.4 – Atos de regulação da instituição educacional
A escola Classe 803 do Recanto das Emas foi inaugurada dia 21/03/2006.
3 – Diagnóstico da realidade

Devido ao fechamento das escolas em modo presencial no dia 12/03/2020 e dando
continuidade ao mesmo modelo de ensino/aprendizagem em 2021 a Escola Classe
803 realizou diagnóstico por meio virtual para conhecer quais os meios de acesso às
ferramentas que têm acesso e como as famílias se organizam para o ensino remoto.
Participaram da pesquisa 371 pessoas e os resultados foram:
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4- Funções Sociais
Definimos como função social da escola - em seu compromisso ético
e político, viabilizado pela competência técnica - a formação de cidadãos
conscientes, capazes de compreender e criticar a realidade, atuando na
busca da superação das desigualdades, no respeito à diversidade e na
prática da cidadania.
Considerando que a escola é um dos atores responsáveis pela
formação do SER único, porém inserido num contexto social plural, os
princípios da Escola Classe 803 são fundamentados nos princípios da
Educação Integral e, uma vez embasados neste entendimento, nos
organizamos para oferecer uma educação de qualidade. Ao serem
repassados os princípios educativos que fundamentam o trabalho nesta
Instituição Escolar foram analisados os avanços que nortearam as
inovações em nosso Sistema Educacional. A população que ingressou,
ingressa ou ingressará será pautada pelos seguintes princípios:
Princípios da Educação Integral:
INTEGRALIDADE:

Entender

os/as

estudantes

como

seres

que

necessitam e anseiam por formação integral, isto é, além dos conteúdos e
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da grade curricular, ampliando e enriquecendo a formação humana em
todos os seus sentidos.
TERRITORIALIDADE: Expandir a escola além dos muros, buscar novos
espaços de aprendizagem, adotar novos ambientes para a educação.
Significa ultrapassar o espaço escolar e mapear os potenciais educativos
do território, procurando estreitar parcerias locais.
INTERSETORIALIDADE: Garantir que as políticas públicas de diferentes
campos assegurem os projetos necessários e desenvolvidos pela e na
escola.
DIÁLOGO ESCOLA-COMUNIDADE: Estabelecer com mais efetividade o
diálogo da escola com a comunidade, fortificar estes laços, pois não nos
parece possível realizar Educação num contexto em que a escola não
tenha parceria com as pessoas envolvidas na vida dos/as estudantes e da
própria escola. É preciso concentrar esforços para que estes vínculos
aumentem cada vez mais. É preciso manter em foco que a comunicação
deve ser eficiente, e também é de vital importância valorizar a Gestão
Democrática. Além disso, consideramos que a comunidade é detentora de
cultura e identidades sociais que precisam ser conhecidas, trabalhadas e
valorizadas pela escola.
TRABALHO EM REDE: Todos nós, professores e professoras da Escola
Classe 803, e também nossos/as estudantes, participamos de uma rede
grande de educação pública, a SEDF. Isto posto, é importante lembrar
nosso compromisso com a educação e com a responsabilidade que nossa
função exige e espera de todos nós que todos/as estudantes da rede
pública de ensino do DF, estão sob a responsabilidade de todos nós.
TRANSVERSALIDADE: A transversalidade só faz sentido dentro de uma
concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem
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aos interesses e aos problemas reais dos estudantes e da comunidade
(Currículo em Movimento – 2ª edição -SEDF). A ampliação do tempo
escolar exige compromisso e interesse de todos os envolvidos, além da
necessidade da comunidade escolar de fato abranger todos os horizontes
de aprendizagem da criança, fazendo uma coligação com o que é
significativo e específico para o momento, e se comprometendo com a
formação integral do estudante.
4.1- Princípios Epistemológicos
Os princípios que orientam esta Proposta Pedagógica foram
sistematizados a partir do Currículo em Movimento – Educação Infantil e
Ensino Fundamental: anos iniciais e das Diretrizes Pedagógicas para
Organização Escolar do 2º Ciclo. Tais princípios visam uma Proposta
Pedagógica integrada onde os conteúdos devem ser trabalhados de
maneira interdisciplinar e em consonância com a proposta da escola.
Os conteúdos serão desenvolvidos a partir de ideias ou temas
selecionados pela equipe docente observando os eixos transversais:
Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a
Diversidade, Educação para a Sustentabilidade, além dos eixos
integradores indicados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para cada
etapa/modalidade/ciclo.
A proposta pedagógica não é algo estanque e estático. Pelo contrário,
ele é construído com base nos objetivos educacionais, que integram
diferentes áreas do conhecimento e visam compreender a realidade de
forma crítica e reflexiva, dessa forma precisa ser dinâmico e desenvolvido
de maneira contextualizada e para tanto deve observar os seguintes
princípios:
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4.3 - Princípio da unicidade entre teoria e prática
Na prática significa que as áreas de conhecimento/ componente e são
integradas, as metodologias mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos
conhecimentos. São privilegiadas estratégias de integração que promovam
reflexão crítica, análise, síntese aplicação de conceitos voltados para a
construção do conhecimento. Desta forma trabalha-se o raciocínio, a
problematização, o questionamento, a dúvida e a reflexão sobre as ações
desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as
atividades. O professor está sempre repensando suas atividades tentando
responder às perguntas:

5- Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar/ O que e como
avaliar?

Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização
A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em
diferentes disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão
das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento/componentes
curriculares,

ultrapassa

a

fragmentação

do

conhecimento

e

do

pensamento. A contextualização dá sentido social e político a conceitos
próprios dos conhecimentos e procedimentos didáticos-pedagógicos,
propiciando relação entre dimensões do processo (ensinar, aprender,
pesquisar e avaliar). A organização do processo de ensino-aprendizagem
em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será utilizado,
facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. A
determinação de uma temática, interdisciplinar ou integradora, deverá ser
resultante de uma discussão de base curricular.
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Princípio da Flexibilização
O Currículo a partir de uma base comum permite a flexibilidade, uma
vez que a partir da PP e das especificidades locais e regionais ele pode
ser enriquecido com outros conhecimentos relevantes para a formação
intelectual dos estudantes. Esta flexibilização permite à escola atualização
e diversificação de formas de produção dos conhecimentos e para o
desenvolvimento intelectual do aluno. A flexibilização do currículo deve
considerados conhecimentos prévios dos estudantes e estar articulada à
Proposta Pedagógica da escola.

6- Missão e objetivos da educação, do ensino e das aprendizagens

A missão desta Proposta Pedagógica é fazer um diagnóstico da escola,
de sua identidade, e também através das avaliações e auto avaliações
contínuas, analisar os processos de ensino e de aprendizagem e,
consequentemente, utilizá-los como instrumento para direcionar o trabalho
e mostrar quais os caminhos serão adotados para desenvolver uma
educação com qualidade. Por meio dessa Proposta Pedagógica a
comunidade escolar pode acompanhar as ações dos gestores e dos
professores.
Por ter tantas informações relevantes, a PP se configura numa
ferramenta de planejamento e avaliação que deve ser consultada a cada
tomada de decisão. É um parâmetro para discutir referências, experiências
e ações de curto, médio e longo prazo. Para que tenhamos êxito é de suma
importância termos clareza dos objetivos específicos que buscamos
alcançar. Destacamos como iniciais e principais os seguintes objetivos:

16

Promover uma educação de qualidade;
Realizar avaliação institucional (do trabalho pedagógico da
escola).
Planejar
momentos
de
estudos
relacionados
ao
aprimoramento das estratégias pedagógicas utilizadas pelos
professores.
Planejar, orientar, acompanhar a análise do desempenho dos
estudantes a partir das avaliações realizadas em seus três
níveis (da aprendizagem, institucional e larga escala), visando
identificar aquilo que os (as) estudantes já aprenderam e o que
ainda não sabem de modo a intervir por meio de estratégias
pedagógicas para promover avanços (VILLAS BOAS, 2004).
Despertar no aluno o prazer em frequentar a escola;
Promover a participação de todos os membros da comunidade
escolar no desenvolver da proposta;
Atender o aluno em suas necessidades educacionais
especiais: físicas, emocionais e cognitivas.

7- Fundamentos teóricos – metodológicos

“[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo
conjunto dos homens.” SAVIANI, 2203, p. 07

Conforme preconiza o PPP Carlos Motta e o Currículo em Movimento da
SEEDF, adotamos como pressupostos teóricos que norteiam nossas práticas
educativas a Pedagogia Histórico-Crítica, fundamentada por Saviani (2011) e a
Psicologia Histórico-Cultural, desenvolvida pelos estudiosos soviéticos:
Vigotsky, Leontiev e Luria.
Saviani (2011) estrutura sua teoria com base no materialismo históricodialético de Karl Marx, utilizando essas concepções para a construção de uma
nova práxis pedagógica. O conhecimento humano é a questão central de sua
teoria, sendo esse saber objetivo o cerne da construção de seu ideário. Para
Saviani (2011), é fundamental que os/as estudantes oriundos das classes
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trabalhadoras tenham acesso ao saber cultural construído historicamente ao
longo da humanidade para que esse conhecimento não seja mais um distintivo
entre a elite e a classe trabalhadora. Para ele, o saber cultural não é intrínseco
à burguesia; pelo contrário, foi apropriado por ela e precisa ser socializado
como forma de construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
O autor defende que a universalização do conhecimento vivo, científico,
atual, concreto é a função precípua da escola, que não deve perdê-la com
outras questões “extracurriculares”, de menor importância e que competem no
espaço-tempo escolar. Além disso, a concretização dessa função é primordial
para a emancipação dos/as filhos/as da classe trabalhadora que estão
majoritariamente na escola pública brasileira. Para ele, o saber escolar precisa
ser ensinado de forma que se compreenda que não se trata de um
conhecimento neutro, e histórico. É preciso que a escola desconstrua a ideia
positivista de que a neutralidade de um conhecimento desestoricizado conduz
a um saber objetivo. (SAVIANI, 2011). Articulamos essa ideia ao que nos
aponta Fávero (2009), a qual defende que a consideração da não neutralidade
do conhecimento e sua contextualização sociocultural e histórica são as
premissas para a objetividade científica a que a escola se propõe a produzir e
difundir.
Nisso, o autor afirma que a classe burguesa tem interesse de desapropriar
ao máximo a escola dessa sua função, esvaziando-as de seus instrumentos,
sucateando suas estruturas e lhes atribuindo outras funções que não dizem
respeito à sua missão primordial. Entretanto, ele assevera que esses interesses
políticos não se manifestam de forma explícita, coerente e clara. Por isso, é
preciso que os/as educadores/as mantenham-se atentos quanto a reconstrução
das ideologias adjacentes à prática político-pedagógica dessa instituição. Da
mesma forma, os/as estudantes não externalizam suas reinvindicações de
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forma organizada e explícita. “Há que lê-la na rebeldia, na passividade, na
agressividade e na apatia das crianças pobres, que desafiam a proposta
curricular e programática da escola básica. Há que lê-la sobretudo nos índices
de fracasso escolar.” (SAVIANI, 2011).
Para que essa função social seja cumprida efetivamente na práxis escolar,
é preciso que se tenha consciência do significado político da competência
técnica: para ele, a competência técnica é a mediação para o fazer político da
escola. (Saviani, 2011). Por isso, a escola não pode ser esvaziada da técnica,
pois a consequência é o não alcance de seu compromisso político de difusão
de saberes com o fim de emancipação.
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Isso vai de encontro aos interesses da classe dominante, que, por muito tempo,
fomentou paradigmas tecnicistas na educação brasileira, com a finalidade de
suprimir os aspectos políticos intrínsecos à educação. Entretanto, é no
estritamente técnico que tais interesses desempenharão sua finalidade
realmente política, ou seja, não existe técnica neutra; considerar essa questão
é fazer uma análise verdadeiramente objetiva da práxis pedagógica.
(SAVIANI, 2011).
Para a concretização dessa teoria, Saviani (2011) propõe um método de
construção do conhecimento na escola. Para ele, o começo de todo o processo
pedagógico está na Prática Social Inicial, na qual se encontram os alunos no
começo

do

processo.

São

as

explicações

sincréticas,

caóticas

e

desorganizadas que os/as estudantes trazem de suas práticas de vida com
base no senso comum. O/a professor/a precisa recorrer a essas práticas para
reconstruí-las com os/as alunos/as. O próximo passo é a Problematização, que
consiste na introdução de questionamentos que põe em cheque aquelas
explicações iniciais dos/as alunos/as. Para que os/as estudantes tenham
condições de fazer essa análise sob a luz do ponto de vista científico, o/a
professor/a instrumentaliza-os de conhecimentos científicos para que possam
confrontá-los com seus saberes advindos do senso comum. Esse ponto é
chamado por Saviani (2011) de Instrumentalização. No ato de se relacionar
dialeticamente o senso comum e o conhecimento científico, ocorre a Catarse e
Síntese, que é o momento em que os/as alunos/as constroem o saber escolar
(vivo, científico, atual e concreto), sendo que, na Prática Social Transformada,
tais conhecimentos servirão para que sua inserção na sociedade, de forma
crítica, consciente e transformadora.

Na perspectiva de Vigotsky (1991), p. 21, “Caracterizar os aspectos
tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas
características se formam ao longo da história humana e de como se
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desenvolvem durante a vida do indivíduo [...]” são os objetivos centrais da
Psicologia Histórico-Cultural desenvolvida por ele e seus colaboradores.
Para esse autor, O modo de funcionamento do cérebro é formado ao longo da
história da espécie (base filogenética), durante o desenvolvimento individual
(base ontogenética) e como produto da interação com o meio físico e social
(base sócio genética). Esses fatores devem ser levados em consideração ao
se empreender o desenvolvimento do psiquismo humano. (VIGOTSKY, 1991).
Suas bases teóricas baseiam-se no materialismo histórico-dialético
desenvolvido por Marx, o qual estabelece as relações dialéticas entre indivíduo
(que constrói uma sociocultural) e a sociedade (que constitui o indivíduo).
Materialismo porque somos o que as condições materiais nos permitem ser;
histórico refere-se á ação concreta do ser humano (trabalho e cultura) sobre a
natureza e a si próprio; dialética explicita as contradições, as relações e
conflitos existentes na sociedade formada por classes sociais com interesses
antagônicos. O ser humano constrói sua existência material ao longo da sua
história, enquanto aos animais, essas condições existenciais são dadas pela
natureza a priori.
Dessa forma, Vigotsky (1991) procurou estudar o papel dos signos como
constructos sociais capazes de mediar significados e modificar o psiquismo
humano. São símbolos, como os números, a escrita, as imagens etc que
redefinem a natureza da mente humana e participam de sua construção.
Para Vigotsky (1991), esses signos são fundamentais para a estruturação
das funções psicológicas superiores, as quais são construídas por meio
daqueles mesmos signos partilhados na sociocultural. O ser humano, como
animal, possui funções psicológicas básicas advindas da natureza. A partir da
interação com outras pessoas, os signos socioculturais são mediados e, na
interação com essas funções psicológicas básicas, vão se constituindo as
funções psicológicas superiores, presentes, por essa razão, apenas na espécie
humana – raciocínio, planejamento, tomada de decisões, resolução de
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problemas, consciência etc. Existem primeiro no social, depois no indivíduo, já
que são as interações da sociocultural com as funções biológicas é que lhes
dão materialidade. Por essa razão, o processo de interiorização das funções
psicológicas superiores é histórico: assumem diferentes formas, de acordo com
o contexto histórico da cultura.
É importante salientar, contudo, que não se trata de um processo linear, no
qual a sociedade modela os indivíduos, como se fossem “folhas em branco”
preenchidas pelo ambiente em que vivem. O autor pontua que não se trata de
determinismo social: no processo de internalização, os significados sociais são
interiorizados pelo sujeito, que os processa em contato com suas funções
psicológicas superiores. Na externalização, o que o sujeito exterioriza não é o
mesmo significado que internalizou, afinal fatores como atividade pessoal,
negociações, reinterpretações são fundamentais na construção e reconstrução
da sociocultural.
Nesse sentido, a escola e o/a professor/a assumem papel imprescindível na
humanização dos sujeitos em formação nessa instituição. Segundo Vigotsky
(1991),

a

aprendizagem

são

elementos/conteúdos/instrumentos

que

impulsionam o desenvolvimento, tido, por ele, como transformação das funções
psicológicas superiores. Por isso, reiteramos a importância de acentuar a
função precípua da escola: formar indivíduos conscientes de seu papel na
transformação da sociedade, afinal, partilhamos a premissa de que essa
interação do sujeito com o mundo é viabilizada pelos significados partilhados
pelo contexto sociocultural, que, ao interagirem com esse mesmo sujeito, tais
significados tornam-se sentidos subjetivos, que participam da constituição
daquele mesmo sujeito. Por isso, não objetivamos apenas as aprendizagens
dos conhecimentos acumulados pela humanidade, mas buscamos ir mais
além: pretendemos que a construção de conhecimentos viabilizada pela escola
promova o desenvolvimento humano daqueles que ensinam e aprendem.
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A compreensão mais profunda do processo de formação de professores na
perspectiva aqui adotada implica uma reflexão sobre o próprio significado do
processo educativo, na sua relação com o processo mais amplo de constituição
e desenvolvimento histórico-cultural do ser humano.
Duarte (1993, p. 27) pontua que o ser humano, ao agir sobre a realidade,
apropria-se dos elementos naturais, transformando-os em objetos humanos.
Nessa atividade, cria conhecimentos e habilidades que permitem reproduzir
esses objetos e produzir novos objetos. A cultura humana acumula-se tanto nos
objetos em si quanto na linguagem (em suas várias formas) e nos usos e
costumes. A história da humanidade tem se caracterizado por esse processo
de apropriação subjetiva da realidade, na forma de ideias, conhecimentos,
imagens etc. e na criação de objetivações (produtos gerados a partir dessas
ideias ou de sua transformação).
Também a história de cada indivíduo humano está marcada por esse
processo na medida em que cada um precisa se apropriar da cultura acumulada
pelas gerações anteriores, mas ao mesmo tempo precisa criar novas
objetivações correspondentes às suas ideias e aos desafios de seu tempo.
Cabe à educação propiciar que tal apropriação ocorra, bem como dotar o
indivíduo de instrumentos para criar essas novas objetivações.
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8- Organização do Trabalho Pedagógico
A Organização do Trabalho Pedagógico objetiva orientar o trabalho da
escola no processo de ensino aprendizagem, direcionando as ações
desenvolvidas para um fazer didático e pedagógico que conduza o estudante a
perceber-se

como

um

ser

integral

(física,

cognitiva,

emocional

e

espiritualmente). Uma vez empoderando-se de sua plenitude e sentindo-se
pertencente à sociedade, que ele seja capaz de ler, interpretar e inferir sobre
sua realidade e nela inserir-se criticamente propondo alternativas para
transformar e melhorar o mundo ao seu redor.
Partindo do princípio que não é possível haver um trabalho efetivo e eficaz
de forma fragmentada, onde existem barreiras que limitem o fazer didático e
pedagógico, se torna necessário elaborar uma OTP na qual sua construção se
dê de forma coletiva e intencional, por intermédio da qual o trabalho educativo
se evidencie. Neste sentido, todos os atores envolvidos.
No processo ensino aprendizagem, sejam eles, estudantes, profissionais da
educação e familiares, precisam ter clareza dos objetivos a serem alcançados.
Cabe aqui ressaltar que esta construção não se dá apenas no âmbito escolar,
mas que tem como base estrutural todas as políticas educacionais e
pressupostos teóricos já explanados nesta Proposta Pedagógica.
A Escola Classe 803 do Recanto das Emas segue as orientações da
SEEDF no tocante à organização do tempo e espaço escolar, trabalhando
dentro dos Ciclos de Aprendizagem que visam o atendimento aos diferentes
níveis de aprendizagem dos estudantes. Em 2020, esta IE foi reorganizada pela
CRE Recanto das Emas e recebe os seguintes Etapas da Educação Básica:
Etapa I – Ed. Infantil: 1º e o 2º período e Etapa II – Ciclo de Aprendizagem –
Bloco Inicial de Alfabetização – 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental e Ensino
Especial.
A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na
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organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do seu
desempenho por meio de avaliação realizada permanentemente. É esse
processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe
pedagógica da escola a repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido,
buscando caminhos que possibilitem sua melhoria em atendimento às
necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos estudantes. Para que esta
organização favoreça a aprendizagem de nossas crianças ações intencionais e
estratégicas se tornam necessárias, como a organização da rotina pedagógica,
trabalho diversificado; formação continuada e planejamento do trabalho.
Porém em março de 2020, instituiu-se a suspensão das atividades presenciais
na rede pública do DF , em decorrência da confirmação de casos do novo
coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil, vírus esse que provoca a doença Covid191. Em meio à necessidade de (re)organização pedagógica da escola para
atender às novas demandas e desafios, do novo contexto, dada a intensificação
das interações com a equipe escolar mediados a partir de uso tecnologia foram
organizadas formas de planejamento e de atividades pedagógicas por meio das
seguintes ferramentas:

Aulas na plataforma Google Sala de aula:
Na plataforma Google Sala de aula as salas de aula virtuais são divididas por ano:
Uma sala de aula para as turmas de 1º período;
Uma sala de aula para as turmas de 2º período;
Uma sala de aula para as turmas de 1º ano;
Duas salas de aula para as nove turmas de 2º ano: uma com as turmas A, B, C e D e outra
com as turmas E, F, G e H.
Duas salas de aula para as nove turmas de 3º ano. Uma com as turmas A, B, C e D. Outra
com as turmas E, F, G, H e I.
O convite para fazer parte da sala foi enviado para todos os alunos. Para acessarem
precisam estar logados com o e-mail institucional o “@estudante”.
Cada turma tem um tópico onde o professor posta as aulas e interage com os alunos.
As aulas são planejadas com vídeos, jogos e propostas de atividades para serem feitas no
caderno ou em folhas.
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Google Meet
No Google Meet os professores realizam as aulas síncronas.
As aulas acontecem diariamente com a duração de 40 minutos aproximadamente. O convite
é postado no mural da plataforma Google Sala e também enviado para os responsáveis pelos
alunos via WhatsApp.
Atividades impressas:
Além das atividades on-line a escola também organiza kits de materiais impressos para
serem realizados em casa.
As atividades são planejadas seguindo os conteúdos do Currículo em Movimento.
Uma vez por mês as famílias podem ir à escola para buscarem um kit com atividades
planejadas para um mês de aula.
Para quem tem acesso à internet, as atividades são de acordo com a aula postada na
plataforma.
Além de folhas de atividades, os kits também contam com materiais de apoio como lápis,
borracha, tinta, jogos pedagógicos, etc.
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10- ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

A formação continuada dos profissionais da educação deve contribuir para a
melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. A perspectiva
assumida é do desenvolvimento profissional docente que contempla, além da
formação, a valorização profissional e a melhoria das condições de trabalho num
contínuo que possibilita a revisão das trajetórias docentes de forma crítico
reflexiva.” Dentro desta visão e limitados pela realidade dentro da escola, a gestão
tem desenvolvido os planejamentos de formação continuada que tem por objetivo
apresentar de forma criativa, intencional e prática, vários instrumentos que podem
ser utilizados pelos professores para tornar suas aulas mais interessantes e atuais.
Seu desenvolvimento dar-se por meio de oficinas. Nas quartas feiras,
coordenações coletivas, a formação continuada se dá a partir de discussão de
temas relevantes ao momento pedagógico da escola, e de acordo com as
necessidades de estudo teórico. Neste momento de Pandemia as formações têm
acontecido por meio de lives e reuniões pelo Google Meet.
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11- Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
Objetivo geral:
Possibilitar a construção de um ambiente que possa contribuir na organização e
gestão do trabalho pedagógico, tanto no que tange especificamente ao processo
ensino aprendizagem, como aos diferentes segmentos da comunidade escolar,
valorizando a formação do professor e a sua própria formação, desenvolvendo
habilidades para lidar com as diferenças com o objetivo de ajudar efetivamente na
construção de uma educação de qualidade, dando voz e vez aos elementos envolvidos
neste processo num espaço de diálogo e debate coletivo.

Justificativa:
“O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão
sobre a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego
meios materiais e recursos humanos disponíveis visando à concretização de
objetivos em prazos determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das
avaliações.” (PADILHA, 2001 p.30) A partir desse conceito e tendo em vista a
importância de um trabalho que definam ações concretas que possam se antecipar
aos problemas e dificuldades encontradas ao longo do ano letivo, foi elaborado o
plano de ação. O eixo norteador das ações aqui propostas é o do trabalho
associado de pessoas analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento
e agindo sobre elas em conjunto, propiciando o desenvolvimento do currículo da
escola, visando melhor e mais eficiente desempenho do trabalho didáticopedagógico e a melhoria da qualidade de ensino aprendizagem. Para a construção
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desse plano de ação foram levados em contas os diversos segmentos que
compõem a realidade da escola.
A construção de um plano não pode ser estática, portanto várias adaptações
serão feitas no decorrer do ano, incentivando a participação de todos os integrantes
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da comunidade escolar, sendo necessário criar espaços para discussões que
possibilitem a construção coletiva da PP, como também criar e sustentar ambientes
que favoreçam essa participação. Sendo assim subtende-se que a finalidade
principal do plano de ação, ora evidenciada, não refuta as possibilidades de revêlo sempre que necessário, para assim construir um ensino dinâmico e eficaz.
Neste momento atípico que estamos vivendo na Pandemia de Covid – 19, o
trabalho da coordenação pedagógica da E.C. 803 tem sido primordial e
extremamente cuidadoso, visto que, sem os momentos de encontros físicos, têm
acontecido por meio de reuniões virtuais, buscando atender e articular os
conteúdos com a diversidade de acesso das crianças às aulas: Meet, atividades
impressa, Google Class, Watssap etc.
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12- Estratégias de Avaliação

Segundo Hamilton Werneck, “avaliar significa diagnosticar, verificar se o
educando aprendeu, em que grau aprendeu e, portanto, não é uma ação pontual que
ocorre somente quando se faz um teste. Avaliar é verificar quais esforços são
necessários para que o educando recupere o que não aprendeu em determinado
período.” Esta é a perspectiva avaliativa adotada pela SEEDF e pela nossa escola:
“Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se.”
Considerando esta perspectiva de avaliar para as aprendizagens, a proposta de
avaliação para 2021 é considerarmos todos os contatos que os alunos e suas
respectivas famílias tiveram com a escola, e, avaliar com olhar cuidadoso cada
atividade realizada afim de que ao nos depararmos com um determinado nível de
“aprendizagem” possamos compreender e articular ferramentas viáveis para que
continuem aprendendo. Consideramos o ensino remoto como dificultador para
realizarmos qualquer tipo de avaliação relacionada à aprendizagem das crianças visto
que nosso público necessita de constante mediação para haver aprendizagem.
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Organização Curricular

A organização curricular da escola está fundamentada nas Diretrizes
Curriculares da SEDF sendo que neste momento de suspensão das aulas
presenciais são eles:
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DIMENSÃO

GESTÃO PEDAGÓGICA

GESTÃO DAS APRENDIZAGENS E
DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS

OBJETIVOS
-Estimular o uso diário do Currículo da
Educação Básica das Escolas Públicas do
DF como ferramenta principal de
trabalho;
Promover espaços e atividades para o
desenvolvimento
de
habilidades
psicomotoras, sócio
afetivas, artísticas,
culturais e intelectuais, por meio do
lúdico;
Explorar temas transversais (valores e
atualidades)
no
âmbito
do
desenvolvimento
ético-moral
da
comunidade escolar;
Desenvolver
metodologias
que
favoreçam a aquisição de conhecimentos
prevista para o ano/série no Currículo em
Movimento;
Promover
encontros
semanais
(coordenação coletiva) com o corpo
docente a fim de refletirmos sobre as
práticas educacionais;
Detectar causas de evasão e repetência a
fim de buscar mecanismos que reduzam
sua ocorrência, realizando
intervenções
junto aos professores e famílias;
Executar ações que favoreçam o
desenvolvimento
dos
projetos
e
programas propostos para o ano letivo de
2019;
Promover a verificação de aprendizagem
– diagnósticos - (indicadores internos de
rendimento) junto às turmas a fim de
detectar habilidades que necessitam ser
reforçadas, bem como adotar outros
critérios qualitativos para compor a
avaliação formativa;
Promover a realização de Conselhos de
Classe bimestrais com os professores das
turmas;
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91

GESTÃO PARTICIPATIVA

GESTÃO FINANCEIRA

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Desenvolver com a comunidade escolar
atitudes de uso consciente dos materiais e
bens patrimoniais da escola;
Oferecer atividades que favoreçam o
trabalho em equipe e o exercício de
posturas cooperativas a
comunidade
escolar;
Divulgar e incentivar a participação do
corpo docente nos cursos de formação
continuada, oferecidos pela EAPE - SEDF,
que contribuirá com a melhoria da prática
pedagógica;
Promover a interação dos diversos
segmentos que compõem a comunidade
escolar;
Aproximar familiares, pais e cuidadores da
vivência do dia-a-dia escolar;
Promover ações internas e junto à
comunidade escolar de valorização da
educação e do educador;
Resgatar a frequência diária de alunos
faltosos; Enfatizar aspectos a respeito da
saúde e autoestima que influenciam no
desenvolvimento da qualidade de vida;
Buscar junto aos órgãos competentes a
ampliação do quadro de servidores para
atender as carências que prejudicam o
processo educacional;
Buscar parcerias junto a pessoas ou
entidades locais para o desenvolvimento
de ações pedagógicas na escola;
SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 803;
Adquirir
recursos
materiais
e
pedagógicos facilitadores
da
ação
educativa na escola;
Utilizar as verbas públicas (GDF e Federal)
visando garantir a aquisição de materiais
e manutenção de bens móveis e imóveis
da instituição
com
transparência,
registrando e prestando contas à
comunidade escolar e aos órgãos
competentes.
Informar a comunidade escolar sobre a
garantia de direitos e deveres perante a
escola;
Organizar toda a documentação de
escrituração escolar e de pessoal;
Manter a documentação
garantindo o bom andamento das
atividades
de
ordem

atualizada
financeira,
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administrativa e pedagógica, conforme
orientações da CRE e SEEDF.

13- Acompanhamento e Avalição da Proposta Pedagógica

O acompanhamento e avaliação da PP se dará por intermédio da
análise dos resultados obtidos, relacionando-os a cada ação aqui
proposta revendo sua eficácia diante das dificuldades enfrentadas.
A partir desta análise retroalimentaremos a OTP da escola,
redefinindo objetivos, ampliando ações, modificando paradigmas,
ressignificando o fazer pedagógico. Cabe destacar que estas
análises se darão no decorrer de todo o processo, em todos os
momentos já definidos nesta PP para a avaliação, sendo o espaço
tempo da coordenação pedagógica, em destaque as reuniões
coletivas.
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14- Plano de ação anual da orientação educacional
Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Janaina Marques Ferreira Nunes
242977-2

Matrícula:

Turno: Diurno

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

METAS:

Proporcionar aos estudantes e suas famílias que sintam-se acolhidos e adaptados, seja
no ensino remoto ou híbrido;
Contribuir na minimização de estudantes não localizados (frequência escolar/ busca
ativa);
Contribuir no processo de aprendizagem dos estudantes, com ênfase na aproximação da
família/escola, orientando-a quanto a um melhor acompanhamento escolar;
Proporcionar conhecimento e/ou informação sobre prevenção de violências e a garantia
de direitos (ciberbullying, prevenção ao abuso sexual da criança e do adolescente,
violência contra a mulher, educação inclusiva…);
Promover ações relativas à transição escolar para outras escolas, aos estudantes e
famílias.
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TEMÁTICA

Integração
Família/Esc
ola

Ensino/
Aprendizag
em e

FUNDAMENTAÇÃO
CURRICULAR
Ed.
Ed.
Ed.
Cidada Diver Suste
nia
sid.
nt.
DH
X
X

X

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

EIXO DE AÇÃO

Contato e/ou atendimento telefônico (
whatsap e chamada de vídeo) ou meet

Ação junto às
famílias

Reunião de pais para apresentar o
trabalho da Orientação Educacional,
trazendo esclarecimentos às famílias
sobre questões relevantes ao
desenvolvimento integral do estudante e
ao fortalecimento da parceria famíliaescola
Momentos de acolhida, escuta e
definição de estratégias para resolução
de problemas que interferem na
aprendizagem, em atendimentos
individuais.
Roda de conversa com os professores, por
segmento, para refletir sobre ações na
tentativa de sanar as defasagens nas
aprendizagens dos estudantes. (Junto
com o SEAA)
Texto explicativo sobre autonomia e
rotina de estudo como apoio e sugestões
para a família e estudante adaptarem ao
seu contexto e desenvolverem uma rotina
que favoreça a aprendizagem no âmbito
familiar.

Ação junto às
famílias

PERÍODO
DE
EXECUÇÃO

Durante
todo o ano
letivo
1º
bimestre

Ação junto às
famílias

Durante
todo o ano
letivo

Ação junto aos
professores

Durante o
ano letivo

Ação junto aos
estudantes e às
famílias.

1º
bimestre
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Saúde

Cultura
de paz

X

X

X

X

Assessoria pedagógica: atendimento aos Ação junto aos
professores por meio de conversa virtual professores
por whatsApp para auxiliá-las quanto à
interlocução com a família/estudante.

Durante
todo o ano
letivo

Trabalhar a temática voltada para os
cuidados da higiene corporal e mental,
alimentação e bem-estar. O
desenvolvimento será através de vídeos,
questionamentos para reflexão,
interação com o estudante por meio de
comentários, atividades no google forms,
atividades impressas, desenhos.
Cuidado com a saúde dos professores
por meio de dicas para o bem-estar
físico e mental dos professores no grupo
de planejamento do whatsapp; Saúde
mental dos docentes por meio de roda
de conversa pelo meet.
Trabalhar a Tolerância e a aceitação das
diferenças através de vídeo, desenhos ou
jogo, textos, questionamentos, diálogo
por meio de comentários em fóruns na
plataforma, refletindo e procurando
desconstruir preconceitos como o apoio
da família.
Projeto Minhas Emoções.
Prevenção ao abuso sexual infantil. Texto
com orientações para as famílias;
Postagem de vídeo para os estudantes na
plataforma e nos grupos de whatsapp:

Ação junto aos
estudantes

Durante
todo o ano
letivo

Ação junto aos
professores

Durante
todo o ano
letivo

Ação junto à
família e
estudantes

3º bimestre

Ações junto aos
estudantes e
Ações junto às
famílias

Durante o
2º bimestre,
na semana
do 18 de
maio.
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Inclusão
de
diversid
ades

Transiçã
o

X

X

X

Postagem de vídeo de sensibilização
sobre igualdade, responsabilidade com
frases reflexivas.
Postagem de legislações em caso de
violência contra a mulher via whatsapp.
Postagem de material de apoio sobre
onde procurar ajuda em caso de violação
contra a mulher via whatsapp.
Vídeo sobre a escola sequencial
Roda de conversa sobre transição entre
escolas bem como de sua rotina, com a
participação dos orientadores da escola
sequencial, via Google Meet

Ações junto as
famílias e
estudantes.

4º bimestre

Ação junto à
família e
estudantes

4º bimestre
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
Avaliar Ensino/Aprendizagem: Remoto e presencial por meio das devolutivas das observações realizadas pelos
professores nos encontros com a turma no meet.
Avaliar Saúde: Remoto: formulário para as famílias, verificando a mudança de hábitos e a inclusão ou aceitação
de alimentos saudáveis no cotidiano.
Avaliar Prevenção ao abuso sexual infantil: Remoto: Por meio de atividades, comentários e formulários para
verificarmos o aumento de comportamentos preventivos quanto à proteção e à segurança das crianças.
Avaliar Transição: Remoto e presencial: Através de formulários enviados às famílias e observação no ambiente
escolar presencial.
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Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Escola Classe 803 - CRE Recanto das Emas
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO: Recanto das Emas
UNIDADE ESCOLAR: Escola Classe 803

TELEFONE: 3901-6083

DIRETOR(A): Monica Cunha Rezende
VICE DIRETOR(A): Ana Carolina Oliveira de Souza
PSICÓLOGO(A) EEAA: ********
PEDAGOGO(A) EEAA: Ana Paula Gonçalves de Almeida
PROFESSOR SAA: *********

MATRÍCULA SEEDF:********

CRP: *******

MATRÍCULA SEEDF: 228475-8
MATRÍCULA SEEDF: *******

CRP:*******

ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(x) EDUCAÇÃO INFANTIL - I CICLO; (x)
ANOS INICIAIS - II CICLO;
( ) ANOS FINAIS - III CICLO; (
) ENSINO MÉDIO
MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (
) EJA ;
( ) ENSINO ESPECIAL
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Escola Classe 803 - CRE Recanto das Emas

TURNOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR
(x) MATUTINO - QUANTITATIVO: 416
(x) VESPERTINO - QUANTITATIVO: 460
( ) NOTURNO* QUANTITATIVO:
SERVIÇOS DE APOIO:
(x) SALA DE RECURSOS
(x) ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
( ) SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM

( ) OUTRO:
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Contextualização e caracterização da Unidade Escolar
Em 23 de março do ano de 2006 foi inaugurada a Escola Classe 803, situada na Quadra. 803 área especial, Recanto das Emas DF, com o intuito de atender a comunidade oferecendo os anos iniciais do ensino fundamental (1ª ao 5º ano).
Atualmente, atende oitocentos e setenta e seis estudantes no primeiro bloco do Ensino Fundamental e na Educação Infantil na
faixa etária faixa etária de 4 a 10 anos de idade. A escola é composta por um quadro de trinta e oito professores, equipe diretiva
(diretor, vice diretor, supervisor pedagógico e secretário escolar); três coordenadores pedagógicos, equipes de apoio:
Atendimento Educacional Especializado, Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem, Orientação Educacional, composta
respectivamente por uma professora generalista, uma pedagoga e uma orientadora ).

Devido ao fechamento das escolas em modo presencial no dia

12/03/2020 e dando continuidade ao mesmo modelo de

ensino/aprendizagem ( Ensino Remoto), em 2021 a Escola Classe 803 realizou diagnóstico por meio virtual para conhecer quais os
meios às ferramentas tecnológicas que os estudantes têm acesso e como as famílias se organizam para o ensino remoto. Para
assim organizar o trabalho pedagógico do ano letivo 2021 , buscando alcançar todos os estudante através das possibilidades de
acesso a educação oferecidas durante o ensino remoto: aulas na plataforma Google Sala de aula, aulas síncronas através do Google
Meet, kits de materiais impressos e materiais de apoio como lápis, borracha, tinta, jogos pedagógicos, etc.
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A atuação do Serviço Especializado de apoio a aprendizagem durante o ensino remoto busca promover o assessoramento e
acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem, por meio de intervenções com gestores, com professores, com
estudantes e famílias, bem como com a equipe pedagógica da unidade escolar. O objetivo do SEAA, nesse momento, em conjunto
com os demais atores da unidade escolar, é contribuir com o mapeamento, a construção e adequação de um novo espaço de
aprendizagens.
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Eixo: Observação do Contexto
Escolar
Ações/Demandas

Mapeamento
Institucional

Objetivos

Procedimentos

Observar o contexto escolar, no -Reuniões entre
ensino remoto.
Equipes, Gestão e
Professores para
conhecimento de
Documentos
norteadores do
processo de
Teletrabalho.
-Levantamento de
dados coletados
através questinários
socioeconômicos,en
caminhados pela
Gestão aos alunos.
-Acompanhamento,
dos alunos e
professores na
busca ativa e
acolhimento.

Cronograma

Março

Profissionais
envolvidos

EquipesSEAA, OE,
AEE,Gestão e
Professores

Avaliação
- Observação e reflexão
continua do contexto escolar a
fim de subsidiar ações durante
o ano letivo.
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Eixo: Coordenção coletiva
Ações/Demandas

Objetivos

Procedimentos

Cronograma

Participação nas reuniões Acompanhar informes;
Interagir com
Durante o ano
de coordenação coletiva conhecer propostas de trabalho; professores e gestão,
letivo
semanais
levantar possíveis demandas
propor ações e
que devem ser acolhidas pala
reflexões diante da
equipe; dar sugestões ao
atual situação.
processo de ensino
aprendizagem.

Profissionais
envolvidos
Equipes-SEAA, OE,
AEE,Gestão e
Professores

Avaliação
Reavaliar durante o ano letivo
através das coordenações
coletivas, planejamentos
semanal. Podendo modificar ou
acrescentar outras propostas
se necessário.
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Eixo: Ações voltadas à relação
família-escola
Ações/Demandas

Objetivos

Procedimentos

Cronograma

Profissionais
envolvidos

Avaliação

-Escuta, acolhimento e
orientações.

-Auxiliar as famílias para um
-Contato com os
-Durante o ano -Equipes SEAA,OE,AEE - Acompanhamento durante o
melhor desempenho e
responsáveis através letivo
e professores
ano letivo através do fedback
acompanhamento das atividades de ligação telefônica,
dos professoes e da família.
escolares.
mensagem via
whatsap
- Palestras e ou roda - Um encontro - Pais, equipes, gestão,
por semestre profesores e profissionais
- Promover gupo de pais - Estabelecer parceria entre família de conversas para
convidasdos.
e escola.
abordar assuntos
pertinentes ao
desolvinmento
integral dos
estudantes.
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Eixo: Formação continuada de
professores
Ações/Demandas

Objetivos

Promover a formação Contribuir com o
continuada dos
desenvolvimento de
profissionais da
competências técnicas,
educação, bem como sua metodológicas e pessoais dos
valorização e
professores.
fortalecimento
profissional.

Procedimentos

Cronograma

Promover e participar Durante o ano
de reuniões, debates,
letivo
roda de conversa,
formações,
momentos de
reflexão coletiva. Os
temas serão
abordados de acordo
com as demandas.
Temas 1º semestre:
- Adequações e
adaptações
curriculares;
- Estratégias e
intervenções no
ensino remoto.

Profissionais
envolvidos
Equipes-SEAA, OE,
AEE,Gestão e
Professores

Avaliação
Autoavaliação e reflexões
individuais e coletivas, nos
momentos de coordenação
pedagógica, reuniões coletivas,
conselho de classe e escuta
ativa.

48

Subsecretaria de Educação Básica
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem
Escola Classe 803 - CRE Recanto das Emas

Eixo: Assessoria ao professor
Ações/Demandas

Objetivos

A partir de demandas
que surgirão durante o
processo de ensino/
aprendizagem, auxiliar os
docentes através de:
- escuta e aclhimento.
- segestões de ações
inteventivas.
- sugestões de materiais
pedagógicos.

Assessorar o processo de
ensino e aprendizagem
visando a melhoria do
desempenho escolar em
busca da concretização do
sucesso escolar do educando.

Procedimentos

Cronograma

- Ações de escuta e Durante todo
acolhimento por
ano letivo.
segmento e
individuais, através
de reuniões pelo
google mett.
- Conversas pelo
whatsap para
articulação do
trabalho e troca de
experiências.

Profissionais
envolvidos
SEAA e professores

Avaliação
Relfexões á partir do feedback
das famílias e observações dos
professores durante as aulas online e atividades impressas.
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Eixo: Estudos de Caso/ Estratégia de matrícula
Ações/Demandas
-Participação dos
estudos de caso.

Objetivos

Procedimentos
-Reunião para
estudos de caso
interno e externo.

Planejar e organizar melhor
proposta de atendimento para os
-Participação da
estudantes no ano subsequente. - Reunião para
estrátegia de matrículas.
realização da
estratégia de
- Preencher fichas e
matrícula.
organizar documentos
necessários.

Cronograma
Segundo
semestre

Profissionais
envolvidos
- Equipes-SEAA, OE,
AEE,Gestão e
professores,
coordenadores
intermediários.
- Equipes, direção,
secretário e UNIPLAT.

Avaliação

- Reavaliar e organizar as fichas
para finalização e
encaminamento do processo.

- Reavaliar durante o ano letivo.
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Eixo: Reunião EEAA/SAA
Ações/Demandas
- Participação semanal
dos encontros
pedagógicos articulados
do SEAA.

Objetivos

Procedimentos

Cronograma

Profissionais
envolvidos

Avaliação

- Articular, refletir, atualizar sobre - Reuniões semanais - Sextas-feiras
temas , demanda e orientações
período
pertinentes ao desenvolvimento
matutino.
do trabalho do SEAA.

- Interação diária entre os - Trocar experiências, apoiar,
profissionáis do SEAA
informar.
atrvés do grupo de
whatsap.
- Participação do projeto - Escutar, acolher e orientar od
“ Puxe a Cadeira”
profissionais do SEAA.

- Interação diária
-Diariamente
através do whatsap.

- Encontors virtuais
individuais ou em
grupos para escuta
acolhimento e
orientações
promovidos pelo
Coordenador
Intermediário.

- Durante o ano
letivo

Coordenador
Intermediário e
profissionais do SEAA

Reavaliar durante o ano letivo
através dos encontros e
conversas coletivas,
planejamentos. Podendo
modificar ou
acrescentar outras propostas
se necessário.
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