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APRESENTAÇÃO
A CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA
ESCOLA CLASSE BASEVI... UM CAMINHO A SER PERCORRIDO...

O PONTAPÉ INICIAL...

Considerando que,
Iniciar a discussão do Projeto Político-Pedagógico analisando a função social
da Escola na sociedade atual favorece a compreensão do sentido de sua
existência secular, como instituição formal de educação de crianças, jovens
e adultos. Ao mesmo tempo, discutir a função social da escola nos remete a
pensar ainda nosso papel como profissionais da educação; sobre que projeto
de educação, de formação e de sociedade defendemos cotidianamente, no
exercício de nosso trabalho. (DISTRITO FEDERAL, 2014e, p. 14).

Nesses termos entendemos que a melhor estratégia para elaborar um projeto
político para a E.C. Basevi, seria, dialogar com todas as partes que compõem a escola
e com todos que nela habitam.
Dessa forma, convocamos todos à essa discussão, em busca da escola que
temos e da escola que queremos.
O debate focou em torno de duas questões cruciais:

1.

Que escola temos?

2.

Que escola queremos?

Nessa perspectiva, dialogamos com os professores e funcionários da escola
acerca de questões que mobilizam e constituem a escola que habitamos.
No movimento do debate tivemos dos professores e funcionários as seguintes
respostas:

10

Figura 4 – Quadro de levantamento de concepções com o coletivo escolar. Semana pedagógica, fev/2017

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Figura 5 – Conjunto de imagens do Coletivo escolar em debate.

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.
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Compreendendo que “a comunidade escolar abrange o grupo das famílias e
responsáveis pelos estudantes, professores, especialistas, servidores, pedagogos,
gestores e os próprios estudantes, a comunidade escolar funciona como um sujeito
coletivo”. (DISTRITO FEDERAL, 2012, p. 30), e assim sendo, nessa trajetória de
elaboração do PPP da E.C. Basevi, partimos do pressuposto que um sujeito coletivo
trabalha com e para todos que habitam a escola.
Nessa medida entendemos ainda que a Escola Classe Basevi, constitui-se um
sujeito coletivo e, nesses termos, preocupa-se com a participação de todos no seu
processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico.
Dessa forma, destacamos quão importante é que todos tenham voz e vez, se
manifestem e sejam feitos todos os registros.
Figura 6 – Imagens da 1ª Assembleia Escolar de 2017/fev.

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.
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Assim entendendo, dialogamos ainda com os pais e a comunidade escolar
em geral acerca DA ESCOLA QUE TEMOS E DA ESCOLA QUE QUEREMOS na Vila
Basevi, e, nessa busca, obtivemos as seguintes respostas:
Figura 7 – Síntese das respostas dos pais

. Com salas desconfortáveis;

A ESCOLA QUE
TEMOS...

. Com bom ensino;

. Com professores de
qualidade.
Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Figura 8 Elaborado pela assembleia escolar: pais, alunos, professores, funcionários e equipe gestora/2017

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.
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Figura 9 – Elaborado pela assembleia escolar: pais, alunos, professores, funcionários e equipe gestora/2017

. Que tenha PROERD;

Olímpico);
noturno;
. Com parceria para assistência de
SAÚDE;

constante;

APAM;
Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Assim sendo, entendemos que um Projeto Político Pedagógico elaborado com a
força das ideias de todos que contribuem pra que a identidade da escola seja definida,
fortalece a concepção de que “a escola, como espaço público, é de responsabilidade
de todos e todas, devendo ser também espaço de mobilização em torno das ações
que ali se desenvolvem, para que seja possível consolidar uma cultura” (DISTRITO
FEDERAL, 2012, p. 29), dando legitimidade aos seus atores para atuarem em prol de
tais ideais e assim possibilidades de concretude dos mesmos.
Nesse intuito, os alunos, as crianças, da Escola Classe Basevi manifestaramse de diferentes formas, por meio de vários instrumentos. E assim declararam:
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Figura 10 – Texto coletivo da turma do 2o ano A.

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.
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Figuras 11 – Textos coletivos produzidos por alunos do 5o ano B/2017

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

16
Figura 12 – Resposta dos alunos em sala de aula... março de 2017

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.
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A ESCOLA QUE TEMOS (VOZ DOS ALUNOS)...
(Síntese das respostas dadas pelas estudantes)
Ela é legal
porque aqui, a
gente lê no
grupinho de
leitura.

Ela é legal,
pois
no
recreio temos
amarelinha
corda, e
muitos outros
jogos.
Nós
temos Na
nossa
uma escola
escola
tem
muito legal e
muita
divertida.
diversão no
recreio.
A escola que
Se
não
temos é muito cuidarmos da
legal porque nossa escola
os
recreios ela via ficar
são
imunda.
divertidos.

É divertida.

As professoras
são pacientes.

Nós
temos
uma
escola
com
muita
bagunça.

É uma escola A escola que A escola tem
legal e bonita e temos é muito muita
paciente
e colorida!
bagunça!
alegre.

É uma escola
muito
legal,
mas
as
crianças
correm demais
podem
acontecer
acidentes.
Ela é muito Nós
temos A escola é
boa
Nós uma
escola muito
podemos ir à boa e legal.
organizada.
quadra toda
quarta feira.

Nós
temos Uma
escola
muita sorte de muito bonita e
ter uma escola muito grande!
assim.

A escola que É ótima!
temos
tem
criança que se
machuca muito.
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Figura 13 – Conjunto de respostas das crianças em sala de aula. Março de 2017

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

19

Figuras 14 – Conjunto de respostas dos alunos em sala de aula, no debate realizado com todos na 1ª semana de
aula/2017

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi
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A ESCOLA QUE QUEREMOS
(Síntese das respostas dadas pelas estudantes)
Eu quero uma
nova escola
um hospital e
uma sala de
informática.

A escola que
eu quero
precisa ter
laboratório de
informática e
educação
física
Quero uma
Eu quero uma
escola com
escola com
sala de leitura. pula- pula
piscina e
professor
para nos
ensinar a
nadar.
A escola que
Eu queria que
queremos é
tivesse
uma escola
biblioteca,
toda colorida
parquinho,
divertida, e
professor de
não paralisar, dança, de
agitada e etc.
educação
com muitas
física, música,
coisa para
laboratório de
fazer como:
ciências, sala
sala de leitura, de informática
informática
e um lanche
educação
que todos
física, aula de gostassem.
música e etc.

A escola é
bonita, mas
queria uma
sala de
tecnologia.

Eu quero uma Eu queria uma
sala de
escola com
informática
piscina.

A escola que
eu quero tem
que ter uma
sala de
informática e
de leitura.

Uma escola
com piscina e
professor.

Poderia ter
exercícios antes
de entrar em
sala para ficar
aquecido.
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Figura 15 – Conjunto de respostas dadas pelos alunos/2017

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Assim, durante a semana Pedagógica de 2020 a equipe pedagógica, EEAA,
SOE, professores, equipe gestora, equipe de apoio, muitos dos que participaram da
construção desta proposta pedagógica, vêem a mesma como a própria identidade da
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escola, a concretização do compromisso assumido por professores, funcionários,
equipe gestora e pais em função do mesmo projeto educacional.
Pretende-se, durante o ano de 2021, por meio de pesquisa com a comunidade
escolar atualizar os dados constantes na atual proposta, tendo em vista que muitos
dos alunos que participaram dessa construção já não estudam mais na escola e é
grande o número de estudantes novos.
A construção desse Projeto Político Pedagógico é primordial para que a
instituição de ensino consolide um movimento constante de crescimento e
aperfeiçoamento da qualidade de ensino prestado, ou seja: ele é muito importante
para o sucesso da escola a qualquer tempo.
Contudo, vivemos uma situação atípica e conturbada com a pandemia do
novo Coronavírus, no biênio 2020/2021, na qual todos tivemos que nos adaptar e
restringir algumas mudanças de comportamento e convivência. Isso afetou
especialmente a rotina escolar, forçando uma transição abrupta e inesperada do
ensino presencial para o ensino remoto ou a distância.
Esse novo cenário pegou toda a comunidade escolar de surpresa e obrigou
toda a equipe da Escola Classe Basevi a buscar novas possibilidades para que esse
ensino remoto aconteça de forma a atender os estudantes da melhor forma possível,
participando de formações on line para conhecer as ferramentas tecnológicas que
poderiam ser usadas nesse atendimento.
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1 HISTÓRICO

Duas histórias circundam o nome da Escola Classe Basevi, a primeira se
refere uma homenagem ao senhor GUY

Figura 16 – Guy Norbert Basevi

NORBERT BASEVI, dono de uma Empresa
de Topografia e Asfalto situada na localidade
que leva seu nome, a outra que, no início da
construção de Brasília existia uma entrada
para se chegar a empresa que possuía uma
placa onde lia-se: “BASE VI”, como muitos
dos

funcionários

não

liam

algarismos

romanos a chamavam de “BASEVI”. Mas, a
que a comunidade defende é que o nome da

Fonte:
<http://www.baseviconstrucoes.com.br/images/pai
nel.jpg>. Acesso em 08 maio 2017.

localidade foi definida após a fundação da Associação de Moradores e que foi mesmo
uma homenagem ao dono da empresa de Topografia e Asfalto.
De acordo com informações dos moradores mais antigos, atualmente, a Vila
Basevi é formada por chácaras e lotes que somam mais de 3,5 mil moradores. Tem
como área total aproximadamente 16,5 hectares, o tamanho médio dos lotes
residenciais é de 200 a 800 m², além disso, a comunidade possui a escola de anos
iniciais, um salão comunitário, a associação de moradores, uma caixa postal
comunitária, uma Unidade de Atendimento de Saúde, possui ainda um pequeno
comércio local no qual se destacam alguns mercadinhos, padaria e pequenos bares.
Não existem agroindústrias no local, apenas uma fábrica de concreto particular.
A Escola Classe Basevi foi inaugurada em 2002, com funcionamento
autorizado pela portaria n° 8 de 09/01/01 da Secretaria de Estado e Educação do
Distrito Federal, tendo como primeira diretora, a professora Maria da Glória Borges
Pinheiro e como vice-diretora, a professora Karla Carrijo Gomes Rocha Melo.
A segunda equipe gestora eleita por processo democrático, conforme rege a
lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012 foi formada por Kátia Guedes Rabelo de
Souza, como diretora, e por Alexandra Gomes F B M Rocha, como vice-diretora,
eleitas em novembro de 2012, para a gestão de 2013 a 2016. Tal quadro que se
modificou após 1 ano de gestão, em razão de um afastamento para tratamento de
saúde da então diretora eleita. A professora Alexandra Gomes F. B. M. Rocha passa
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a compor o quadro de gestão da escola como diretora e assume a orientadora
educacional Gilda Flores, da carreira magistério, como vice-diretora.
Denominada como Escola do Campo, no conjunto das escolas públicas do
DF, haja vista, situar-se em área de proteção ambiental que margeia o Parque
Nacional de Brasília, Pública, num território rural, vinculada a Coordenação Regional
de Ensino de Sobradinho, DF. Situada em uma área rural no Núcleo Rural Lago Oeste,
na cidade satélite de Sobradinho há, aproximadamente 20 km da capital, Brasília e a
15 km da área central de Sobradinho.
A Unidade de Ensino Basevi atende as modalidades de ensino da Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Especial, na faixa etária de 4 à 14 anos de
idade, distribuídos em 15 turmas, com oito salas no turno matutino e sete no turno
vespertino. Atende atualmente cerca de 296 alunos. Atendemos, ainda, 80 alunos
dentre os 284 citados anteriormente, na Educação Integral, conforme configuração
abaixo:
Quadro 1 – Quadro de composição das turmas, quantitativo de alunos, turnos e modalidades de ensino da
escola em 2021.

QUANTITATIVO DE ESTUDANTES DA UNIDADE ESCOLAR
MODALIDADE

TURNO

ENSINO
FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
INICIAIS
EDUCACAO INFANTIL
CLASSE ESPECIAL
Total geral

Matutino

QUANTIDADE
DE ALUNOS
73

QUANTIDADE
DE TURMAS
03

Vespertino

143

07

Matutino

86

4

Matutino

01

01

294

15

Fonte: autoria própria.

O público atendido pela E.C. BASEVI é formando principalmente de filhos de
trabalhadores rurais, assalariados da comunidade, filhos de caseiros das chácaras da
redondeza, por trabalhadores das obras de construção civil, por empregadas
domésticas da região, por trabalhadores do comércio da região e/ou moradores da
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região que acabam saindo para trabalhar no comércio ou como diaristas em Brasília,
buscando meios de sobrevivência para suas famílias.
A Vila Basevi é um pequeno povoado que, para muitos, funciona como cidade
dormitório, onde também abriga muitas famílias que têm filhos matriculados na
ESCOLA CLASSE BASEVI.
Das nossas 15 turmas, 4 delas são de educação infantil, além de 7 turmas de
alfabetização, 2 turmas de 4º ano, 1 turma de 5º ano e 1 classe especial,
respectivamente.
É um público ainda de pouca idade. Faz diferença para essas crianças terem
na escola espaços de leitura, brincadeira e ludicidade, considerando que o brincar e
a escola constituem-se em circunstância e espaço que proporcionam para essas
crianças possibilidade de interação, formação humana e desenvolvimento.
A Escola Classe Basevi ainda não dispõe com uma sala de leitura ou
biblioteca. Conta apenas com um espaço no pátio, denominado “Espaço Literário”,
onde ficam armários e prateleiras com livros, que é dedicado à leitura, para os alunos.
Não tem um laboratório de informática, levando em conta que todas suas salas estão
sendo utilizadas como sala de aula.
O prédio escolar foi inaugurado em 18/01/2002, tendo sido reformado com
recurso do PDAF em 2014, com a pintura geral interna e externa, adaptações de
alguns ambientes, reparos na parte elétrica, hidráulica e no telhado.
Em 20171, especificamente no mês de janeiro, a escola inicia o ano letivo sob
a gestão da professora EDI SILVA PIRES, que é pedagoga, Mestre em Educação
pela Universidade de Brasília, teve como objeto de sua pesquisa a Coordenação
Pedagógica. Atua na Secretaria de Educação desde 1989. Ao longo destes anos
lecionou em turmas de Educação básica (alfabetização), na Educação de Jovens e
Adultos 1º segmento, atuou como coordenadora pedagógica de séries iniciais no CEF
06 de Sobradinho e na Escola Classe 10 de Sobradinho. Foi supervisora pedagógica
na Escola Classe 01 de Sobradinho. Além disso, atuou 5 anos com formação de
professores no convênio firmado entre UnB\SEDF\EAPE, pós graduou-se em
Formação de Professores pela Universidade de Brasília, o que embasou seu trabalho
como Chefe de Núcleo Pedagógico na DRESo (Diretoria Regional de Ensino de
1O

quadro acima descrito, que compõe a equipe gestora em 2017, vem a ser referendado pelo processo de gestão
democrática das escolas públicas do Distrito Federal, em 21/06/2017, e assim a comunidade elege a chapa
composta para gestão da escola, conforme descrição anterior e esta dá continuidade a trabalho iniciado em
janeiro.
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Sobradinho) em 2011 e como vice-diretora da E.C. 10 de Sobradinho no período de
2013-2016 e ALYNE RÉGIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, indicadas para um mandato
temporário, de 180 dias, considerando que, no processo eleitoral de novembro de
2016, não apareceram candidatos para se submeterem ao processo de eleição junto
à comunidade escolar e, depois eleitas em junho de 2017, pelo processo de gestão
democrática. Tem ainda como secretária escolar MÍRIA NASCIMENTO GOMES,
graduada em Pedagogia; admitida na SEEDF desde 1996, atuou na Secretaria
Escolar do CEF 05 de Sobradinho, como assistente nos anos de 2008 a 2010 e Chefe
de secretaria em 2011 e 2014, em 2013 atuou no Administrativo/Mecanografia na
mesma escola. Atuou ainda no CEM 01 de Sobradinho como Supervisora
Administrativa e Chefe de Secretaria em 2012, no CEF 04 em 2015, Responsável pela
Merenda Escolar; e na EC Basevi nos anos de 2016 e 2017 Chefe de Secretaria.
Em março de 2018, a vice-diretora Alyne Régia Ribeiro de Oliveira, pede
exoneração do cargo que ocupa e é então indicada a professora VIRGÍNIA MÁRCIA
DA SILVA DAMASCENO, professora de atividades, graduada em Pedagogia pela
Universidade de Brasília e admitida na SEDF desde 1999. Atuou em regência de
classe nos anos 1999 a 2001 no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga, em 2002,
2003, 2004 como Coordenadora pedagógica e Assistente. De 2007 a 2016 atuou
como Diretora na Escola Classe Rajadinha. Tendo como secretária a Monitora de
Gestão Educacional SUSANA DA SILVA NEVES DA COSTA; admitida na SEDF
desde 2011, atuou como monitora escolar.
Em novembro de 2018 a secretária SUSANA DA SILVA NEVES DA COSTA,
por motivos particulares, solicita exoneração da função sendo convidado o Técnico
em Gestão Educacional WELLINGTON SANTOS SILVA, admitido na SEDF desde
2011, atuou como Chefe de Secretaria, Chefe da UNIPLAT da Regional de
Sobradinho e como assessor da Coordenação Regional de Sobradinho.
Em janeiro de 2019, a diretora Edi Silva Pires é convidada a assumir como
chefe da UNIEB da CRE Sobradinho e assumem a direção da Escola Classe Basevi
a professora VIRGÍNIA MARCIA DA SILVA DAMASCENO, como diretora; o Técnico
em Gestão Educacional WELLINGTON SANTOS SILVA, como vice-diretor, admitido
na SEDF desde 2011, atuou como Chefe de Secretaria, Chefe da UNIPLAT da
Regional de Sobradinho e como assessor da Coordenação Regional de Sobradinho e
a, também, Técnico em Gestão Educacional,

GISELE ALVES DOS SANTOS

MARQUES, admitida na SEDF desde 2012 como Chefe de Secretaria.
Destacamos que, em 2017, a escola recebe um recurso financeiro advindo da
verba de uma emenda parlamentar, dos deputados distritais Wasny de Roure e
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Ricardo Valle e passa então, por uma pequena reestruturação e manutenção de
pintura geral nas paredes, pátio, ferragens, caixa d’água, muretas, cozinha e cerca da
área externa, além de adaptação de espaços, já restritos, para atendimento da
demanda cada dia mais acentuada e crescente de espaços.
É importante destacar que o planejamento inicial da escola seria para quatro
salas de aula, uma sala de leitura e outra de dinamização, porém a realidade da escola
mudou desde sua fundação com o aumento da demanda de alunos, o que nos levou
a adequar o atendimento. Assim, portanto, em 2017, estas duas últimas salas são
usadas como sala de aula, sendo ainda a antiga sala de dinamização dividida em 2
salas de aula, com espaço restrito, para atender 32 alunos de 4 anos que foram
matriculados numa escola muito distante da comunidade, o que dificultaria seu
acesso, entretanto, ressaltamos ainda que, não possuímos espaço para depósito de
material de limpeza ou salas para Educação Integral, o que dificulta um atendimento
de qualidade.
No ano de 2019 com a Lei da Gestão Democrática nas escolas da rede
Pública do Distrito Federal a escola passa por processo eleitoral para Diretor e Vice
diretor, sendo eleitos a professora VIRGÍNIA MARCIA DA SILVA DAMASCENO e o
Técnico em Gestão Educacional WELLINGTON SANTOS SILVA, respectivamente,
para assumirem a gestão da Unidade Escolar durante o biênio 2020/2021.
Também em 2019 se dá o início da construção do Inventário Histórico e Sócio
Cultural da Escola, por meio de análise documental, pesquisa e entrevistas a
moradores da região, realizadas por alunos que participam do Projeto Educação em
Tempo Integral sob orientação da Professora Lúcia Maria Rocha, coordenadora da
Educação Integral.
No ano de 2020, a Escola Classe Basevi passa a ter direito a um cargo de
supervisor, de acordo com o número de alunos matriculados, sendo indicada para
assumir tal função, a professora Dilma Caltagironi de Sousa, destinando suas
atividades às funções pedagógicas. Ainda este ano a escola foi contemplada com o
serviço de vigilância 24h terceirizada pela empresa Global.
Atualmente, a estrutura física da Escola Classe Basevi já não atende às
necessidades administrativas e pedagógicas, pois a comunidade cresceu e a
quantidade de alunos também. A comunidade clama por mais espaço na escola, mais
salas de aula, refeitório, biblioteca, parque e Laboratório de informática.
A atual realidade requer uma reorganização e adaptação dos ambientes
físicos para melhor atender a atual demanda.
Em março de 2020, em virtude das necessidades impostas pelo isolamento
social que se encontra toda a comunidade escolar decorrente do espalhamento da
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COVID 19 no Brasil e no mundo, houve a necessidade de reorganização dos
calendários escolares e adoção de ações pedagógicas não presenciais estabelecidas
pelo governo. Os professores e toda a equipe participaram de formações oferecidas
pela Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE) a respeito da
utilização de ferramentas tecnológicas para o ensino remoto, uso da plataforma Escola
em Casa, utilizada por toda a Secretaria de Educação.
Com resultado de pesquisa para conhecer a realidade da comunidade, foram
traçadas estratégias para que todos os alunos fossem atendidos de acorde com suas
especificidades e possibilidades. Algumas das estratégias apontadas foram:
atividades realizadas por meio de plataforma Escola em Casa DF, aulas síncronas,
grupos de WHATSAPP e material impresso (BLOCOS DE ATIVIDADES). A instituição
escolar criou diferentes materiais para atender a todos igualmente. Foram oferecidas
diferentes formas de participação para o cumprimento da carga horária mínima de
aulas. A avaliação se deu através das devolutivas e apreciação das atividades e
participação. Foram trabalhados durante esse período os conteúdos de acordo com o
Planejamento Curricular tendo a preocupação de desenvolver as aprendizagens
essenciais que compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos,
quanto vivências que promovam aprendizagem e desenvolvimento nos diversos
campos de experiências, sempre tomando as interações e as brincadeiras como eixos
estruturantes. As atividades e as experiências desenvolvidas nesta modalidade foram
adaptadas para atender as necessidades exigidas pelo ensino remoto.
Conforme orientações da SEEDF, utilizamos o Regimento Interno adotado
pelo órgão e Regimento Interno da IE aprovado pela Comunidade Escolar e
referendado pelo Conselho Escolar vigente. Assim se configura o organograma da
escola:

Figura 17 – Organograma elaborado por Edi Silva Pires com base na configuração do funcionamento da
escola.
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Serviços
Gerais

limpeza)

efetivos,
e de
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Processo
ensino

dores
Equipe
de apoio a

SOE

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

EEAA
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Apresentamos, a seguir, o quadro dos profissionais que atuam na Escola
Classe Basevi no ano de 2021:
Quadro 2 – Quadro de profissionais que atuam na escola.

Quadro de funcionários da ESCOLA CLASSE BASEVI em
2021
EQUIPE GESTORA
Virgínia Márcia da Silva Damasceno
Diretora
Wellington Santos Silva
Vice- diretor
Sebastião Vieira da Silva
Chefe de Secretaria
Dilma Caltagironi de Sousa
Supervisora Pedagógica
ATENDIMENTOS
Alexandra G. Farias B Melo Rocha
EEAA – Pedagoga
Eliana Silva Santos
Sala de Recursos
Gilda Maria Flores Araújo
Orientação Ed.

CARREIRA MAGISTÉRIO
Ivanice Alves Woiciechoski
Maria Vilani Da Silva Araújo
Ana Lucia Nascimento Alves
Clélia Ramos Jardim Da Silva
Laedy Magalhaes Ribeiro
Miria A. Beraldo Amorim
Janaina Batista Costa Da Silva
Flávia Ribeiro Da Silva
Ericson Alves dos Santos
Leslie Nunes MAroccolo Rego
Gizele Cardoso Dos S. Valério
Rosângela Alves Cristalino Bonfim
Carlos José Machado Menezes
Érika Vieira de Oliveira
Lúcia Maria Rocha Assumpção
Andressa Batista de Sousa Araújo
Daniela Cardoso Pessoa do Amaral
Thainnay Waynna Martins de Queiroz
Lígia Leila Gomes Pessoa
Jaqueline Lemos de Azevedo

Apoio pedagógico
Apoio pedagógico
Professora
Professora
Apoio Pedagógico
Apoio pedagógico
Professora
Professora
Professor
Professora
Professora
Professora
Professora
Professor
Professora
Professora
Professora
Professora
Apoio pedagógico
Professora

CARREIRA ASSISTÊNCIA
Maria Dalvanir Duarte Correa

Agente de Portaria
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SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Kelly Cristina Costa De Souza
Tânia Regina
José Ribamar Moraes Da Silva
Letícia Moura
Edilene
Zulma Pereira da Rocha
Rafael Gonçalves Melgaço
Ronaldo
Willy
Edson
Edilson
Fonte: autoria própria.

Merendeira
Merendeira
Serviços Gerais
Serviços Gerais
Serviços Gerais
Serviços Gerais
Serviços Gerais
Vigilância
Vigilância
Vigilância
Vigilância
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2 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE
Entendendo que o diagnóstico reflete a realidade que temos e pode nos levar
a realidade que queremos, concordamos com Vasconcellos (2000) quando afirma
que,
diagnosticar significa ir além da percepção imediata, da mera opinião (do
grego, doxa) ou descrição, e problematizar a realidade, procurar apreender
suas contradições, seu movimento interno, de tal forma que se possa superála por uma nova prática, fertilizada pela reflexão teórico-crítica (p. 190).

Assim sendo, quando traçamos um diagnóstico temos como finalidade
identificar os aspectos que permeiam realidade escolar, perceber onde há
necessidade de intervenção, mas, ao mesmo tempo, também percebermos que
podemos identificar as potencialidades e fragilidades do contexto escolar que podem
vir a ser otimizados e redimensionados, sinalizando o que devemos objetivar
contemplar com o projeto político pedagógico da instituição de ensino, pois o consiste
num um olhar atento à realidade buscando identificar necessidades para se pensar
em intervenções, rumo aos objetivos traçados.
Nesse sentido, como ponto de partida, realizamos, com auxílio de todas as
famílias, um questionário que chamamos de sócio antropológico, onde buscamos
identificar alguns dos aspectos que caracterizam e compõem a nossa comunidade
escolar.
A partir de informações obtidas através do questionário sócio antropológico,
Gráfico 1 – Identificação dos responsáveis pelos
estudantes.

ESTUDANTE
1%

enviado às famílias, pudemos observar que, a
responsabilidade pelas crianças nas famílias da
comunidade Basevi e adjacências é ainda, em
sua maioria dedicada aos pais, seguido das
mães, cabendo, muito pouco aos avós e outros.

3%

Tal situação nos leva à crença de que, em nossa
comunidade as famílias ainda prevalecem sob a

60%

guarda de pais e mães, o que nos leva a
compreensão de que, de modo geral, na escola,
Mães
Fonte: autoria própria.

Avós

os alunos são bem assistidos pois, sempre que
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necessário e convocadas, as famílias estão presentes no acompanhamento dos filhos.
Quanto ao grau de escolaridade das famílias, nos foi possível constatar que,
em sua

maioria,

completaram
primária

34% dos pais

apenas

e/ou

não

a

4ª

série

chegaram

Gráfico 2 – Identificação de grau de escolaridade dos pais
dos alunos.

à

conclusão da 8ª série, enquanto 26%

Nunca estudou ou

6%

3%

dos pais completaram o Ensino Médio
em face a outros 6% que possuem

11%

série
4a Série mas não
8a Série

26%

34%

curso superior incompleto, chegando

Ensino Médio

20%

ao índice de apenas 3% com curso
superior completo. Em contrapartida
nos deparamos com o percentual de
11%, de pais que nunca estudaram

Fonte: autoria própria.

ou sequer concluíram a 4ª série.
Ao passo que as mães que completaram o ensino médio apresentam-se em
um índice maior em comparação
com os pais, 38%, assim como
também

apenas

2%

Gráfico 3 – Identificação de grau de escolaridade das mães
dos alunos

Não estudou ou

não

estudaram ou não concluíram a 4ª

3% 2%

série, 5º ano hoje. Interessante

7%

ainda perceber que as mulheres em
maior proporção possuem curso
superior incompleto, e, em mesma
proporção,

que

os

homens,

possuem graduação completa.
Em relação aos hábitos de
leitura da família, temos a seguinte
configuração:

Fonte: autoria própria.

4a série
4a série e não
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Gráfico 4 – Identificação dos hábitos de leitura dos estudantes

SIM
SIM

NÃO

Fonte: autoria própria.

Assim sendo, analisamos que tal configuração aponta um avanço no
letramento da comunidade familiar, o que entendemos, pode vir a se refletir
positivamente no desenvolvimento e envolvimento com a leitura por parte dos alunos,
já que a escola busca incansavelmente o desenvolvimento da autonomia na leitura e
da escrita e vemos que nas famílias o acesso à leitura vem sendo possibilitado.
Gráfico 5 – Identificação da profissão dos pais dos
estudantes.

Fonte: autoria própria.

Gráfico 6 – Identificação da profissão das mães
dos estudantes.

Fonte: autoria própria.
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Dentre as profissões desempenhadas pelos pais dos alunos da Escola Classe
Basevi e, conforme informado pelas famílias, concluímos que nossos estudantes
advêm de famílias em que as mães, trabalham para ajudar ou garantir o sustento da
casa, sendo que, deste contingente, 50% delas atua como empregadas domésticas
ou de forma autônoma, para darem sua contribuição dentro de casa.
Dado acima que nos remete a uma realidade de vida simples, mas digna.
Enquanto que os pais, num contigente de 53% são autônomos, caseiros ou atuam na
construção civil, um contexto de vida simples, mas digna, o que é perceptivel no dia a
dia da escola, devido a limitação dos mesmos para estarem presentes,
acompanhando a vida escolar dos filhos, em razão de estarem trabalhando, buscando
o sutento da família, mas sempre atentos, em sua maioria, quando convocados à
escola para tratar de assuntos pertinentes aos seus filhos. Não tivemos nenhum
registro de funcionários públicos como pais de nossos alunos.
Gráfico 7 – Índice de mães empregadas.

Gráfico 8 – Índice de pais empregados.

MÃES EMPREGADAS
NÃO
43%

SIM

SIM

SIM

NÃO

Fonte: autoria própria.

NÃO
Fonte: autoria própria.

Interessante destacar que, 86% dos pais que responderam ao questionário,
informaram estar empregados e 14% acenaram que estão desempregados.
Já as mães, trabalham em um número menor, se compararmos com o dos
pais, apenas 57% das mães possuem emprego contra 43% desempregadas.
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Gráfico 9 – Índice de pais de alunos com
carteira assinada.

Gráfico 10 – Índice de mães de alunos
com carteira assinada.

PAIS COM CARTEIRA
ASSINADA

39%

ASSINADA

32%

SIM

61%

NÃO

Fonte: autoria própria.

68%

SIM
NÃO

Fonte: autoria própria.

Os dados identificados acima vêm corroborar a constatação de que, 7% a
mais de pais (homens), trabalham com carteira assinada em relação ao número de
mães (mulheres).
Assim sendo, é perceptível que a renda familiar em geral da nossa
comunidade gira, em sua maioria, 60% das famílias, entre os valores de R$800,00 até
os valores que ficam em R$1.500,00.
Vale ressaltar que 30% das famílias possuem uma renda acima de R$1.500,0
e 10% possuem renda de, até um salário mínimo ou menor que este valor. Conforme
podemos observar a seguir no gráfico que se apresenta:
Gráfico 11 – Dados da renda familiar na comunidade.

1%

9%

1 salário

mínimo
de
Acima de

Fonte: autoria própria.
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No que diz respeito ao aspecto religioso, muitas famílias possuem ou não sua opção definida.
Muito interessante marcar que, 47% da
Gráfico 12 – Identificação das religiões predominantes
na comunidade atendida pela Escola Classe Basevi.

comunidade escolar, se intitula evangélica contra
46% autodenominado de opção católica. Ou seja,

1%

6%

2%

93% da comunidade escolar tem opção para
religiões voltadas para o cristianismo, contra 1%
de espíritas e 6% que se intitulam sem religião.
Interessante perceber a influência das questões
religiosas no cotidiano da escola.
EVANGÉLICA

Muitas crianças não participam das
manifestações culturais desenvolvidas na escola
justificadas pelo argumento de que a religião não

Fonte: autoria própria.

permite.

Gráfico 13 – Identificação da região de origem dos pais dos
estudantes.

REGIÃO DE ORIGEM DO PAI
SUDESTE
8%

Gráfico 14 – Identificação da região de origem das mães dos
estudantes.

REGIÃO DE ORIGEM DA MÃE

SUL
6%

4%

29%

29%

57%

3%

64%

SUDESTE

SUL

Fonte: autoria própria.

Fonte: autoria própria.

Em relação a região de origem dos pais e mães dos alunos da escola percebemos
que, em sua maioria, 57%, são nativos da região da Nordeste do Brasil e 29% da região
Centro Oeste. Deixando claro que a cultura local sofre uma influência muito maior dessas
regiões.
As crianças trazem para a escola os hábitos, costumes e atitudes que vão sendo
repassados pelas famílias e são expressadas em forma de brincadeiras, hábitos e atitudes
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demonstradas pelas crianças nos momentos de interação em sala de aula, no recreio, à
caminho da escola e no dia a dia de cada um.
Em relação aos benefícios oferecidos pelo Estado, 35% das famílias da
comunidade escolar recebe algum tipo de auxílio
do governo, seja Bolsa Família, Renda Minha ou

Gráfico 15 – Índice de famílias atendidas por
algum programa de auxílio do governo.

RECEBE AUXÍLIO DO GOVERNO

Cartão Material Escolar. Questão que interfere e
contribui para o desempenho das crianças no dia

SIM

a dia. É perceptível que tais famílias dependem e

NÃO
65%

necessitam de tais recursos para seu sustento a
cada mês, pois como observamos em dados

SIM

NÃO

registrados anteriormente, há um percentual
muito grande de mães desempregadas, o que faz

Fonte: autoria própria.

com que tais benefícios representem uma fonte de renda imprescindível para o
sustento das famílias.
Por sermos uma escola que se localiza numa região de chácaras e reserva
ambiental, sentimos necessidade de levantar o contingente de famílias que conhecem
ou utilizam as plantas medicinais como alternativa para cura de algumas doenças do
cotidiano.
Considerando que, 40% das famílias fazem uso de ervas medicinais,
entendemos que seria importante o estudo do papel das mesmas para a saúde
Gráfico 16 – Índice de famílias que fazem uso de
plantas medicinais como alternativa de saúde.

familiar. O que fez com que escola
articulasse, em parceria com a professora
Roberta,

MEDICINAIS

um

projeto

de

agroecologia

desenvolvido com os alunos da educação

SIM

integral, famílias e demais alunos da escola.
NÃO
60%

O que contribui muito para a significação da
SIM

NÃO

sustentabilidade e importância do cultivo de
ervas medicinais e horta orgânica.

Fonte: autoria própria.
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Percebemos
estudantes

que,

não

têm

63%

dos

contato

com

Gráfico 17 – Índice de estudantes que têm
algum contato com computador.

computador, dado que reflete o fato de que a
escola,

não

possui

Laboratório

de

63%

Informática, trazendo à tona a emergência de
NÃO

um espaço assim, destinado ao letramento
digital dos estudantes.
De acordo com as informações do

Fonte: autoria própria.

gráfico abaixo, podemos perceber que nossos estudantes brincam grande parte do
seu tempo em locais como casa de amigos, tendo 17% desses, que brincam em
praças ou parques, 18% que brincam em festas e, um percentual de 8% acessam
teatro, cinema ou clubes para brincar.
Interessante perceber que tais experiências sociais resultam das relações,
entre nossos alunos com o meio no qual estão inseridos e, assim cada um segue
Gráfico 18 – Identificação de locais frequentados pelos
estudantes da comunidade.

constituindo-se
socialmente,

17%

8%

sujeitos

que

como

desenvolvem, além de viabilizarem a

PRAÇAS
CASA DE AMIGOS

AMIGOS
29%

18%

e

aprendem e, consequentemente, se

OUTROS

CLUBE 3%
8%

individual

produção da cultura no espaço que
ocupam.

17%

De
CLUBE

acordo

fundamentação

do

com
Currículo

a
de

Educação Infantil do Distrito Federal
(DISTRITO FEDERAL, 2014b),

Fonte: autoria própria.

ninguém nasce sabendo brincar,
aprende-se mesmo é por meio das interações cotidianas, cientes dessa premissa,
muito nos interessa conhecer com quem nossas crianças brincam e tem a
oportunidade

de

se

relacionarem,

aprenderem

e,

consequentemente

de

desenvolvimento, pois,
brincar é condição de aprendizagem e, por desdobramento, de socialização.
E, para as crianças, brincar é coisa muito séria, é uma das atividades
principais. Enfatize-se que essa atividade não é a que ocupa mais tempo da
criança, mas aquela que contribui de modo mais decisivo no processo de
desenvolvimento infantil. (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 20).
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Dessa forma, apresentamos a seguir, os

Gráfico 19 – Identificação de com quem
os estudantes brincam.

dados adquiridos a partir das resposta das
famílias

em

nosso

questionário

COM QUEM BRINCA?

sócio

OUTROS
0%

antropológico, que muito nos interessa, para

SOZINHO…

40%

organizarmos nossa rotina escolar de modo a
48%

alcançarmos as necessidades de nossos alunos
no processo ensino aprendizagem, de forma
IRMÃOS

cada vez mais significativa para todos os
envolvidos na trama pedagógica cotidiana.

Fonte: autoria própria.

Os dados apresentados em contexto geral, nos apontam os caminhos a seguir
no sentido de alcançarmos êxito frente as potencialidades e fragilidades dos aspectos
que permeiam o processo ensino aprendizagem da Escola Classe Basevi e tal
direcionamento faz-se muito necessário para que tal processo seja organizado e
desenvolvido de forma significativa para todos os atores envolvidos sejam eles os
alunos, suas famílias, os professores e demais profissionais da escola e a equipe
gestora.
Outra questão muito interessante é a forma como as famílias enxergam a
escola. Tal constatação, é muito significativa, do ponto de vista do diagnóstico da
Gráfico 20 – Dados de como as famílias
avaliam a escola.

realidade, para que estratégias possam ser
pensadas no sentido de contemplar o que pode ser
redimensionado no nosso cotidiano em termos de
organização

do

trabalho

pedagógico,

estabelecimento de canais dialógicos com a
comunidade como um todo e, para nosso processo

2%
20%
10%
1%

interno de reflexão e avaliação.
Avaliação

que,

entendemos

como

possibilitadora das aprendizagens, no contexto

NÃO CONHEÇO
BOA
DEVE MELHORAR

EXCELENTE
REGULAR

escolar e para além dele. De acordo com os dados
do gráfico ao lado, podemos constatar que, 28% do

Fonte: autoria própria.

público consultado, classifica a escola como EXCELENTE e 39% da comunidade
escolar entende a escola como BOA e 20% reconhecem que a escola ESTÁ
MELHORANDO. Tais dados nos levam à compreensão de que, 89% da comunidade
demonstra satisfação com o trabalho desenvolvido pela escola
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Mas, registramos que 10% da comunidade acenou que a escola DEVE
MELHORAR e, ainda 1% considera que a escola é REGULAR.
Portanto, entendemos que não devemos acomodar e sim, que o nosso desafio
consiste no fato de que devemos continuar a pensar e mobilizar estratégias que
alcancem a excelência do nosso processo ensino aprendizagem.
E, para finalizar, 2% da comunidade disse NÃO CONHECER a escola, o que
entendemos ser justificado pela razão de não acompanharem o dia a dia dos filhos na
escola, de não participarem dos eventos, reuniões e atividades coletivas na escola,
público este que, entendemos ser importante buscarmos seu envolvimento no
contexto escolar, rumo a uma educação cada vez mais de qualidade na Escola Classe
Basevi.
Além disso, em relação aos aspectos listados abaixo, que envolvem a Escola
Classe Basevi, a comunidade se expressa assim:
Quadro 3 – Quadro de expressão da comunidade ao avaliar a escola, identificados num questionário sócio
antropológico enviado para as famílias em março de 2017 e 2018.
Pontue aspectos que considera positivos, que precisam melhorar na educação oferecida pela Escola
Classe Basevi de Sobradinho até o presente momento e acrescente sugestões...
Aspectos POSITIVOS na
educação oferecida.

Aspectos que
PRECISAM MELHORAR

Educação
Integral

Sugestões

 Bons
professores,
carinhosos e dedicados;
 Boa Segurança;
 Boa alimentação;
 Prevenção às drogas;
 Escola organizada;
 Parabéns limpeza;
 Secretária atenciosa e
prestativa,
ótimo
atendimento;
 Ótima
direção,
boa
proposta,
organização,
dedicada e atenciosa com
a necessidade de cada um;
 Ensino de qualidade;


 Mais espaço físico
para as atividades e
salas de aula;
 Maior atenção aos
alunos de fora;
 Pontualidade
dos
professores;

 De
qualidade,
parabéns;
 Está
funcionando;

 Ter biblioteca;
 Quadra coberta;
 Ter mais salas de aula e
atender mais turmas;
 Vigias no horário de aula;
 Ter ensino Fund. completo;
 Educação física, prática
de esportes e reforço;
 Atividades paralelas e
participação dos pais;
 Maior convívio dos pais
na escola;
 Aulas de informática;
 Ensinar de maneira cada
vez mais lúdica;

Dados identificados num questionário sócio antropológico enviado para as famílias.

Fonte: autoria própria.

Tais dados nos remetem à necessidade de analisarmos criteriosamente o
Projeto Político Pedagógico em pauta, no sentido de estabelecermos ações e
estratégias que viabilizem, a reorganização coletiva do trabalho da escola, pois,
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a avaliação do trabalho da escola ou sua auto avaliação é interna e
permanente. Deve ocorrer com envolvimento de todos os segmentos:
famílias, estudantes, gestores, professores e demais profissionais da
educação. (DISTRITO FEDERAL, 2014f, p. 59).

Assim sendo, nos colocamos a caminho, estamos dispostos a pensar juntos,
refletindo acerca da escola que temos e da escola que queremos para que a mesma
se concretize em meio a nossas ações e por meio de todos que nela habitam.
Ressaltamos ainda que tal pesquisa foi realizada no ano de 2018 com
questionário sócio antropológico enviado às famílias. Pretende-se, no decorrer do ano
de 2021, realizar nova pesquisa para atualização dos dados.

2.1

DIAGNÓSTICO DA REALIDADE NO PERÍODO DE PANDEMIA
Com a realidade vivenciada durante o biênio 2020/2021 de uma pandemia

que nos obrigou a uma nova perspectiva de ensino, realizamos, com auxílio de todas
as famílias, um outro questionário, onde buscamos conhecer a realidade do acesso à
internet e tecnologias de nossos estudantes. E nos ajudariam a traçar um plano de
ação para essa nova modalidade de ensino remoto.
A partir das informações obtidas através do questionário pudemos observar
que grande parte das famílias atendidas possuem acesso à internet e a aparelhos
celulares e/ou computadores o que nos levou a possibilidade de aulas síncronas
obedecendo sempre as recomendações da Organização Mundial da Saúde quanto ao
uso prolongado de estudantes, de acordo com à faixa etária, frente às telas.
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Um outro ponto muito relevante foi em relação à participação da família, ou de
algum responsável do estudante durante às aulas remotas, tendo em vista a
necessidade de algum tipo de auxílio, por parte do estudante, durante às aulas
síncronas, da preparação de um espaço apropriado em casa.
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1 FUNÇÃO SOCIAL
A clareza da função social da escola que habitamos é uma questão que deve
permear todos os espaços-tempos da escola, em especial os da Coordenação
Pedagógica, nos mobiliza no processo de exercitar a gestão democrática no nosso
espaço educativo.
Nessa direção os documentos da Secretaria de Educação nos situam acerca
de que a escola tem como função social, “garantir o acesso aos conhecimentos
sistematizados ao longo da história da humanidade em articulação com os diferentes
saberes construídos pelos sujeitos em espaços sociais diversos” (DISTRITO
FEDERAL, 2014e, p. 13).
Assim sendo, como coletivo escolar, concordamos quão importante significa,
iniciar a discussão do Projeto Político-Pedagógico analisando a função social
da Escola na sociedade atual favorece a compreensão do sentido de sua
existência secular, como instituição formal de educação de crianças, jovens
e adultos. Ao mesmo tempo, discutir a função social da escola nos remete a
pensar ainda nosso papel como profissionais da educação; sobre que projeto
de educação, de formação e de sociedade defendemos cotidianamente, no
exercício de nosso trabalho. (DISTRITO FEDERAL, 2014e, p. 14).

Dessa forma, no processo de elaboração coletiva da PP da Escola Classe
Basevi, nos desdobramos em tais questões e nos colocamos preocupados em
articular a realidade que vivemos, com as experiências acumuladas ao longo da nossa
trajetória de vida e, que trazemos para nossas vivências no contexto da escola,
influenciando os desdobramentos que se dão no sentido de que, “[...] do ponto de vista
científico, não se pode educar a outrem (diretamente). [...] só é possível educar a si
mesmo” (VIGOTSKI, 2003, p. 75).
Além disso, “considerando ainda a importância dessa experiência que cada
um vai adquirindo ao longo da sua trajetória de vida e o caráter social da educação”
(PIRES, 2014, p. 70), somos levados à compreensão de que, nesse sentido, o
interesse em compreender o papel social da educação, se encaminha para a
possibilidade de uma reflexão em torno da qualidade dos processos educativos
vivenciados no espaço escolar.
Tal processo nos impulsiona a uma busca cada vez mais concreta de uma
identidade consolidada coletivamente, baseada em diálogo entre todos os segmentos
da comunidade escolar.
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Diálogo esse que se dá no intuito de melhor compreender as relações que se
dão no contexto educativo e perceber os atores desse contexto na sua singularidade,
marcados pela influência das suas experiências, saberes e fazeres do seu tempo e,
ainda, conduzidos pelas influências que recebem e também naquelas que exercem
sobre outros nessa dinâmica, tornando a escola um palco possibilitador de comunhão
entre todos os saberes que ali existem, promovendo um processo ensino
aprendizagem deveras significativo e transformador, para a vida.
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2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Que cidadania esta Escola deseja construir? Quais princípios sustentam as
práticas dos sujeitos presentes na escola? São princípios pautados na
manutenção, transformação ou na resistência à organização social?
(DISTRITO FEDERAL, 2014e, p. 11).

A Escola Classe Basevi orientará suas ações através deste projeto,
documento em construção coletiva permanente, politicamente comprometido com o
Projeto Político Pedagógico Carlos Mota da SEDF, que está pautado na perspectiva
apresentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica e na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96- LDB (BRASIL, 1996).
A ação pedagógica defendida pelo coletivo de profissionais e demais
membros da comunidade em geral, da Escola Classe Basevi, centra-se na linha de
desenvolvimento de projetos pedagógicos, contemplando as etapas e modalidades da
educação básica, envolvendo o conhecimento historicamente produzido numa
reflexão crítica da realidade social, na busca da cidadania que gera possibilidades e
assim evidencia transformações individuais e coletivas na nossa comunidade.
Entendemos que as relações pedagógicas devem estar pautadas nas
interações estabelecidas entre sujeitos, cultura, objetos e espaços que configuram o
processo educativo: crianças, professores, funcionários da instituição, pais,
Figura 18 – Questões destacadas pelo coletivo escolar 2017

comunidade,

conteúdos e

valores

explorados, de acordo com o interesse
que move o grupo. Essas interações,
calcadas em trocas afetivas e vínculos,
são construídas com base em uma
relação de confiança mútua e na
crença de que a ação coletiva é um
desafio

a

ser

superado.

Nessa

perspectiva interativa, entendemos
que

as

relações

transformações

em

produzem
todos

os

envolvidos no processo.
Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

O ser humano é um ser social
e histórico, que através de suas
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atividades e relação com o objeto-mundo, constrói tanto o mundo como a si próprio
estabelecendo assim uma relação dialética. Consideramos que o conhecimento é
patrimônio coletivo, portanto deve ser socializado.
Desta

forma,

pretendemos

construir

um

espaço

de

socialização,

sistematização e construção de novos saberes, através do fazer no dia a dia e a partir
da mediação do professor e toda a equipe visando sempre a inclusão e a diminuição
da evasão e repetência.
A Escola busca desenvolver o processo de mediação na formação de
cidadãos com capacidade de pensar e agir mediante a construção e elaboração de
conhecimentos científicos eruditos e universais.
É importante formar um aluno crítico, autônomo e participativo, essa
concepção busca garantir os direitos e deveres preconizados pela Constituição da
República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) nos artigos 5º, 6º e 14º, bem como os
estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) capítulo IV,
artigos 53º e 59º (ano I) visando assim diminuir as diferenças sociais e construir uma
sociedade mais humana, resgatando valores e atitudes positivas.
Priorizando as aprendizagens significativas e o desenvolvimento de
competências, enfocando os princípios éticos e morais em que estão inseridas as
relações do mundo, do trabalho e as convivências com o meio ambiente
entendemos que a proposta do PPP ora apresentado, visa proporcionar aos que
habitam a escola nossa de cada dia, o pleno exercício democrático que implementa e
concretiza a participação de todos, em todo o processo constitutivo dessa realidade
político pedagógica da escola.
Entendemos que esta participação possibilita a todos, vivenciar a cidadania
de fato e de direito, no que diz respeito a avaliar e ser avaliado, sugerir, interferir,
questionar, redimensionar práticas e ações e, afinal, viabilizar a concretude de uma
escola que se faz e refaz cotidianamente, pois,
É preciso construir um projeto político-pedagógico sintonizado com a
sociedade contemporânea e que tenha como objetivo a superação dos
desafios apresentados. Isto implica mudanças nas estruturas educacionais,
que estão diretamente ligadas à adoção de uma concepção de educação
referenciada na qualidade social que visa à garantia das aprendizagens para
todos os estudantes. (DISTRITO FEDERAL, 2014e, p. 12).
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Dessa forma, concordamos com Saviani (2004), que defende a ação
educativa com seus objetivos pautados pelas necessidades humanas, ou pelas
condições do meio social ocupado pelos envolvidos.
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3 MISSÃO E OBJETIVOS

Missão
 Oferecer um ensino de qualidade, garantindo a participação ativa da comunidade escolar,
contribuindo para a formação integral dos alunos, para que eles possam agir
construtivamente na transformação do seu meio.

Objetivo Geral
 Dinamizar um processo de gestão democrática que venha a garantir aos atores
da escola, participação no que diz respeito às dimensões pedagógicas,
administrativas e financeiras que envolvem a realidade escolar, com vistas a
possibilitar um processo ensino aprendizagem que privilegie uma formação
promotora de maior crescimento pessoal e social de forma consciente,
solidária, responsável, participativa e crítica, visando a integração dos atores
da escola e sua atuação no meio em que vivem.

Objetivos Específicos
 Buscar a melhoria no índice de desempenho dos alunos;
 Incentivar a leitura, a interpretação e produção de textos como alternativas para
a melhoria do processo ensino aprendizagem;
 Incentivar e garantir a implementação de novas experiências pedagógicas que
contribuam para o desenvolvimento de um ensino cada vez mais significativo;
 Fornecer apoio às atividades desenvolvidas pelo corpo docente;
 Incentivar os profissionais que atuam na escola a buscar a formação
continuada e a troca de experiências;
 Implementar o espaço da coordenação pedagógica, numa perspectiva de
privilegiar cada vez mais a formação continuada e a qualidade ao processo
ensino-aprendizagem;
 Cumprir e fazer cumprir o Regimento Escolar dos Estabelecimentos de Ensino
Público do Distrito Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente;
 Gerir o patrimônio público, realizando a conservação e melhorias;
 Promover e ampliar a integração escola e comunidade;
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 Administrar os recursos financeiros com responsabilidade e transparência, com
a participação e corresponsabilidade do conselho escolar e da comunidade;
 Assegurar a realização da avaliação institucional, conforme a Lei 4.036
(DISTRITO FEDERAL, 2007);
 Discutir, construir e divulgar a proposta pedagógica da escola com a
comunidade escolar;
 Apoiar e incentivar o Projeto Interventivo e a estratégia de reagrupamento;
 Amparar e auxiliar os professores nas suas dificuldades pedagógicas;
 Realizar reuniões semanais e/ou formação continuada no espaço da
coordenação pedagógica;
 Captar recursos para a melhoria da escola, nos aspectos pedagógicos e
administrativos;
 Apresentar periódica e sistematicamente, prestação de contas à comunidade
escolar da APAM, PDAF e PDDE;
 Buscar articular, com os profissionais da escola, a criação e desenvolvimento
de um Projeto de leitura, escrita e literatura e matemática;
 Implementar a prática de assembleias escolares cotidianas em sala de aula, no
pátio da escolar por turma ou com todos os alunos, suas famílias e profissionais
da escola;
 Dinamizar as propostas pedagógicas de uma escola que privilegie o
protagonismo dos seus atores sejam eles alunos, profissionais e demais
membros da comunidade escolar, privilegiando o diálogo, a avaliação formativa
e a sustentabilidade.
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6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS2
Para Vigotski (1988), o conhecimento humano acontece na direção do social
para o individual, ou seja, a construção do conhecimento depende da ação partilhada,
uma vez que é através dos outros que as relações entre sujeito e objeto de
conhecimento são estabelecidas.
Na perspectiva da teoria Vigotskiana, a construção do indivíduo não ocorre
somente devido os processos de maturação orgânica, mas principalmente através de
trocas estabelecidas entre o sujeito e o mundo que o cerca.
Nesse sentido, como coletivo, que vem discutindo e questionando-se acerca
do processo ensino aprendizagem, entendemos que as relações que estabelecemos
com o mundo formam um verdadeiro mosaico já que as relações sociais se dão a
partir da interação entre as pessoas e, nessa medida, concordamos que a educação
que defendemos toma como referência toda a experiência de vida própria do sujeito.
Tanto Freire (1986, 1987, 1989), como Vigotski (1988, 1997, 2003), se pronunciam
acreditando e defendendo o processo ensino aprendizagem como algo que se
desenvolve de forma interativa, envolvendo uma contextualidade, as trocas
que permeiam esse processo e sua dimensão individual e subjetiva.
Entendemos que, além de um processo interativo, é ainda um processo
singular, onde cada um dos envolvidos na trama de relações estabelecidas, aprende
de uma forma, de acordo com os conhecimentos e experiências já vivenciados e a
bagagem cultural que traz consigo na caminhada que vem fazendo ao longo de sua
existência, pois nessa medida, “é possível perceber que os processos de
aprendizagem e desenvolvimento são desencadeados de forma dinâmica, na
interação com o outro, no convívio entre as pessoas nas diferentes experiências
vividas” (PIRES; TACCA, 2015, p. 124).
Consideramos ainda que,

2

As bases teórico-metodológicas que contemplam as orientações defendidas nos cadernos que compõem a
coleção Currículo em Movimento (DISTRITO FEDERAL, 2014c), as orientações contidas nas Diretrizes de
Avaliação Educacional (DISTRITO FEDERAL, 2014f), bem como Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2015).
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a Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na
construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na
interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua
realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza.
(DISTRITO FEDERAL, 2014c, p. 32).

O que vem ao encontro das ideias defendidas anteriormente, onde as relações
sociais e o meio desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem,
gerando saberes e fazeres que se diferenciam de sujeito para sujeito.
O coletivo escolar defende que educação significa,










Cidadania;
Comprometimento;
Fundamental para a mudança da realidade;
Transformação;
Formalização da aprendizagem;
Transformação do indivíduo;
Transformação social;
Importante pilar da sociedade e da civilização humana;
Processo de desenvolvimento e transformação do ser humano (Quadro
de concepções elaborado pelo coletivo escolar na semana pedagógica –
fev/2017- vide figura 15).

Sendo assim temos a Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico
Cultural, como as opções teóricas fundantes para a identificação do projeto de
educação que se propõe, do cidadão que se pretende formar, da sociedade que se
almeja construir no Distrito Federal e, consequentemente, na nossa escola (DISTRITO
FEDERAL, 2014c, 2014d).
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7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Registramos que, se a aprendizagem é vista como resultado de um processo
interativo,
o desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações
que os colocam como protagonistas do processo ensino aprendizagem, tendo
o professor como mediador do conhecimento historicamente acumulado, por
meio de ações intencionais didaticamente organizadas para a formação de
um sujeito histórico e social. (DISTRITO FEDERAL, 2014c, p. 33).

Identificar como o coletivo escolar pensa e vislumbra a educação e as bases
teórico-filosóficas do Projeto Político Pedagógico da Escola Classe Basevi, é condição
indispensável para que o mesmo se materialize numa perspectiva que dialogue com
a realidade e necessidades do contexto.
Figura 19 – Quadro de concepções elaborado pelo coletivo escolar na semana pedagógica de fevereiro de 2017.

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Debatendo com o coletivo escolar, percebemos que entendemos a
aprendizagem como movimento de:








Aquisição de novas informações que podem gerar mudança de atitude e
comportamento;
Interesse;
Processual de mudanças;
Processo contínuo que dura toda a vida;
Processo de aquisição de conhecimento;
Valorização do “eu”;
Constante em nossas vidas;
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Dinâmica infinita;
Capacidade de assimilar, processar e transformar as informações em
ações;
Troca de conhecimentos;
Mudança e conhecimento. (Quadro de concepções elaborado pelo
coletivo escolar na semana pedagógica – fev/2017- vide figura 15).

Assim sendo, temos a clareza de que a organização do trabalho pedagógico
da Escola Classe Basevi, deve ser pensada a partir do estudante e do seu contexto
sócio cultural, como se organiza e como se relaciona com tudo isso, no sentido de que
haja uma produção de sentido para o desenvolvimento do processo ensino
aprendizagem.
Um processo, que temos consciência ser desafiador, no que diz respeito às
leituras que precisam ser feitas do nosso cotidiano, não podemos nos furtar ao que é
concreto, ao que é realidade para nosso contexto e de, fato, faz diferença, impacta e
atua de forma interventiva na relação pedagógica que se dá no nosso dia a dia,
transformando a realidade na qual estão inseridos.
A conexão com tal realidade se torna indispensável e possibilitadora de um
processo ensino aprendizagem significativo para todos os envolvidos, ultrapassando
os muros da escola, indo ao encontro dos anseios e necessidades de todos que
habitam a escola, possibilitando a constituição de um processo coletivo de debate e
reflexão.
Importante destacar que, tal processo, só se torna significativo a partir de um
processo de gestão democrática em processo de consolidação, não somente do
ponto de vista legal mas do ponto de vista prático, onde “destaca-se o compromisso
de todos no espaço escolar para a garantia do ingresso, permanência e aprendizagem
dos estudantes com qualidade social” (DISTRITO FEDERAL, 2014d, p. 20).
Nessa perspectiva, o coletivo escolar entende que o processo de gestão
como:










Ação com senso de responsabilidade e munida de justiça, sabedoria,
coerência e transparência;
Direcionador dos trabalhos na escola;
Uma execução responsável;
Que envolve Líder # de chefe = parceria;
Gerenciamento para direção;
Gerenciamento, iniciativa, responsabilidade que dependem de
conhecimento;
Sabedoria, compromisso, amor, aceitação;
Administração de conflitos e interesses;
Organização;
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Comprometimento com o que há de mais importante da comunidade: o
aluno;
Democrática;
União;
Diálogo (Quadro de concepções elaborado pelo coletivo escolar na
semana pedagógica – fev/2017).

Estamos em processo de construção, ainda há muito o que ser debatido e
construído coletivamente, mas temos ciência de que é no espaço da coordenação
pedagógica da escola e nas assembleias escolares que as discussões devem se
desenvolver.
O espaço da coordenação pedagógica vem privilegiando a formação
continuada com apoio dos profissionais da escola, tais como SOE, EEAA,
coordenadoras, gestores, professores do grupo, parceiros e demais membros da
comunidade escolar em geral, além dos cursos oferecidos pela EAPE (Escola de
Formação de Profissionais da Educação) que venham agregar pois,

na SEDF, a coordenação pedagógica constitui-se como espaço e tempo
primordial de formação continuada. Esse espaço e tempo são compostos por
atividades de estudo, planejamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos
na e pela escola possibilitando assim, a promoção de avanços na
organização do trabalho pedagógico a partir da análise dos desafios e da
proposição fundamentada para sua superação. (DISTRITO FEDERAL,
2014d, p. 24).

O diálogo vem se instalando, todos estão se esforçando para expressar suas
ideias, necessidades, angústias e esperanças no que diz respeito ao processo de
ensinar e aprender. Tudo sempre defendido na perspectiva de desenvolvimento que
privilegia a autonomia, o espírito de coletividade, diálogo, contextualização com a
realidade e flexibilidade em torno do que ensinar e aprender.
Figura 20 – Assembleia escolar em debate

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Figura 21 – Coletivo escolar em reunião

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.
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Figura 22 – Alunos se manifestando em
atividade com o Serviço Especializado de
Aprendizagem

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Figura 23 – Pais se manifestando em atividade
com o Serviço Especializado de Aprendizagem

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

No debate do coletivo escolar acerca de como percebemos o espaço da
coordenação pedagógica, chegamos a conclusões tais como,








Coordenação pedagógica significa momento de compartilhar saberes, de
aprendizagem, organização do trabalho pedagógico e assessoria;
É integração, momento fundamental para planejamento e troca de
experiências, oferecendo direcionamento aos professores da escola,
efetivando-se como uma contribuição de imensa importância nas ações
docentes;
Espaço/tempo de fundamental importância para o desenvolvimento da
ação pedagógica;
Norteadora e orientadora das práticas pedagógicas da escola com foco
no processo ensino aprendizagem;
Necessária, fundamental para o sucesso da ação pedagógica;
Um espaço de formação, discussão e solução para as questões que
permeiam a ação pedagógica e o processo ensino aprendizagem na
escola, uma conquista que precisa se fazer valer (Quadro de concepções
elaborado pelo coletivo escolar na semana pedagógica – fev/2017-vide
figura 15).

Subjaz-se à tais concepções a importância de termos clareza, como coletivo
pedagógico, de como se configura o papel do coordenador pedagógico no espaço da
coordenação pedagógica na rede pública de ensino do Distrito Federal, pois “a
dinâmica da coordenação pedagógica é um aspecto significativo na organização do
trabalho pedagógico da escola” (PIRES, 2016, p. 91).
Assim sendo, ao coordenador, das escolas públicas do Distrito Federal,
“compete articular e mobilizar a equipe escolar para elaborar, desenvolver e avaliar o
Projeto Político-Pedagógico, sempre com o apoio da equipe gestora e pedagógica da
escola” (DISTRITO FEDERAL, 2014e, p. 32).
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Além do mais é importante destacar que,
a ação do coordenador pedagógico nos remete a um processo vivo, marcado
por emoções, decepções, e proposições dos atores dessa trama interativa
que a escola, o processo ensino aprendizagem e a coordenação pedagógica
têm em relação ao papel e à ação do coordenador pedagógico. [...] Esse
processo é também marcado pela forma como as ações desse profissional
vão sendo desempenhadas. (PIRES, 2016, p. 91).

No espaço da coordenação pedagógica pensamos e implementamos o
processo de avaliação constituído de avaliação para as aprendizagens, avaliação
institucional e em larga escala que nos ajudam no direcionamento de nossa ação
pedagógica.
O processo avaliativo da Escola Classe Basevi se dá numa perspectiva
diagnóstica e formativa, assim sendo, realizamos ainda o conselho de classe que visa
discutir e refletir acerca do que ensinamos, do que foi proposto no planejamento
coletivo para então nos colocarmos a pensar acerca do que o aluno aprendeu, o que
ele não aprendeu e do que precisamos fazer para que ele aprenda. Ou seja: quais
nossas fragilidades e potencialidades enquanto organização do trabalho
pedagógico?
Diante de tais dados nos mobilizamos pra implementar o processo de
organização da nossa ação pedagógica com vistas a que seja possibilitadora das
aprendizagens que se fazem necessárias, sempre levando em conta que o “repensar
de saberes e fazeres proposto não se apresenta dissociado dos conhecimentos e
práticas elaborados pelos professores ao longo de sua trajetória pessoal e
profissional” (DISTRITO FEDERAL, 2014d, p. 24).
Dessa forma, organizamos os projetos que permeiam nossa ação
pedagógica, pensamos e estruturamos a estratégia do reagrupamento o projeto
interventivo e as atividades de trabalho diversificado que pautam nosso
planejamento coletivo, como ações que se mobilizam no sentido de atender as
fragilidades e potencialidades identificadas no processo ensino aprendizagem da
escola, de acordo com os mecanismos discutidos e desenvolvidos.
Nesse processo contamos ainda com o apoio da Sala de Recursos, que atua
complementando as necessidades das crianças portadoras de necessidades
educativas especiais de acordo com o planejamento em vigência e, considerando as
fragilidades e potencialidades de cada um.
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Importante destacar que,
a educação inclusiva encontra-se em franco processo de implementação nas
escolas públicas do Distrito Federal e tem levantado muitos questionamentos.
As diretrizes educacionais (2008), assim como a LDB – Lei de Diretrizes e
Bases (artigo 58), apontam para uma proposta de educação inclusiva que
privilegie o convívio dos estudantes com necessidades educacionais
especiais com os demais alunos, propiciando a todos a possibilidade de
conviver, conhecer e respeitar as diferenças, potencializando o
desenvolvimento pessoal dos envolvidos no processo. Nessa direção,
espera-se que a instituição escolar orquestre ações que viabilizem tais
situações de aprendizagem, não se restringindo ao convívio social superficial
apenas. (PIRES; SILVA; ROCHA, 2017, p. 208).

Para o coletivo escolar, inclusão envolve,














Busca de equidade;
Um grande desafio na educação;
Amorosidade e respeito;
Adaptação do currículo escolar de acordo com a necessidade;
Feito sem considerar as reais condições e necessidades dos envolvidos,
tanto docentes quanto discentes;
Linda na forma como foi pensada e elaborada, mas não corresponde à
realidade da maioria das escolas;
Todos juntos aprendendo com as diferenças;
Utopia;
Desafio na educação;
Não basta garantir o acesso. Devemos garantir a permanência sem
sofrimento tanto para o estudante quanto para os profissionais da escola;
Uma visão diferente do ser humano. Somos todos capazes;
Necessita maior comprometimento governamental;
Respeito (Conjunto de concepções elaborado pelo coletivo escolar na
semana pedagógica – fev/2017- vide figura 15).

Percebe-se pelas concepções acima descritas, que na prática, a inclusão
ainda está em franco processo de consolidação no dia a dia pedagógico da escola de
que a ação pedagógica precisa avançar, ganhando significado para os alunos, por
meio dos vínculos que vão sendo criados à medida que professores e alunos buscam
alcançar os objetivos escolares elencados, potencializando assim o processo ensino
aprendizagem de, cada vez mais, qualidade na nossa organização do trabalho
pedagógico cotidiano.
Acrescentamos ainda a organização curricular por eixos integradores que
nos direciona no que diz respeito a educação integral, objetivando a formação integral
do ser humano, respeitando sua diversidade, com vistas a sua emancipação.
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Ademais,
a prática didático pedagógica sustenta-se a partir dos eixos transversais:
educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos
humanos, educação para a sustentabilidade. Os eixos transversais devem
perpassar o currículo de forma articulada e interdisciplinar. (DISTRITO
FEDERAL, 2014d, p. 34).

Assim sendo, nos pautamos nos elementos constitutivos da organização do
trabalho pedagógico conforme nos orientam as diretrizes pedagógicas para
organização escolar do 2º ciclo (DISTRITO FEDERAL, 2014d) no que diz respeito à
gestão democrática, formação continuada, coordenação pedagógica, avaliação
formativa e eixos integradores da organização curricular.
Ainda contamos com a atuação dos Educadores Sociais Voluntários que
estão inseridos nas oficinas de educação integral da escola, atendem ainda os alunos
com necessidades educativas especiais, fortalecendo assim a ação pedagógica dos
professores no dia a dia.
A escola oferece educação integral, e, para que a mesma se desenvolvesse
em 2017, foi realizado um debate com a assembleia escolar e alguns aspectos foram
destacados com relação às concepções que o grupo tem em torno da mesma e em
2018 segue se consolidando, conforme proposta e atendimento previsto pela
secretaria de educação.
Na discussão, o grupo chegou no consenso de alguns aspectos que
potencializam a nossa proposta de educação integral e outros que são entendidos
ainda como fragilidades.
Assim destacamos os aspectos que sobressaíram no debate:
Quadro 4 – Elaboração do coletivo escolar na semana pedagógica em fevereiro de 2017.

Potencialidades
 Oportunidade
de
desenvolvimento do sujeito;
 Ação extracurricular;
 Excelente
proposta
que
demanda espaço físico na
escola;
 Complemento do processo
ensino aprendizagem.

Fonte: autoria própria.

Fragilidades
 Necessária, mas precisa ser melhor estruturada.
 Excelente proposta que demanda espaço físico
na escola (grifo nosso);
 Na realidade atual uma utopia;
 Proposta de difícil execução;
 Projeto interessante mas sem subsídios para
acontecer;
 Promessa política;
 Ideal a ser atingido;
 Que seja uma ação que de fato integre o aluno
com a objetividade com foi pensada. Que não seja
apenas mais um projeto;
 Necessária, mas precisa ser melhor estruturada.
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A perspectiva de educação integral assumida pelo currículo de educação
básica,
pressupõe que todas as atividades são entendidas como educativas e
curriculares. Diferentes atividades – esportivas e de lazer, culturais, artísticas,
de educomunicação, de educação ambiental, de inclusão digital, entre outras
– não são consideradas extracurriculares ou extraclasse, pois fazem parte de
um projeto curricular integrado que oferece oportunidades para
aprendizagens significativas e prazerosas. (DISTRITO FEDERAL, 2014c, p.
25).

A lógica é do favorecimento da interdisciplinaridade, onde articulação e
integração prevaleçam na organização do trabalho pedagógico no dia a dia da escola.
Nas oficinas de educação integral oferecidas aos alunos, que optaram por
participarem desse espaço de aprendizagens, oferecemos atividades de horta
escolar, articulado com o projeto de agroecologia da escola, numa perspectiva de
sustentabilidade, oferecemos atividades de artesanato, de capoeira e reforço escolar
de linguagem e matemática.
Interessante perceber que tais atividades privilegiam a articulação dos
conhecimentos em processo de construção no dia a dia da escola, de sala de aula,
articulado aos saberes que cada aluno traz consigo e as experiências que tem
oportunidade de vivenciar e com elas aprender.
Os profissionais readaptados atuam em apoio à coordenação pedagógica,
fortalecendo o processo de formação continuada e a concretização do Projeto de
leitura e/ou Interventivo da escola.
Todos atuam em consonância com a proposta de ação pedagógica
desenvolvida pela escola como um todo, o que fortalece e privilegia o nosso processo
ensino aprendizagem.
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8 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM

Considerando que “a avaliação é o processo
contínuo de análise e reflexão sobre as aprendizagens
dos estudantes e sobre o trabalho pedagógico da sala
de aula e o de toda a escola, acompanhado da
formulação de meios para seu avanço” (VILLAS
BOAS, 2017, p. 24) e a importância da proposta de
avaliação de cada escola, a Escola Classe Basevi,
tem se dedicado a definição da sua proposta de forma
integrada, contextualizada e coletiva, haja vista que o
processo de ensinar, aprender e avaliar envolvem
pesquisa e reflexão e não se
dão de forma estanque no dia a dia escolar.
O coletivo escolar entende a avaliação
como uma instância:
 Diagnóstica e contínua: Relatórios, observação diária, portfolio;
 Presente em toda a nossa vida, em nossas ações, atitudes e
comportamento;
 De processo subjetivo;
 Que busca informações norteadoras para novas ações;
 Que leva em conta os diversos tipos de aprendizagem.
 Que serve de Instrumento ou forma para medir resultados alcançados em
busca de melhores resultados;
 De reflexão;
 Estressante;
 Usada como ferramenta para alcançar objetivo em sala de aula (Quadro
de concepções realizado pelo coletivo escolar na semana pedagógica –
fev/2017-vide figura 15).

Diante do exposto acima e, de acordo com as diretrizes de avaliação do Distrito
Federal (2014), a avaliação formativa é a melhor opção no que diz respeito ao
acolhimento, apreciação e avaliação do que se ensina e se aprende. Atua numa
perspectiva sempre de inclusão que seja propiciadora de aprendizagem.
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Essa perspectiva adotada pela SEDF e, consequentemente pela escola, atua
de forma que todos são avaliados. Avalia-se tanto quem aprende, quanto quem
ensina, pois,

a avaliação formativa serve para que os processos sejam conduzidos de
maneira atenta e cuidadosa, a fim de que não se priorize o produto
(quantidade) em detrimento da qualidade a ser considerada em todo o
decurso. (DISTRITO FEDERAL, 2014f, p. 13).

Assim sendo, por ora, esse processo avaliativo desenvolvido na escola
perpassa a avaliação diagnóstica e a autoavaliação no sentido de que as mesmas
sejam potencializadoras da dimensão formativa, validando-a pois,
a primeira porque, não se dissocia do fazer e das observações diárias que
devem ser registradas, a segunda, porque se autoavaliar é a maneira pela
qual o estudante e demais atores da escola podem inserir-se no processo
avaliativo e conhecer a si mesmo enquanto aprendem. (DISTRITO
FEDERAL, 2014f, p. 13).

Na educação infantil a avaliação acontece pela observação sistemática,
anotações diárias do professor, por meio de relatórios semestrais e portfólios
bimestrais que são apresentados às famílias, sempre numa perspectiva formativa. É
importante destacar que tais informações, anotações, compõem semestralmente o
RDIA (relatório descritivo individual do aluno).
Nos anos iniciais os professores fazem uso da observação sistemática e
diária, registros em cadernos ou fichas para ajudar na composição do relatório
bimestral e os registros do conselho de classe – Rav.
No Rav consta todo um processo descritivo das aprendizagens dos
estudantes construídas ou não pelo estudante, além de todas as intervenções
realizadas ao longo de cada bimestre para que o aluno se desenvolva.
A orientação do processo de escrituramento do Rav é sistematicamente
acompanhado pela coordenação pedagógica, que orienta os professores com
fundamentação nos documentos oficiais e faz a leitura dos mesmos num processo de
puro compartilhamento e responsabilidade pelo processo pedagógico da escola.
Quando necessário, no segundo ciclo, recorremos à estratégia de vivência,
assegurada pela LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), com vistas a promoção do aluno de
um ano para outro, sempre que se evidencia o progresso de um aluno, associado a
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um processo avaliativo que é diagnostico de caráter formativo (DISTRITO FEDERAL,
2014f).
Ainda considerando os alunos portadores de necessidades educativas
Figura 25 – Quadro de ideias e concepções elaborado pelo
coletivo escolar em fevereiro de 2017.

especiais, sempre que necessário,
flexibilizamos a ação pedagógica no
intuito de que todos sejam atendidos
nas suas menores necessidades,
até

mesmo

fazendo

adequação

uso

curricular

da

como

estratégia de adequar o currículo ao
estudante com deficiência. Todo
esse

movimento

acontece

permeado por um processo de
avaliação

diagnóstica

desenvolvida no dia a dia da escola,
com vistas ao “ingresso do aluno
com

necessidades

especiais

no

escolarização”

educativas

processo

de

(DISTRITO

FEDERAL, 2014f, p. 21).
Os alunos dos anos iniciais
realizam ainda provas escritas e
desenvolvem estudos em pequenos
Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

grupos, de acordo com o
planejamento previsto, e apresentam para os pares, elaboram maquetes, textos
diferenciados que traduzem o conhecimento construído ao longo da atividade em
torno do tema estudado em questão.
A autoavaliação é um processo em construção, que se faz necessário ainda
mais estudo e prática cotidiana no sentido de desenvolver entre os todos os que
compõem o coletivo escolar a sua importância e efetividade para a qualidade do
processo ensino aprendizagem.
Cada professor, juntamente com seus alunos, busca elaborar um portfólio de
avaliações, produções escritas e/ou desenhos e grafismo dos alunos, com
objetivo de acompanhar o desenvolvimento do nível de escrita, leitura e no
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desempenho das avaliações escritas realizadas pelos alunos. Nesse sentido, os
registros evidenciam os avanços e dificuldades de cada um durante o processo
educativo de cada bimestre/semestre, auxiliando assim no desenvolvimento e/ou
criação

de

estratégias

de

intervenções

pedagógicas

que

favorecem

o

desenvolvimento da turma e de cada aluno em questão, considerado assim um
mecanismo de apresentação do processo de aprendizagem, propiciando aos alunos,
professores e equipe pedagógica possibilidades de reflexão sobre o ensinar e
aprender.
A Escola Classe Basevi realiza o Conselho de Classe, com vistas a uma
avaliação formativa do processo pedagógico desenvolvido. Entendemos o conselho
de classe como potencializador da gestão pedagógica da escola como um todo.
O coletivo escolar entende o conselho como um processo necessário,
contínuo e investigativo.
Nessa instância buscamos identificar as aprendizagens realizadas ou não,
quais intervenções devemos propor para a escola no intuito de que o processo ensino
aprendizagem seja mais eficaz e todos os alunos aprendam.
Considerando que,
o conselho de classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e
se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de
aprendizagem, havendo tantos conselhos de classe quantas forem as turmas
existentes na escola. § 3º cada escola elaborará as normas de funcionamento
do conselho de classe em conformidade com as diretrizes da SEDF. A
organização ou dinâmica das reuniões do Conselho de Classe é de
autonomia da escola. (DISTRITO FEDERAL, 2014f, p. 46-47).

Dessa forma, a Escola Classe Basevi tem a intenção fazer do espaço do
Conselho de Classe, uma instância de diálogo entre os pares que compõem o cenário
escolar: alunos, professores, famílias, EEAA, SOE, Sala de Recursos, equipe
gestora e demais profissionais da escola, potencializando a autoavaliação da
escola como um todo.
Temos ainda a reunião com pais, como momento propiciador e fortalecedor
do processo dialógico, entendido pelo coletivo escolar como imprescindível para que
o processo ensino aprendizagem seja favorecido pelo auxílio e parceria que vem das
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famílias, numa tentativa de garantia das aprendizagens no espaço escolar e para além
dele.
Vale ressaltar que a Escola Classe Basevi vem se destacando gradativamente
nas avaliações em larga escala como a que mede o IDEB, que é o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, foi criado em 2007 pelo governo federal e
reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes
para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas
avaliações. Segue quadro demonstrativo dos resultados obtidos nas últimas
avaliações:
4ª série / 5º ano

Ideb Observado

Escola
EC BASEVI

2005

2007

2009
5.1

2011
5.2

Metas Projetadas

2013
5.9

2015
5.8

2017
6.8

2007

2009

2011
5.3

2013
5.6

2015
5.8

2017
6.1

2019
6.3

2021
6.6

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.
Fonte: http://portal.inep.gov.br/

Destacamos então a importância da equipe pedagógica se disponibilizar
sempre a estar atualizando coletivamente uma análise contexto escolar e do processo
ensino aprendizagem e organização do trabalho pedagógico desenvolvido,
favorecendo assim o processo avaliativo desenvolvido pela escola.
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9 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Sabemos que,
o currículo é a ferramenta primordial para a organização didática do processo
de ensino e aprendizagem, que deve ser construído a partir da seleção do
conhecimento e reinterpretação de práticas vivenciadas em dinâmicas
sociais, políticas, culturais, intelectuais e pedagógicas. (DISTRITO
FEDERAL, 2014a, p. 17).

Figura 26 – Debate coletivo e registro acerca dos aspectos
e projetos que o coletivo entende que devem compor o
currículo da escola.

Assim sendo, assumimos a
ideia de que a organização do trabalho
pedagógico da Escola Classe Basevi,
se pauta num currículo articulado com
nossas experiências, fundamentado nos
documentos oficiais e perpassando
nosso contexto sócio cultural.
As discussões e proposições
estão em processo de consolidação.
Assim se expressa o coletivo
escolar acerca do seu entendimento do
que é ou precisamos no currículo:

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.













Deve considerar a realidade;
Que atenda às necessidades;
Ponto de partida para realização do trabalho de qualidade;
Conjunto de conteúdos, atitudes e emoções;
Estabelecimento de diretrizes para um processo de ensino
aprendizagem;
Construção;
Atividades desenvolvidas de forma significativa para o aluno;
Direcionamento;
Metas;
Norteador do trabalho pedagógico;
Rigidez (Concepções registradas pelo coletivo escolar na semana
pedagógica – fev/2017).

Inicialmente, diante do exposto, buscamos nos debruçar sobre como serão
desenvolvidas ao longo do ano letivo atividades que estejam fundamentadas na
cidadania, diversidade e sustentabilidade humana, áreas que perpassam as etapas e
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modalidades da Educação Básica, Educação Integral, Educação em Direitos
Humanos, Educação em Diversidade, sustentabilidade, fundamentos da educação do
campo e as necessidades que vão sendo percebidas no nosso contexto.
Levando em conta que,
a Educação do Campo ajuda a produzir um novo olhar para o campo. E faz
isso em sintonia com uma nova dinâmica social de valorização desse território
e de busca de alternativas para melhorar a situação de quem vive e trabalha
nele. Uma dinâmica que vem sendo construída por sujeitos que já não
aceitam mais que o campo seja lugar de atraso e de discriminação, mas lutam
para fazer dele uma possibilidade de vida e de trabalho para muitas pessoas,
assim como a cidade também deve sê-lo, nem melhor nem pior, apenas
diferente, uma escolha. (DISTRITO FEDERAL, 2014c, p. 44).

Temos ciência de que somos uma escola do campo e, assim sendo, estamos
construindo nosso caminho a partir da nossa história, das necessidades e contexto
identificado ao longo do processo de diagnóstico.
Acreditando que a parceria escola-família, possui grande importância na
formação do caráter, das atitudes éticas e cidadãs das crianças, entendemos ser
construtivo oferecermos às famílias momentos de interação e troca de experiências
tais como (lembrando que durante o ensino remoto todos esses eventos foram
adaptados sendo transmitidos de maneira on line):
 Encontro relação família-escola (SOE, EEAA, coordenação, Direção) – escola
de pais;

Figura 27 – Trabalhando a diversidade

 Festa da Família;
 Coordenação externa;
 Oficinas (artesanato, receitas);
 Palestras (SOE, Conselho Tutelar,
SEJUS);
 Mostras

pedagógicas

e

culturais:
Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Plenarinha da educação infantil e Feira
Multicultural;
 Circuitos de Ciências e Educação Ambiental (canteiros sustentáveis, horto
medicinal e jardim escolar);
 PROJETO ALIMENTAÇÃO MAIS DO QUE CUIDAR: educar, brincar e
interagir;

69

 Festa Junina;
 Gincana Cultural;
 Reunião com pais;
 Formações oferecidas pelo SOE (rotina escolar);
 Semana de Adaptação da Educação Infantil;
 Projetos Pedagógicos;
 Dia da Família na escola, proporcionando socialização por meio de atividades
lúdicas, ações sociais através de diversas parcerias (exames de acuidade
visual, ação social promovida pelo Conselho Tutelar, etc.);
 Semana de Educação para a Vida;

Figura 28 – Momento Social da Semana da Água

 Semana da água;
 Festa da primavera e/ou DIA DE
CAMPO;
 Escuta Sensível (momento para ouvir
as famílias com sugestões, anseios e
críticas).
 Momento

Social:

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

pequenos momentos de
socialização

das

atividades escolares com
as famílias
O letramento matemático vem sendo discutido e implementado em nosso dia
a dia, estamos a discutir a melhor estratégia e proposta para implementação do
mesmo.
Figura 31 – Elaboração do coletivo escolar. Fev./2017.

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.
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Além do mais, nossa organização curricular se dá numa perspectiva de
atendermos os princípios da educação integral e os eixos transversais “cidadania,
letramento e diversidade” previstos no Currículo em Movimento da SEDF (DISTRITO
FEDERAL, 2014c), numa tentativa muito mais de oportunizarmos a reflexão
envolvendo todos os profissionais da escola sem, necessariamente, nenhum tipo de
prescrição de ações e estratégias, em busca de uma leitura de mundo.
O coletivo escolar entende que é importante, para o desenvolvimento de
Figura 32 – Horta escolar - Projeto
Agroecologia

nossa prática curricular, organizarmos projetos
tais

como:

“interventivo,

agroecologia

(ciências e matemática), leitura, prevenção
de

drogas,

sexualidade,

psicomotricidade/musicalização,
educação

integral,

escola

de

pais”

(proposta do coletivo escolar discutida na
semana pedagógica de fevereiro de 2017).
A psicomotricidade vem sendo
um aspecto muito trabalhado na escola
Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

através do envio de vídeos orientadores aos
alunos.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Educação
Coordenação Regional de Sobradinho
Escola Classe Basevi -Telefone: 3901 8026

Entendemos a importância da organização curricular por unidades
didáticas, no sentido de que,

A integração curricular expressa no planejamento por unidade didática pode
ocorrer por meio de temas, problemas ou questões que emergem, tanto do
contexto social no qual os estudantes e profissionais estão inseridos, quanto
dos conteúdos propostos. (DISTRITO FEDERAL, 2014f, p. 43).

O coletivo se expressou acerca de como entende que deva ser nossa
organização curricular com base no diagnóstico da realidade escolar e no intuito de
promover uma construção do conhecimento que de fato tenha sentido e significado,
privilegiando aspectos tais como,

Figura 33 – Quadro de concepções elaboradas pelo coletivo escolar na semana pedagógica em fev/2017.

Que promova o

pessoal.

coletiva.

A promoção de cuidados
e ecológicas.

O fortalecimento da
meio em que vive

de que os sujeitos
emoções.

Que privilegiem o
de problemas.

Que privilegiem a
valorizarção da
escolar.

Que fortaleçam o
a leitura.

Quadro elaborado pelo
coletivo escolar na
semana pedagógica.
Fev./2017

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Assim, também os temas que nos dizem respeito, surgem, contemplando
nossas necessidades e, mesmo que, de forma ainda incipiente, perpassam nossa
organização curricular, suscitando “uma série ordenada e articulada dos elementos
que compõem o processo de ensino” (DISTRITO FEDERAL, 2014f, p. 43) no dia a dia
da escola que habitamos.
Instala-se assim o desafio de continuarmos, como coletivo, a reflexão no
sentido de ajustar tais elementos que definem nosso processo ensino aprendizagem.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Educação
Coordenação Regional de Sobradinho
Escola Classe Basevi -Telefone: 3901 8026
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PLANO DE AÇÃO ESCOLA EM TEMPOS DE ENSINO REMOTO

Coordenação Regional de Ensino: Sobradinho DF
Unidade Escolar: Escola Classe Basevi
Código SIGRH:

Código i-Educar:

I - LEVANTAMENTO DE DADOS
Estudantes:


A Unidade Escolar possui 286 alunos matriculados entre Ed Infantil, Ens. Fundamental Séries
Iniciais e Classe Especial.
Estudantes enquadrados em grupo de risco:


De acordo com pesquisa realizada através de Formulário Google, 20% dos entrevistados, ou seja,
57 (cinquenta e sete) famílias declararam que seus filhos se enquadram no grupo de risco ou
moram com pessoas do grupo de risco.

Acessibilidade às formas de atividades não presenciais:



Via whatsapp, e-mail, plataforma Escola em Casa, Instagram, Facebook e materiais impressos
para os alunos que apresentarem dificuldades em acessar os meios eletrônicos.
De acordo com pesquisa realizada através de formulário Google e grupos de WhattsApp, 90% das
famílias declararam dificuldade de acessar à Plataforma Escola em Casa, preferindo o recebimento
de atividades impressas na escola, com data e horário previamente agendados.

Ações adotadas pela Equipe de Gestão para a implementação do Teletrabalho:






Reuniões on line com Equipe Gestora e todos os funcionários no intuito de sanar dúvidas ainda
pendentes;
Levantamentos de funcionários que se enquadram no grupo de risco;
Avaliação dos profissionais que podem aderir ao teletrabalho;
Envolvimento de todos os profissionais na organização das atividades;
Formação de como executar o teletrabalho e cuidados com o mesmo.

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
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Quantitativo de servidores da unidade
 Efetivos: 32
 Terceirizados: 08
 Contrato Temporário: 06
Profissionais da educação enquadrados em grupo de risco:
1. Maria Vilani da Silva Araújo – Professora Readaptada
2. Cilene Maria Da Silva Cardoso - Agente G.E.- Cons E Limpeza

Quantitativo de servidores que participarão do teletrabalho: 30

Descrição nominal dos servidores que atuarão no teletrabalho com suas respectivas atividades a
serem desenvolvidas:
 EQUIPE GESTORA:
1.
2.
3.
4.

Virgínia Marcia da Silva Damasceno - DIRETORA
Wellington Santos Silva – VICE-DIRETOR
Sebastião Vieira da Silva– CHEFE DE SECRETARIA
Dilma Caltagironi de Sousa – SUPERVISORA
Atividades a serem desenvolvidas:












Conduzir, orientar e nortear os trabalhos a serem realizados pelos servidores desta UE;
Zelar pelo patrimônio e manter as instalações desta IE;
Divulgar e estimular a realização de cursos ofertados pela SEEDF;
Repassar à comunidade escolar as informações e documentos oficiais da SEEDF;
Zelar pelos gêneros da merenda e realizar as possíveis transferências;
Atender as demandas via SEI;
Atender as demandas do grupo de professores;
Participar de escala de revezamento presencial na Escola;
Emitir declarações e outros documentos pertinentes aos discentes;
Manutenção das turmas no I-EDUCAR.

 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – SUPERVISORA PEDAGÓGICA
1. Dilma Caltarironi
Atividades a serem desenvolvidas:



Responsável pelo planejamento, organização e acompanhamento dos professores na produção dos
materiais pedagógicos e das aulas remotas e autorização para inserção do material produzido na
sala de aula virtual e a serem impressos.
Responsável por conferir e assinar juntamente com a Equipe Gestora os Relatórios de Atividades
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dos profissionais em Teletrabalho.
Realizar cursos oferecidos pela EAPE para aperfeiçoamento para o uso das novas tecnologias
usadas para o ensino remoto.
Realizar estudo dos documentos da SEEDF, que dizem respeito a nova forma de trabalho.
Participar de reuniões convocadas pelo comitê local, pela equipe gestora, SOE ou pelo SEEAA
desta UE.
Acompanhar, junto aos professoras regentes, a inserção do material produzido no Ambiente
Virtual de Aprendizagem - AVA - e material a ser impresso.
Participar de lives e reuniões de formação realizadas pela SEEDF.
Fazer registros diários das atividade desenvolvidas em teletrabalho, de acordo com a portaria
nº133, de 03 de junho de 2020.

 SECRETARIA ESCOLAR
1. Sebastião Vieira da Silva
Atividades a serem desenvolvidas:






Emitir declarações e outros documentos pertinentes aos discentes.
Atender as demandas do sei.
Atender as demandas do grupo de professores.
Participar de escala de revezamento presencial na Escola.
Manutenção das turmas no I-EDUCAR.
 PROFESSORES REGENTES
1. Ana Lucia Nascimento
2. Andressa Batista De Sousa Araujo
3. Carlos José Machado Menezes
4. Clelia Ramos Jardim Da Silva
5. Daniela Cardoso Pessoa do Amaral
6. Ericson Alves Dos Santos
7. Erika Vieira De Oliveira
8. Flavia Ribeiro Da Silva
9. Gizele Cardoso Dos Santos Valerio
10. Janaina Batista Costa Da Silva
11. Jaqueline Lemos de Azevedo
12. Keila Cristina De Jesus Sousa
13. Leslie Nunes Maroccolo Rego
14. Lucia Maria Rocha Assumpcao
15. Rosangela Alves Cristalino Pereira Bonfim
16. Thainnay Waynna Martins De
Atividades a serem desenvolvidas:
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Realizar o contato com as famílias dos seus respectivos alunos, via telefone ou outro meio que
acharem necessário, para a realização de um questionário elaborado pela equipe gestora.
Realizar cursos oferecidos pela EAPE para aperfeiçoamento para o uso das novas tecnologias
usadas para o ensino remoto e EAD.
Realizar estudo dos documentos da SEEDF, que dizem respeito a nova forma de trabalho.
Formar grupos de watsapp para estabelecerem contato direto com as famílias dos alunos e para
sanar possíveis dúvidas que surgirão.
Montar e entregar kits com materiais pedagógicos e atividades impressas às famílias sem acesso
à Plataforma Escola em Casa.
Participar de reuniões convocadas pelo comitê local, pela equipe gestora, pela equipe de
coordenação, pelo SOE ou pelo SEAA desta UE.
Participar de lives e reuniões de formação realizadas pela SEEDF.
Participar da coordenação coletiva semanal.
Produzir e/ou adaptar materiais pedagógicos, das aulas remotas, de acordo com as atividades
pedagógicas previstas no Plano de Gestão Estratégica para a realização das atividades Pedagógicas
Não Presenciais no Distrito Federal.
Fazer registros diários das atividade desenvolvidas em teletrabalho, de acordo com a portaria
nº133, de 03 de junho de 2020.

 PROFESSORES READAPTADOS OU EM RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA
1.
2.
3.
4.
5.













Ivanice Alves Woiciechoski
Laedy Magalhaes Ribeiro
Ligia Leila Gomes Pessoa
Maria Vilani Da Silva Araujo
Miria Aparecida Beraldo Amorim
Atividades a serem desenvolvidas:
Elaborar, junto a equipe gestora, Pedagogo-Orientador Educacional, Serviço Especiaizado de
Apoio à Aprendizagem e equipe de coordenadoras, questionário a ser realizado com as famílias
pelas professoras.
Realizar cursos oferecidos pela EAPE para aperfeiçoamento para o uso das novas tecnologias
usadas para o ensino remoto e EAD.
Realizar estudo dos documentos da SEEDF, que dizem respeito a nova forma de trabalho.
Participar de lives e reuniões de formação realizadas pela SEEDF.
Participar de reuniões convocadas pelo comitê local, pela equipe gestora, pela equipe de
coordenação ou pelo SEAA desta UE.
Participar das coordenações coletivas semanais.
Produzir e/ou adaptar materiais pedagógicos, das aulas remotas e das aulas em EAD, de acordo
com as atividades pedagógicas previstas no Plano de Gestão Estratégica para a Realização das
atividades pedagógicas não presenciais no Distrito Federal.
Participar de lives e reuniões de formação realizadas pela SEEDF.
Auxiliar os professores regentes no uso das novas tecnologias.
Fazer registros diários das atividade desenvolvidas em teletrabalho, de acordo com a portaria
nº133, de 03 de junho de 2020.
Tabular dados relativos a questionários e pesquisas realizadas por esta UE.
Auxiliar os professores a fazer contato com as famílias dos alunos.
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 EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM
1. Alexandra Gomes Farias B Melo Rocha
Atividades a serem desenvolvidas:











Realizar cursos oferecidos pela EAPE para aperfeiçoamento para o uso das novas tecnologias
usadas para o Ensino remoto e EAD.
Realizar estudo dos documentos da SEEDF, que dizem respeito a nova forma de trabalho.
Participar de reuniões convocadas pelo comitê local e pela equipe gestora desta UE.
Acolher e orientar professores e estudantes, preferencialmente de maneira coletiva, e,
excepcionalmente, de maneira individual, conforme Plano de Ação e Guia de Acolhimento à
Comunidade Escolar no Contexto de Atividades pedagógicas não presenciais.
Preparar vídeos , formulários e realizar reuniões, quando necessário.
Acompanhar os processos de Ensino e Aprendizagem, por meio de intervenções com gestores ,
professores e equipe pedagógica da unidade escolar.
Participar das coordenações pedagógicas semanais com a CRE com escuta ativa e possíveis ações
coletivas entre as unidades escolares.
Participar de lives e reuniões de formação realizadas pela SEEDF.
Apoiar os professores nas orientações aos pais para condução das atividades em suas casas.
Fazer registros diários das atividade desenvolvidas em teletrabalho, de acordo com a portaria
nº133, de 03 de junho de 2020.

 PEDAGOGO ORIENTADOR EDUCACIONAL
1. Gilda Maria Flores Araújo
Atividades a serem desenvolvidas:











Apoiar os professores regentes nas adequações curriculares.
Assegurar aos estudantes o acesso à atividades pedagógicas complementares, bem como produção
de material em caráter complementar.
Interagir virtualmente com os professores regentes , a fim de sanar dúvidas e necessidades do
estudante, possibilitando ao professor a escolha das melhores estratégias de Ensino e
Aprendizagem.
Organizar palestras, lives, videoconferências informativas e de orientações para os responsáveis e
para os estudantes.
Realizar cursos oferecidos pela EAPE para aperfeiçoamento para o uso das novas tecnologias
usadas para o ensino remoto.
Realizar estudo dos documentos da SEEDF, que dizem respeito a nova forma de trabalho.
Apoiar os professores nas orientações aos pais para condução das atividades em suas casas.
Participar de reuniões convocadas pelo comitê local, pela equipe gestora ou pela equipe de
coordenação.
Participar de lives e reuniões de formação realizadas pela SEEDF.
Fazer registros diários das atividade desenvolvidas em teletrabalho, de acordo com a portaria
nº133, de 03 de junho de 2020.
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Formas de atuação nas atividades não presenciais:
 PROFESSORES
 Abastecimento da Plataforma no Google com as atividades previamente planejadas,
acompanhamento das atividades e correção das mesmas através de grupo de WhatsApp montado
para cada turma, produção de apostilas com as atividades impressas que serão entregues
quinzenalmente aos alunos que não possuem acesso a internet ou outros meios eletrônicos e uso
dos livros didáticos. Produção do Kit Material para ser entregue aos alunos para que as atividades
sejam feitas em casa
 EQUIPE GESTORA, COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, SOE E EEAA
 Dar suporte aos professores regentes e orientar as famílias para realização das atividades
propostas, bem comoatendendo as diferentes realidades da comunidade escolar: pelo celular, pelo
computador e
com as atividades impressas.
Definição dos indicadores objetivos para aferir resultados dos servidores em teletrabalho






Responder às demandas que possam ser solucionadas com os servidores em cargo comissionados.
Realizar ações que mantenham atualizadas as prestações de contas, bem como as demandas sobre
os servidores e alunos.
Garantir os atendimentos e as aprendizagens aos estudantes.
Confeccionar processos e relatórios a serem enviados aos diversos setores SEEDF e outros órgãos
do Distrito Federal.
Monitorar e manter atualizadas as informações no SEI, SIGEP, IEDUCAR e e-mail.

Definição e controle efetivo das metas estabelecidas para o regime de teletrabalho










Emitir declarações, transferências e documentos pertinentes aos estudantes.
Confeccionar processos e relatórios a serem enviados aos diversos setores SEEDF e outros órgãos
do Distrito Federal.
Manter atualizadas as informações no SEI, SIGEP e IEDUCAR.
Realizar a prestação de contas dos recursos repassados à IE.
Realizar reuniões usando recursos tecnológicos disponíveis com os servidores da IE.
Repassar as informações educacionais à comunidade escolar.
Realizar a prestação de informações, quando solicitadas, pela Coordenação Regional de Ensino e
pelos órgãos próprios da SEEDF.
Manter a comunidade escolar informada sobre as determinações do SEEDF e do GDF.
Responder às solicitações dos órgãos competentes da SEEDF referentes ao fornecimento de
informações relativas à unidade escolar, à vida escolar dos estudantes e dos profissionais que
atuam na IE.
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Descrição da forma de mensuração dos resultados da unidade em regime de teletrabalho:




Através da garantia dos serviços essências ao funcionamento e manutenção da unidade escolar.
Garantindo que a IE esteja preparada para retomar suas atividades normais assim que a SEEDF
decretar o retorno.
Minimizando os prejuízos para os membros da comunidade escolar.

Descrição das metas a serem alcançadas no regime de teletrabalho






Possibilitar ao estudante acesso ao conhecimento através de ações remotas, capazes de propiciar
uma aprendizagem significativa;
Desenvolver no estudante o espírito investigativo, reflexivo e crítico;
Despertar nos estudantes o interesse por ferramentas tecnológicas;
Aperfeiçoamento e acesso de todos os servidores a novas possibilidades de atuação;
Garantir às crianças o direito à aprendizagem.

ACOLHIMENTO
Formas de acolhimento de estudantes e profissionais da educação:




Reunião virtual com a fala da Equipe Gestora para com todos os presentes na sala.
Marcação de Reuniões Pedagógicas por Bloco para agilizar o atendimento aos professores;
Conversa dos professores com os familiares através do app Whatsapp ou Meet

Planejamento de Retorno às Aulas Presenciais







Atentar para as recomendações da SEDF;
Manter o uso de todas as recomendações da OMS;
Viabilizar o Projeto Interventivo para auxiliar as crianças com dificuldades Educacionais;
Atentar para os Atendimentos que se fizerem necessários às crianças, através do SOE e SEEAA;
Acolher os alunos e toda a comunidade Escolar da melhor maneira possivel;
Manutenção da Inclusão de todos e para todos dentro do ambiente escolar.

Necessidades de Aquisição de Materiais e Bens por meio de PDAF
1. Termômetros;
2. Tapetes sanitizantes;
3. Dispenser de alcool em gel;
4. Máscaras protetoras;
5. Placas sinalizadoras;
6. Botas, luvas, máscaras N95 e SHIELD;
7. Materiais de limpeza específicos;
8. Resmas de papel para a confecção de apostilas para os alunos sem acesso à internet;
9. Tintas e toners para impressoras ;
10. Borrifadores específicos para higienização dos calçados dos frequentadores da escola.
11. Internet e manutenção no sistema de repetição de sinal de internet na IE.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Educação
Coordenação Regional de Sobradinho
Escola Classe Basevi -Telefone: 3901 8026

Detalhamento e Descrição das Atividades a Serem Desempenhadas




Suporte aos professores na realização de suas atividades e nas salas de aulas virtuais.
Acompanhamento, monitoramento e avaliação das atividades periodicamente pelo Comitê.
Acompanhamento dos alunos e servidores pela AAEE, Equipe Gestora e Pedagógica da IE.
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APÊNDICE A – Plano de ação para implementação da PP
1. Aspectos Pedagógicos

Objetivos Prioritários
 Atuar junto a toda a comunidade escolar, buscando alcançar meta estipulada
para o próximo IDEB da instituição;
 Dinamizar as propostas pedagógicas de uma escola que privilegie o
protagonismo dos seus atores sejam eles alunos, profissionais e demais
membros da comunidade escolar;
 Diminuir cada vez mais os índices repetência na escola;
 Desenvolver projetos e implementar a organização do trabalho pedagógico da
escola de modo a atender, de forma diferenciada, os alunos que apresentam
dificuldades de aprendizagem ofertando-lhes uma recuperação processual e
implementando propostas de projeto interventivo, priorizando o reagrupamento,
dentre outras estratégias pedagógicas de aprendizagem;
 Buscar articular, junto com o coletivo de profissionais da escola, a criação e
desenvolvimento de um Projeto de leitura e escrita, assegurando o fácil acesso
aos livros e a outras formas de leitura a todos os alunos da instituição;
 Promover discussão, momentos de estudo e organização de uma proposta de
trabalho junto aos professores sobre a formação de leitores, focando no
trabalho com textos significativos, contextualizados, numa proposta de
letramento e uso social da língua;
 Implementar o espaço da coordenação pedagógica, numa perspectiva de
privilegiar cada vez mais qualidade ao processo ensino-aprendizagem por meio
de diagnósticos, avaliação coletiva, reflexão e diálogo com docentes, pais,
alunos, EEAA, SOE, sala de recursos, gestores e demais profissionais da
escola;
 Privilegiar, um trabalho pedagógico voltado para as possiblidades de
aprendizagem, integrando os serviços de apoio educacional especializado,
gestores, coordenação e professores;
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Metas
 Fortalecer o trabalho coletivo e a formação continuada no espaço da
coordenação pedagógica;
 Atender os alunos com dificuldade de aprendizagem no projeto interventivo;
 Alcançar 100% dos discentes na aplicação de projetos de Leitura, escrita e
oralidade em todos os segmentos atendidos pela escola;
 Reduzir o índice de repetência da escola em todos os anos e atuar para
alcançar a meta estipulada para o nosso IDEB;
 Fortalecer o processo de educação inclusiva;
 Promover a continuidade e ampliação do Projeto de leitura e escrita;
 Dinamizar as propostas e estratégias pedagógicas

que privilegiem o

protagonismo dos seus atores;
 Desenvolver estratégias pedagógicas voltadas para a inovação pedagógica e
para os princípios de sustentabilidade;
 Privilegiar o desenvolvimento da educação integral com vistas a inovação e à
sustentabilidade, fortalecendo o Projeto de Agroecologia da escola e firmando
parcerias com a comunidade escolar para promoção de ações educativas e de
promoção da saúde e bem estar de todos os envolvidos no processo.
2. Aspectos Administrativos

Objetivos Prioritários
 Realizar campanhas de conservação e preservação da escola como patrimônio
coletivo, envolvendo toda a comunidade escolar;
 Promover estudos da Lei 840, de 23 de dezembro de 2011 (DISTRITO
FEDERAL, 2011), que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis do Distrito Federal, com os docentes e auxiliares para conhecimento e
esclarecimentos sobre, documentações, abonos, atestados médicos e todo
assunto referente ao pleno desenvolvimento administrativo;
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 Buscar interação com toda a equipe da Coordenação Regional de Ensino de
Sobradinho e suas Gerências visando agilidade na tramitação de documentos
importantes e segurança na busca de soluções para possíveis problemas no âmbito
administrativo;

 Buscar ajustar as atribuições e funções de cada segmento dos profissionais
que atuam na E.C. BASEVI e torna-las públicas;
 Promover uma política de atuação em torno dos profissionais readaptados na
escola no sentido de que desenvolvam atribuições compatíveis com sua
restrição funcional;
 Fortalecer a articulação com o Conselho Escolar, no desempenho do processo
de gestão democrática na E.C BASEVI;
Metas
 Melhorar a conservação e preservação do ambiente e patrimônio escolar;
 Buscar alternativas criativas de uso do espaço escolar, considerando todas as
necessidades pedagógicas e administrativas;
 Reunir-se com os docentes, especialistas e auxiliares, para esclarecimentos
dos deveres e direitos administrativos;
 Montar parcerias com a equipe da Coordenação Regional de Sobradinho com
o objetivo de oferecer cursos e palestras diversificados no ambiente escolar;
 Fortalecer a articulação com o Conselho Escola na perspectiva da gestão
democrática.
3. Aspectos Financeiros
Objetivos Prioritários
 Captar recursos para a melhoria da escola, nos aspectos pedagógicos e
administrativos;
 Reformar e reativar espaços no ambiente escolar, bem como adquirir novos
equipamentos e materiais indispensáveis para o bom desenvolvimento
acadêmico, estimulando e conscientizando a comunidade escolar do seu
importante papel na manutenção financeira da escola.
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 Empregar e prestar contas periodicamente de todo o recurso financeiro da
Escola junto a toda comunidade escolar;
 Revitalizar e inovar a proposta de funcionamento do Caixa Escolar;

Metas
 Realizar atividades que possibilitem angariar recursos para a realização de
pequenas benfeitorias e a aquisição de bens que facilitem no processo
pedagógico;
 Apresentar periódica e sistematicamente, prestação de contas à comunidade
escolar do PDAF e PDDE;

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP

O PPP da Escola Classe Basevi será avaliado ao longo do ano letivo, por meio
de avaliação institucional, de forma a articular o envolvimento de todo os que habitam
a escola, por meio de enquetes, assembleias escolares, assembleias de classe,
conselho de classe (com o mapeamento dos resultados e índices de aproveitamento
escolar).
Além disso temos o Conselho Escolar, que é um órgão consultivo, deliberativo
e representativo dos diversos segmentos da comunidade escolar tais como: pais,
professores, funcionários, gestores, pais e/ou alunos. Instância que será acionada
todas as vezes que entendermos que se fizer necessário.
1. Gestão pedagógica e de resultados educacionais

Objetivos Prioritários:
 Atuar junto a toda a comunidade escolar, buscando alcançar meta estipulada
para o próximo IDEB da instituição;
 Dinamizar as propostas pedagógicas de uma escola que privilegie o
protagonismo dos seus atores sejam eles alunos, profissionais e demais
membros da comunidade escolar;
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 Diminuir cada vez mais os índices repetência na escola;
 Desenvolver projetos e implementar a organização do trabalho pedagógico da
escola de modo a atender, de forma diferenciada, os alunos que apresentam
dificuldades de aprendizagem ofertando-lhes uma recuperação processual e
implementando

propostas

de

projeto

interventivo,

priorizando

o

reagrupamento, dentre outras estratégias pedagógicas de aprendizagem;
 Buscar articular, junto com o coletivo de profissionais da escola, a criação e
desenvolvimento de um Projeto de leitura e escrita, assegurando o fácil acesso
aos livros e a outras formas de leitura a todos os alunos da instituição;
 Promover discussão, momentos de estudo e organização de uma proposta de
trabalho junto aos professores sobre a formação de leitores, focando no
trabalho com textos significativos, contextualizados, numa proposta de
letramento e uso social da língua;
 Implementar o espaço da coordenação pedagógica, numa perspectiva de
privilegiar cada vez mais qualidade ao processo ensino-aprendizagem por meio
de diagnósticos, avaliação coletiva, reflexão e diálogo com docentes, pais,
alunos, EEAA, SOE, sala de recursos, gestores e demais profissionais da
escola;
 Privilegiar, um trabalho pedagógico voltado para as possiblidades de
aprendizagem, integrando os serviços de apoio educacional especializado,
gestores, coordenação e professores;
 Implementar e dinamizar o processo avaliativo da escola por meio de
sistematização de dados, da realização de um conselho de classe que privilegie
as possibilidades de aprendizagem e a intervenção com foco na superação das
dificuldades evidenciadas ao longo do processo de ensinar e aprender e que
envolva a participação de todos os atores envolvidos no processo tais como:
alunos, professores, alunos, EEAA, SOE, funcionários, direção e etc...
 Dinamizar as propostas pedagógicas de uma escola que privilegie o
protagonismo dos seus atores sejam eles alunos, profissionais e demais
membros da comunidade escolar;
 Fortalecer e promover a educação inclusiva e maior integração entre o setor
administrativo e pedagógico de modo a propiciar maior engajamento de todos
os segmentos em torno do favorecimento do processo ensino-aprendizagem;
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 Promover o desenvolvimento de estratégias pedagógicas voltadas para a
inovação pedagógica e para os princípios de sustentabilidade;
 Priorizar e dinamizar o desenvolvimento da proposta de educação integral da
instituição com vistas a inovação e sustentabilidade;
 Buscar envolver a comunidade escolar nas atividades e eventos sociais e
educativos que acontecerem na escola, sempre de forma dialógica e
participativa;
Quadro 5 – Quadro complementar/ilustrativo do plano de ação previsto para a Gestão pedagógica e de
resultados educacionais.

ITEM

01

METAS

ESTRATÉGIAS

Fortalecer
o
trabalho coletivo e a
formação
continuada
no
espaço
da
coordenação
pedagógica;

. Fazer do espaço da
coordenação
pedagógica,
efetivamente um espaço
de formação, atendendo
as
necessidades
evidenciadas
no
diagnostico inicial da
comunidade escolar e do
processo
ensino
aprendizagem.

PERÍODO
DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO

Por
meio
de
Durante Todo instrumentos
o ano letivo
escritos
e
expressão
oral
dos envolvidos no
processo,
com
registro
e
acompanhamento
da
equipe
pedagógica.
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02

03

Atender os alunos
com dificuldade de
aprendizagem
no
projeto interventivo;

..
Desenvolver
no
planejamento coletivo a
proposta
de
uma
avaliação
institucional
diagnóstica, voltada para
as habilidades de leitura,
escrita e matemática para
fazer um mapeamento
fragilidades
e
potencialidades
de
aprendizagem na escola
e,
então
elaborar Durante Todo o
estratégias
que ano letivo
potencializem
a
superação
das
fragilidades
evidenciadas.
.. Elaboração de projetos
de acordo com as
necessidades específicas
dos
alunos
diagnosticados,
principalmente levando
em conta a ludicidade e
as
fragilidades
psicomotoras;
.. Desenvolver avaliação
psicomotora dos alunos
com
dificuldades de
alfabetização
para
projeção de intervenções
futuras;

Alcançar 100% dos
discentes
na

.. Atuar na coordenação
pedagógica coletiva, com

aplicação
de
projetos de Leitura,
escrita e oralidade
em
todos
os
segmentos
atendidos
pela
escola;

formações
que
fortaleçam
as
possibilidades de criação
de
estratégias
interventivas
para
o
fortalecimento da rotina
do projeto de leitura e
escrita
na
escola,
cotidianamente.

Durante Todo
o ano letivo

.. Por intermédio
do registro de tais
avaliações
em
gráficos e tabelas,
murais escritos, e
síntese dos dados
para reflexão e
acompanhamento
das fragilidades e
potencialidades
evidenciadas por
todos
os
segmentos
da
escola;

.. Por meio de
estudos coletivos
e proposição de
questões
interventivas
e
pontuais acerca
das necessidades
em pauta;
..Construção de
um
mapa
de
desempenho
psicomotor
de
cada
aluno
envolvido
no
projeto.
.. Por meio dos
resultados

apresentados ao
longo do ano nas
avaliações
diagnósticas
institucionais que
forem
sendo
aplicadas
e
mapeadas
por
meio de gráficos.
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04

05

06

Reduzir o índice de
repetência
da
escola em todos os
anos e atuar para
alcançar a meta
estipulada para o
nosso IDEB;

Fortalecer
o
processo
de
educação inclusiva;

Privilegiar
o
desenvolvimento da
educação integral
com
vistas
a
inovação
e
à
sustentabilidade,
fortalecendo
o
Projeto
de
Agroecologia
da
escola e firmando
parcerias com a

..
Por
meio
do
desenvolvimento
do
Projeto Interventivo e
fortalecendo a estratégia
do reagrupamento;

III
e
IV
Bimestres

.. Estabelecer metas
dentro
do
que
foi
detectado para superar
as fragilidades;

.. Promover a formação
no espaço da escola
voltado para as
possibilidades
de
inclusão;
.. Desenvolver oficinas de
possibilidades
de
inclusão e convivência
com o que é diverso;

.. Desenvolvimento de
esclarecimentos
e
campanhas educativas
com as famílias sobre o
significado e sentido da
mesma;
.. Promoção de troca de
experiências e saberes
no que diz respeito à
inclusão;

..Do II ao IV
Bimestre
.. Na semana
de inclusão;
.. Nas datas
que
envolvem os
ANEEs;
.. Na escola
de
pais,
tratando da
importância
da inclusão
no
nosso
meio.

.. Por meio de
acompanhamento
do desempenho
das
atividades
interventivas e do
reagrupamento,
mapeando
os
resultados
e
repensando
as
estratégias;
..Sistematizar
uma
avaliação
diagnostica
institucional por
semestre com fins
de mapear os
dados
de
fragilidade
do
processo ensino
aprendizagem.
.. Por meio de
questionários
e
seus resultados
acerca
das
propostas
em
pauta;

..Por meio de
avaliação
institucional anual;

..Por meio
de
..Durante todo questionários
e
o ano letivo
seus resultados
acerca
das
propostas
em
pauta;
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comunidade escolar
para promoção de
ações educativas e
de promoção da
saúde e bem estar
de
todos
os
envolvidos
no
processo.

07

08

Promover
o
desenvolvimento de
estratégias
pedagógicas
voltadas para a
inovação
pedagógica e para
os princípios de
sustentabilidade;

Buscar envolver a
comunidade escolar
nas atividades e
eventos sociais e
educativos que
acontecerem
na
escola, sempre de
forma dialógica e
participativa;

.. Por meio de formações
na coordenação coletiva
na escola;

.. Promover um momento
de troca de experiências
entre professores na
Coordenação
Pedagógica,
ESTRATEGIAS
QUE
UTILIZA, COMO PENSA
E COMO FAZ, partilhar
experiências do que
fazem, saber da sala do
outro;
..Formação
na
coordenação:
oficinas,
estudos,
discussão,
debate, cursos.
.. Chamar a s famílias e ir
mostrando a importância
de estudar, participar, se
envolver, se desenvolver,
dos saberes envolvidos,
etc.;
.. Decidir coletivamente
na
assembleia,
(docentes,
segmento
administrativo,
alunos,
pais, conselho escolar)
no coletivo, levando em
conta a melhoria da
escola;
.. Envolver todos os
segmentos da escola nos
eventos
que
forem
propostos;

..Por meio de
avaliação
institucional anual;

.. Durante todo ..Por meio
de
o ano letivo
questionários
e
seus resultados
acerca
das
propostas
em
pauta;
..Por meio de
avaliação
institucional anual.

.. Durante todo ..Por meio
de
o ano letivo
questionários
e
seus resultados
acerca
das
propostas
em
pauta;
..Por meio de
avaliação
institucional anual.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Educação
Coordenação Regional de Sobradinho
Escola Classe Basevi -Telefone: 3901 8026

09

Implementar
o
espaço
da
coordenação
pedagógica, numa
perspectiva
de
privilegiar cada vez
mais qualidade ao
processo
ensinoaprendizagem por
meio
de
diagnósticos,
avaliação coletiva,
reflexão e diálogo
com docentes, pais,
alunos, EEAA, SOE,
sala de recursos,
gestores e demais
profissionais
da
escola;

.. Chamar os alunos pra
se
posicionarem
e
contribuírem
com
a
criação das estratégias
do que eles precisam
para
aprender
mais
(serem ouvidos);
.. Desenvolver Relatórios,
gráficos, do rendimento
de cada aluno, e mês a

Dinamizar
as
propostas
pedagógicas
de
uma escola que
privilegie
o
protagonismo dos
seus atores sejam
eles
alunos,
profissionais
e
demais membros da
comunidade
escolar;

..Por meio de
avaliação
institucional anual.

mês vai se observando
os
avanços
e
retrocessos;
.. Tratar coletivamente,
mas
individualmente,
cada aluno;

.. Estabelecer uma ponte
dialógica
permanente
entre os segmentos para
que nada se perca;
10

de
.. Durante todo ..Por meio
questionários
e
o ano letivo
seus resultados
acerca
das
propostas
em
pauta;

..
Formação
na
coordenação:
oficinas,
estudos,
discussão,
debate, cursos, etc.;
..Desenvolver estratégias
que todos tenham vez e
voz para se manifestar
acerca do processo em
que estão envolvidos.

.. Criar formulários
que mapeiam os
atendimentos
e
encaminhamentos
realizados
no
decorrer do ano
para posteriores
devolutivas.

.. Durante todo .. Por meio de
o ano letivo
questionários
e
seus resultados
acerca
das
propostas
em
pauta;
..Por meio de
avaliação
institucional anual.

Fonte: autoria própria.

2. Gestão Participativa. Abrange processos e práticas que respondam ao
princípio da gestão democrática do ensino público. Envolve: a atuação de
órgãos colegiados – conselhos escolares, APM, grêmios estudantis (quando
tem); o estabelecimento de articulações e parcerias e a utilização de canais de
comunicação com a comunidade escolar.
Objetivos prioritários
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 Promover a integração entre todos os segmentos que compõem a comunidade
escolar, com vistas a uma educação de qualidade e com propósitos coletivos;
 Formular mecanismos de participação da comunidade local e escolar na
construção e consolidação do PPP;
 Promover o conhecimento e compreensão da Legislação Educacional, do
Regimento da Escola e normas legais que orientam os direitos e deveres dos
professores, equipe gestora, funcionários, pais e estudantes
 Disponibilizar documentos à comunidade escolar sempre que solicitado.
Quadro 6 - Quadro complementar/ilustrativo do plano de ação previsto para a gestão participativa.
Fonte: autoria própria.

3. Gestão administrativa
ITEM

01

METAS

ESTRATÉGIAS

Garantir

aos

membros

da

comunidade
escolar

o

conhecimento de

.. Realizar reuniões,
garantindo
a
participação
dos
segmentos
envolvidos
no
processo educativo.

PERÍODO DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO

.. De fevereiro
a dezembro
de 2017/2018;

.. Por meio de relatórios
gerados a partir da
avaliação institucional

.. De fevereiro
a dezembro
de 2017/2018;
..Em
momentos
pontuais
estabelecidos
previamente.

Por
meio
de
questionários avaliativos
que
servirão
como
coleta
de
informações/impressões
do processo, tabulados
e publicizados.

seus direitos e
deveres no que

..

diz respeito às
normas

que

regem a escola e
comunidade.

02

Promover
participação
comunidade
escolar
elaboração
PPP ao longo
ano letivo.

a
da
na
do
do

..Realizar
assembleias
com
todos
os
representantes
do
segmentos
da
comunidade escolar
para consultas e
encaminhamentos.
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03

04

Integrar todos os
segmentos que
compõem
a
escola em torno
de
uma
educação cada
vez melhor;

.. Promover estudos,
elaboração
de
proposições
e
intervenções que se
fizerem necessárias.

Promover
a
transparência em
torno
dos
documentos que
compõem o
processo
de
gestão;

.. Realizar reuniões
de esclarecimentos
do processo com
base na legislação e
disponilização
dos
documentos
em
pauta para todos os
interessados.

.. De fevereiro
a dezembro
de 2017/2018;
..Em
momentos
pontuais
estabelecidos
previamente.
..Durante do
ano letivo;

.. Por meio da avaliação
institucional.

.. Por meio de relatórios
e questionários.
.. Por meio da avaliação
institucional.

Fonte: autoria própria.

Objetivos prioritários
 Realizar campanhas de conservação e preservação da escola como patrimônio
coletivo, envolvendo toda a comunidade escolar;
 Promover estudos da Lei 840, de 23 de dezembro de 2011 (DISTRITO
FEDERAL, 2011), que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
Civis do Distrito Federal, com os docentes e auxiliares para conhecimento e
esclarecimentos sobre, documentações, abonos, atestados médicos e todo
assunto referente ao pleno desenvolvimento administrativo;
 Buscar interação com toda a equipe da Coordenação Regional de Ensino de
Sobradinho e suas Gerências visando agilidade na tramitação de documentos
importantes e segurança na busca de soluções para possíveis problemas no
âmbito administrativo;
 Buscar ajustar as atribuições e funções de cada segmento dos profissionais
que atuam na E.C. BASEVI e torna-las públicas;
 Promover uma política de atuação em torno dos profissionais readaptados na
escola no sentido de que desenvolvam atribuições compatíveis com sua
restrição funcional;
 Fortalecer a articulação com o Conselho Escolar, no desempenho do processo
de gestão democrática na E.C BASEVI;
Quadro 7 – Quadro complementar/ilustrativo do plano de ação previsto para a gestão administrativa

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Educação
Coordenação Regional de Sobradinho
Escola Classe Basevi -Telefone: 3901 8026

ITEM

01

02

03

METAS

ESTRATÉGIAS

Melhorar a conservação e

..Conscientizar
servidores efetivos
e
terceirizados
acerca
da
necessidade de se
manter o ambiente
escolar
sempre
limpo;
..Realizar
campanhas sobre
conservação
e
preservação
do
ambiente
e
patrimônio escolar
com todos os
segmentos
da
escola,
mobilizando todos
para a causa;

preservação do ambiente e
patrimônio escolar;

Buscar
alternativas
criativas de uso do espaço
escolar,
considerando
todas as necessidades
pedagógicas
e
administrativas;

Reunir-se
com
os
docentes, especialistas e
auxiliares,
para
esclarecimentos
dos
deveres
e
administrativos;

04

direitos

Montar parcerias com a
equipe da Coordenação
Regional de Sobradinho

Fazer
uma
pesquisa junto aos
alunos,
professores,
funcionários e pais
sobre como utilizar
os espaços da
escola de forma
que atenda nossas
necessidades
pedagógicas
e
administrativas;

..Realizar
encontros
formativos sobre o
tema em pauta,
periodicamente
sobre a lei
840
(DISTRITO
FEDERAL, 2011)
que dispõe sobre o
Regime Jurídico
Único dos
Servidores
Públicos Civis do
Distrito Federal.
.. Por meio
formações

de
ao

PERÍODO
DE
EXECUÇÃO

.. Durante o
ano letivo;

.. Durante o
ano letivo;

.. Durante o
ano letivo;

.. Durante o
ano letivo;

AVALIAÇÃO

Por
meio
de
entrevistas
e
conversas
pelo
ambiente escolar
e nas assembleias
escolares;

A avaliação será
realizada
em
assembleia onde
todos
os
envolvidos
argumentarão
acerca
dos
encaminhamentos
e o êxito ou não,
além de sugerirem
o que ainda pode
ser feito para
atender
a
demanda.
Por
meio
da
avaliação coletiva
e individual após
os
encontros
formativos.
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com o objetivo de oferecer
cursos
e
palestras
diversificados no ambiente
escolar;
Fortalecer a articulação
com o Conselho Escolar na
perspectiva da gestão
democrática;

05

longo
do
ano
letivo,
nas
coordenações
coletivas
e/ou
outros momentos.
Promover reuniões
com a comunidade
escolar,
o
conselho escolar
no
intuito
de
mapear
as
necessidades
e
possibilidades
para garantir um
processo
de
gestão
que
contemple
as
necessidades dos
envolvidos e do
espaço escolar.

A avaliação será
realizada
pelos
envolvidos.

.. Durante o
ano letivo;

Por
meio
de
avaliação oral das
instâncias
envolvidas ao final
de cada reunião.

4. Gestão Financeira

Objetivos Prioritários:
 Captar recursos para a melhoria da escola, nos aspectos pedagógicos e
administrativos;
 Reformar e reativar espaços no ambiente escolar, bem como adquirir novos
equipamentos e materiais indispensáveis para o bom desenvolvimento
acadêmico, estimulando e conscientizando a comunidade escolar do seu
importante papel na manutenção financeira da escola.
 Empregar e prestar contas periodicamente de todo o recurso financeiro da
Escola junto a toda comunidade escolar;
 Revitalizar e inovar a proposta de funcionamento do Caixa Escolar;
METAS
Quadro 8 – Quadro complementar/ilustrativo do plano de ação previsto para a gestão financeira.

ITEM

METAS

ESTRATÉGIAS

PERÍODO
DE
EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO
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01

02

Realizar atividades
que
possibilitem
angariar
recursos
para a realização de
pequenas
benfeitorias e
a
aquisição de bens
que
facilitem
no
processo
pedagógico;

Apresentar periódica
e sistematicamente,
prestação de contas à
comunidade escolar
do PDAF e PDDE;

.. Promover formações e
oferecer espaço de geração
de conhecimentos por meio
de iniciativas e práticas
inovadoras, facilitadoras do
ato educativo;
.. Promover em comum
acordo, com os segmentos
envolvidos na gestão, as
prioridades da escola e
assim canalizar a captação
de recursos por meio de
gincanas e eventos culturais
e pedagógicos a serem
realizados e a aplicação dos
recursos
adquiridos
e
aplicados nesse sentido.
.. Definir coletivamente a ata
de
prioridades
para
aplicação
dos recursos
recebidos na escola e
trabalhar em cima disso para
posterior
prestação
de
contas e, sempre que houver
necessidade de mudança,

discutir com o conselho
escolar;
.. Por meio de reuniões com
o Conselho escolar com a
prestação de contas de
acordo com as prioridades
estabelecidas;
..Acompanhar e controlar a
repartição, transferência e
aplicação
dos recursos
recebidos pela escola por
meio de planilhas de
prestação de contas;

04

Implementar medidas
alternativas
de
melhor
funcionamento
do
CAIXA ESCOLAR.

Fonte: autoria própria.

.. Durante o
ano letivo;

Realizada
por
toda
comunidade,
considerando
a eficácia dos
eventos
realizados
bem como a
destinação
dos recursos
adquirido.

.. Durante o
ano letivo;

Pelo
Conselho
Escolar,
através
de
orçamentos e
notas fiscais
apresentadas
pelo

responsável
financeiro.
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APÊNDICE B – Projetos específicos individuais ou interdisciplinares
da escola
Figura 34 – 1ª Tempestade de ideias sobre os projetos a serem desenvolvidos na escola.
Fev/2017.

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.
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1. PROJETO

INTERVENTIVO:

Movimentando

e

Descobrindo

Múltiplas

Linguagens, Ampliando Aquisição de Conhecimentos e Valores.

Objetivo

Possibilitar a melhoria na aprendizagem de escolares, através do projeto interventivo,
criando mecanismos que favoreçam a superação das dificuldades.

Principais ações
 Atividades que propiciem o
desenvolvimento

da

capacidade de ler, escrever e
realizar

cálculos

com

autonomia;
 Estímulo ao desenvolvimento
cognitivo;
 Desenvolvimento de atividades
que

propiciem

o

aprimoramento da lateralidade;
 Vivência de estruturas matemáticas explorando o raciocínio lógico de maneira
significativa.
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Avaliação do Projeto e no Projeto

O projeto será avaliado continuamente ao longo do processo pela
coordenação pedagógica, gestores e professores.

Responsável: Coordenadora Pedagógica: Jaqueline Lemos de Azevedo

2. PROJETO: PSICOMOTRICIDADE

Objetivo

Propiciar o desenvolvimento dos sistemas tátil, de percepção visual, auditiva,
esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, estruturação espacial e temporal.
Principais ações
Figura 38 – Projeto psicomotricidade

 Desenvolvimento de ações que
envolvem

discriminação,

memória e percepção/atenção
visual;
 Desenvolvimento de atividades
que permitam a percepção e
discriminação auditiva;
 Desenvolvimento e atividades

Fonte: Escola Classe Basevi.

que possibilitem percepção de
superfície e tamanho, a configuração tridimensional e o reconhecimento dos
objetos em seu formato, tamanho, cor e textura;
 Desenvolvimento de atividades de simetria com vista à definição de
lateralidade;
 Desenvolvimento de atividades que levam ao controle do corpo e de suas
partes em relação ao espaço externo e a gravidade;
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 Desempenho de atividades que possibilitem a estruturação, organização e
orientação espacial.
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Avaliação do Projeto e no Projeto

O projeto será avaliado continuamente ao longo do processo pela
coordenação pedagógica, gestores e professores.

Responsáveis: Coordenação pedagógica, docentes e equipe gestora.

3. PROJETO DE LEITURA E ESCRITA: PRIVILEGIANDO A TIPOLOGIA E
GÊNEROS TEXTUAIS3.
Objetivo
Desenvolver o processo de leitura, escrita e fala, de maneira eficiente, utilizando de
forma recursiva de estratégias e procedimentos que viabilizem a apropriação dessa
leitura e dessa escrita.
Principais ações
Figura 39 – Momento de leitura no espaço
alternativo de leitura durante o recreio



Estudo quinzenal (quinzena letiva: 3

semanas) de um gênero textual, previamente
selecionado

pelo

coletivo

docente,

para

sistematização conforme rotina definida;


Apresentação

do

gênero

textual

definido;


Estudo e análise do gênero textual em

pauta;


Produção coletiva e individual do

gênero em estudo;


Aprofundamento

de

aspectos

gramaticais e ortográficos no estudo gênero
em

questão,

inclusive

produções dos alunos;
Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

privilegiando

as
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 Correção, reestruturação e socialização dos textos produzidos em classe ou na
escola.

Avaliação do Projeto e no Projeto

A partir do resultado nas produções escritas e na oralidade dos alunos que
vierem a ser expressos nas atividades de leitura e escrita do cotidiano escolar,
marcando a qualidade das produções coletivas, individuais e grupais.

Responsáveis: Coordenação pedagógica e docentes.

4. PROJETO: LETRAMENTO MATEMÁTICO: caixa matemática em questão

Objetivo

Vivenciar o universo do letramento matemático de forma lúdica, significativa e
concreta.

Principais ações

Figura 41 – Atividade com materiais da Caixa
Matemática no 4º ano.

 Organizar alguns materiais que
necessitam constar na "Caixa":
• De contagem: palitos ou
canudos,

miçangas,

sementes, tampinhas, botões,
bichinhos etc;
• Ligas elásticas, como as
utilizadas

para

Fonte: Escola Classe Basevi.

amarrar

dinheiro, para a formação de grupos de palitos ou canudinhos;
• 01 calculadora simples;
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• Tapetinho como base para apoio dos materiais, de forma a organizá-los
segundo o sistema de posicionamento: folha de cartolina, papelão ou EVA
com três divisões, no mínimo;
• Fichas numéricas com algarismos (pelo menos cinco conjuntos completos
de 0 a 9);
• Dinheirinho: notas de 1 real, 10 reais e 100 reais;
• Fichas escalonadas (até 99);
• Outras possibilidades, até mesmo as pensadas e propostas pelo coletivo
dos professores e alunos da escola;
• Dados com diferentes formatos, funções e cores;
• Fita métrica dividida em decímetros;
• Relógio digital;
• Material dourado (pode ser inclusive o planificado em papel ou EVA);
• Quadro numérico 1 a 100: escrever as dezenas exatas (redondas) em
cores diferentes;
• Calendários em diferentes formatos e disposição;
 Criar a caixa da sala de aula, de uso coletivo e a caixa de uso individual;
 Promover momentos, de acordo com o que está previsto no currículo de
educação básica, de uso cotidiano da mesma, tais como: situações problema,
calendário, utilização de dinheiro, uso do tapetinho para representar os
caminhos e alternativas usada na resolução das questões destacadas em cada
momento;
 A caixinha individual deve ser organizada pelo aluno, para que cada caixa tenha
o “jeito” do dono, é um acessório muito útil em sala de aula. Através dela, os
alunos têm uma lição de economia. A criança se coloca efetivamente como ser
matemático;
 Inventar ou criar novas possibilidades de aprendizado;
 Manter a ou as caixa/s matemática/s em lugar acessível de forma que todos os
alunos possam acessar sempre que sentirem necessidade;
 Adicionar jogos interessantes e práticos na caixa e fazer uso cotidiano dos
mesmos.
Avaliação do Projeto e no Projeto
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A partir do interesse e do rendimento dos alunos nas respostas das atividades
matemáticas em estudo no dia a dia.

5. PROJETO: PLENARINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E BIA – Musicalidade
Objetivos
Figura 44 – Atividade diagnostica

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

 promover a aproximação, envolvimento e encantamento das crianças com o mundo das
histórias de modo que elas possam conhecer, ouvir, sentir, contar, imaginar e criar suas
próprias histórias, por meio de brincadeiras e demais atividades, interações e vivências,
considerando elementos e princípios da educação estética e suas formas de expressão.

Principais ações
 roda de leitura (todos os dias ou em dias alternados);
 tempo de leitura livre (em sala ou em outros espaços da escola), lembrando que na Educação
Infantil, e até mesmo no 1º ano do Bloco Inicial de Alfabetização, a criança pode realizar a leitura
de um livro a seu modo, enquanto o processo de alfabetização não está consolidado;
 contação de história por convidado(a) (pode ser uma atividade mensal ou quinzenal, podendo
ser realizada em outros espaços da escola);
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 contação de histórias pelas próprias crianças, à medida que vão aprendendo a ler e mesmo que
ainda não tenham se apropriado plenamente do sistema de escrita alfabética, mas fazendo uso
de sua imaginação e criatividade;
 criação de histórias pelas crianças e sua oralização;
 encenação de histórias contadas ou lidas;
 brincadeiras e jogos que explorem os sentidos do que é lido e, também a forma do texto literário;
 projeto literário que envolva não só as crianças, mas toda a comunidade escolar

Avaliação do Projeto e no Projeto

A avaliação do projeto será feita ao seu término com todos os profissionais
envolvidos, para que assim possamos rever passo a passo todas as ações e
solucionar todos os entraves que possam ter ocorrido e a ainda a avaliação se dará
com o trabalho de culminância e seus resultados.
Responsáveis: Professores da educação infantil e 1ºs anos do Bloco Inicial de
Alfabetização, coordenação e equipe gestora.
6. PROJETO: ESPAÇO LITERÁRIO

Objetivos
 Facilitar o acesso da comunidade escolar ao acervo literário da instituição;
 Capacitar as crianças a tornarem-se leitores assíduos;
 Proporcionar aos estudantes momentos de prazer e diversão através da leitura
e/ou contato com os livros;
 Aprimorar a capacidade interpretativa e o horizonte de expectativas dos
pequenos leitores.

Principais ações
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 Organização sistemática do acervo literário em estantes conforme o ano/série
ao qual o livro seja dirigido.
 Divulgação do projeto e conscientização dos professores e pais da importância
de sua participação para o êxito do projeto.
 Seleção dos livros literários com os professores e envio destes com uma
sugestão de atividade a ser realizada pelo aluno e sua família.
 Disponibilização de uma coletânea de livros literários para os alunos dos
quartos e quintos anos de forma a promoverem um rodízio de livros.
 Realização de momentos culturais de contação de histórias e declamação de
poemas por

professores e

servidores inicialmente,

e

pelos alunos

posteriormente.
 Oportunizar situações em que os estudantes tenham contato sistemático, com
a variedade de gêneros textuais que circulam no meio social, através da
literatura.

Avaliação do Projeto e no Projeto

A avaliação é imprescindível para o redirecionamento das ações pedagógicas
inerentes ao projeto. Pretendemos que ela seja feita bimestralmente nos conselhos
de classe por meio de levantamento de dados junto aos professores. No sentido de
avaliar se os alunos estão articulando conhecimentos linguísticos para leitura e para
produção escrita e oral proficiente. Cabe ressaltar que através destas informações
será possível mensurar o grau de adesão dos alunos e familiares ao projeto do espaço
literário.
Quanto a avaliação no projeto, esta será feita por meio de apresentações dos
alunos desenvolvidas a partir das obras lidas. Bem como através de sinopses,
propagandas, HQs e desenhos elaborados pelos estudantes de forma a estimular a
leitura daquele livro por outros colegas.
Outra forma de contemplar a avaliação no projeto é através do volume de
livros lidos por cada aluno, na sua frequência ao Espaço literário e a participação nos
saraus e apresentações diversas.
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Responsáveis: Laedy Magalhães Ribeiro, professora de Atividades, com
restrição temporária de sala de aula, outras colegas com restrição de sala de aula que
por ventura estejam na escola, coordenação e equipe gestora.
7.

PROJETO INTERVENTIVO BOM OUVINTE (PIBO)

Objetivo geral
Desenvolver nas crianças as habilidades cognitivas e socioemocionais de
forma a proporcionar um ambiente favorável à aprendizagem.
Objetivos específicos
 Desenvolver habilidades para favorecer o foco atencional em situações de
aprendizagem formal;
 Incentivar a compreensão da importância dos bons comportamentos;
 Desenvolver controle inibitório trabalhando repertórios de comportamentos que
contribuam para o bom andamento das atividades em sala de aula;
Figura 45 – SOE e EEAA, no momento de escuta na turma do 2º



Construir combinados para a

boa convivência;


Incentivar a compreensão da

importância da escuta;


Desenvolver

competências

mobilizando recursos para aprender
a escutar e a se expressar no
momento adequado em sala de aula;

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Principais ações

O SOE e SEAA realizarão três encontros com as crianças:
 Primeiro Encontro: Leitura e discussão oral sobre a primeira parte da história.
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 Segundo Encontro: Releitura da primeira parte história; Montagem do mural com
cada aspecto do “Bom Ouvinte” e montagem do quebra-cabeça monstrinho-bomouvinte.
 Terceiro Encontro: Leitura e discussão oral da história completa.

A professora regente dará continuidade através das atividades a seguir:
 Avaliação diária e individual de comportamentos – discussão oral entre crianças e
professora a respeito do andamento do dia.
 Mural de acompanhamento diário - será registrado o comportamento individual de
cada aluno ao final de cada dia de aula.
 Quadro de acompanhamento familiar – será registrado na agenda do aluno a
média do comportamento semanal por meio de adesivos verdes (comportamentos
desejados) e vermelhos (comportamentos indesejados).
Avaliação do Projeto e no Projeto

O projeto será avaliado pela orientada e pela psicóloga a cada intervenção
em sala de forma a realizar as adaptações necessárias durante o percurso.
As professoras participarão de um momento de avaliação após as
intervenções realizadas em sala pelo SOE e SEAA. Elas serão convidadas durante
uma coletiva para que esta avaliação seja feita oralmente.
Após as intervenções do SOE e SEAA, as professoras darão início ao
processo de autoavaliação das crianças em sala de aula. Este processo será avaliado
com questionário específico elaborado pelos Serviços. Deverá ser preenchido
bimestralmente a partir do segundo bimestre. Este questionário servirá para que os
Serviços verifiquem a eficácia das ações realizadas.

Responsáveis: SOE, EEAA e professoras
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8.

PROJETO: PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL

Objetivo

Fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes
de todas as turmas do primeiro e segundo anos do ensino fundamental previstas no
censo de 2019.

Principais ações
 Disponibilização de assistente de alfabetização para atuar nas turmas de
acordo com o planejamento do professor regente;
 Realização de avaliações diagnósticas e formativas nas turmas para
intervenção e acompanhamento do desempenho das turmas;
 As ações serão desenvolvidas de acordo com o resultado das avaliações
diagnósticas e formativas no planejamento e replanejando as mesmas se for o
caso;
 Acompanhamento do desempenho dos alunos e ações do programa por meio
de uma plataforma digital no site do MEC;
 Formação continuada para os professores, assistentes de alfabetização,
gestores e secretaria de educação;
 Disponibilização de materiais de apoio didático-pedagógico para a escola.

Avaliação do Projeto e no Projeto

O monitoramento do Programa nas unidades escolares será realizado em
sistema de monitoramento e acompanhamento específico, acessado por meio do
PDDE Interativo, no qual as UEx deverão registrar as informações referentes aos
professores alfabetizadores, assistentes de alfabetização, estudantes, turmas e plano
de atendimento. Essa ação é condição necessária para participação no Programa
Mais Alfabetização em exercícios subsequentes.
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O monitoramento do Programa nas EEx será realizado via PDDE Interativo,
pelo Coordenador do Programa Mais Alfabetização, que deverá acompanhar o
preenchimento dos dados de execução pelas UEx representativas das unidades
escolares da rede, prestar informações solicitadas sobre a implantação do Programa
em sua rede e responsabilizar-se pela devolutiva dos dados gerenciais de
aprendizagens às unidades escolares.
Como parte do sistema de monitoramento, o CAEd elaborou uma proposta de
avaliação constituída por testes e relatórios que visam balizar não apenas as ações
pedagógicas desenvolvidas pela escola, como também a formação dos assistentes e
o acompanhamento da execução do Programa, com base em indicadores confiáveis.
● Avaliação Diagnóstica ou de Entrada: Esse teste tem como finalidade
avaliar o nível de alfabetização das crianças no início do Programa. Dessa forma,
serão avaliadas as habilidades básicas e essenciais em Língua Portuguesa e em
Matemática, próprias da alfabetização. Estão disponíveis três modelos diferentes de
testes, que poderão ser aplicados para avaliar o nível de alfabetização dos estudantes
do 1º ano e do 2º ano do ensino fundamental. Tais testes poderão ser aplicados em
uma mesma turma, utilizando, aleatoriamente, três modelos diferentes, dois modelos
diferentes ou apenas um modelo. Oriente-se que essas avaliações sejam aplicadas
ainda durante a primeira quinzena do mês de abril do corrente ano, uma vez que o
resultado deverá ser utilizado pela escola para o planejamento das atividades do
Professor Alfabetizador como as que envolvem o Assistente de Alfabetização.
● Avaliação Formativa de Processo: Já o teste de meio visa avaliar o avanço
que as crianças puderam desenvolver ao longo da execução do Programa. Ele irá
avaliar o desenvolvimento dos estudantes de 1º ano e de 2º ano e o quanto
conseguiram evoluir no seu processo de alfabetização.
● Avaliação Formativa de saída: O teste de saída deverá ser aplicado após o
término do Programa. Ele será fundamental para avaliar o trabalho dos assistentes de
forma objetiva, considerando os resultados apresentados por cada turma. A devolutiva
dos resultados das avaliações será realizada pelo CAEd para cada escola. Na
oportunidade, serão apresentados os resultados, a análise pedagógica sobre o
desempenho dos estudantes nos testes, bem como o roteiro para leitura e

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Educação
Coordenação Regional de Sobradinho
Escola Classe Basevi -Telefone: 3901 8026

interpretação desses resultados, cujo objetivo é auxiliar as 17 17 unidades escolares
na apropriação das informações produzidas a partir da avaliação.

Responsáveis: Professor de alfabetização, assistente de alfabetização e gestores.
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9.

PROJETO ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MAIS DO QUE

CUIDAR: EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR5

Objetivo

Figura 46 – Autosservimento do
almoço

Incentivar a autonomia alimentar das crianças, a
conscientização e o envolvimento acerca dos aspectos
sociais, pedagógicos e nutricionais que o momento da
refeição propicia, integrando as áreas afins do Currículo
da

Educação

Infantil

ao

Programa

Nacional

de

Alimentação Escolar (PNAE), que tem como diretriz a
inclusão da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no
processo de ensino e aprendizagem.
Principais ações

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

 Autosservimento das crianças das crianças e ressignifica a alimentação escolar
como atividade pedagógica;
 Promove, cuidadosamente e gradualmente a troca de utensílios de plástico por
utensílios de vidro e de inox, uma vez que, estes promovem melhor qualidade
e segurança alimentar e higiênico-sanitário;
 Realiza uma discussão da alimentação na perspectiva da agricultura familiar,
visando maior qualidade de vida na sustentabilidade.

Avaliação do Projeto e no Projeto

Durante o ano de 2017, o projeto foi implementado e avaliado, em formato de
Projeto Piloto, em 10 Unidades Escolares distribuídas em 7 CRE.
Em 2018, está sendo universalizado nas Unidades Escolares exclusivas de
Educação Infantil e expandido para as escolas do campo que atendem
exclusivamente Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
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5

Projeto ofertado pela Secretaria de Educação às escola que atendem a educação infantil, numa perspectiva de
contribuição com a transversalidade, interdisciplinaridade, a formação integral e humanizada dos sujeitos com
vistas à sua atuação crítica e autônoma.
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O Projeto envolve os diversos setores da SEDF, e vem sendo
planejado especialmente pela DIINF em parceria com a DIAE.
Entre os avanços alcançados está a integração entre os diversos
setores da Unidade Escolar, bem como da CRE.

Responsáveis:

Equipe

Gestora,

Coordenação

Pedagógica,

Professores(as) Nutricionistas, Supervisores da alimentação Escolar –
UNIEB,

UNIAE,

UNIAG,

Merendeiros(as),

Equipe

de

limpeza

Família/cuidadores(as), Crianças Educação Patrimonial.

13. PROJETO DE ALFABETIZAÇÃO MICO MANECO

Objetivo geral
Promover o processo de alfabetização, orientando-se pela indispensável
compreensão do princípio alfabético, estimulando a curiosidade e o prazer
de ler.

Objetivos específicos
 Saber

participar, ouvir com atenção, intervir

sem sair

do assunto,

desenvolvendo, assim, sua oralidade e seu senso crítico.
 Aprender os conteúdos conceituais (alfabeto, ordem alfabética, uso de

letras maiúsculas e minúsculas, vogais e consoantes, segmentação de
escrita, separação de sílabas, pontuação, substantivos) dentro do contexto.
 Participar das produções coletivas com mais informações.
 Identificar diferentes tipos de textos (textos informativos, fichas, poesias,

música, fábulas, listas, textos coletivos).
 Resolver cruzadinhas e caça-palavras.
 Produzir diferentes gêneros textuais (listas, descrições, textos coletivos e frases).
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Principais ações


Hora do conto diária e leitura de livros.



Canções das histórias contadas.



Confecções de painéis dos trabalhos realizados em aula.



Ilustrações das histórias lidas ou ouvidas.



Dramatização das histórias.



Pintura de desenhos das histórias.



Criação do cantinho da leitura.



Leitura de livros, em casa, com os pais.



Reconhecer e usar adequadamente letras maiúsculas e minúsculas em

textos.


Distinguir diferentes tipos de letras.



Reconhecer palavras como unidades gráficas no texto.



Escrever palavras.



Escrever frases.



Reconhecer a leitura de textos verbais como possibilidade de acesso a

conteúdos de qualquer natureza.


Reconhecer a leitura como produção de significados.



Identificar a finalidade do texto pelo reconhecimento do suporte, do gênero

e das características gráficas.


Reconhecer o assunto de um texto lido ou ouvido.



Identificar elementos que compõem a narrativa, como tempo, espaço e

personagem.


Localizar informações explícitas em um texto.



Inferir uma informação implícita em um texto.
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Utilizar a oralidade como forma de interação social.



Expressar opiniões sobre assuntos e fatos concretos do dia a dia.



Reconhecer e compreender as variantes linguísticas (regionais e sociais)

e os registros (formal e informal) em situações cotidianas de interlocução oral e
escrita.


Utilizar a linguagem oral para argumentar e defender seus pontos de vista

sobre um assunto.


Produzir textos de acordo com as condições de produção (finalidade,

gênero, interlocutor), utilizando recursos gráficos suplementares (distribuição
espacial, margem, letra maiúscula).


Empregar sinais básicos de pontuação (ponto final, vírgula, ponto de

exclamação e interrogação).

Avaliação

A avaliação será contínua durante o processo de aprendizagem e dar-se-á
mediante registro e observação individual em um caderno específico.
Acompanharemos a evolução da produção de textos da criança, respeitando o
ritmo próprio de desenvolvimento na escrita e compreensão textual.
Responsáveis: Professores das turmas de 1º ano do Ensino Fundamental
e Coordenação Pedagógica

14. PROJETO MATEMATICANDO
Objetivo geral
 Estimular o raciocínio lógico matemático por meio de jogos e
atividades lúdicas.

Objetivos específicos
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 Estimular o gosto e o interesse pela matemática através do lúdico e da
interdisciplinaridade;

Principais ações
 Resolução de desafios matemáticos
 Confeccionar jogos matemáticos, observando seu uso como recurso
pedagógico para a compreensão dos conceitos matemáticos.
 Utilização de jogos de estratégia como “resta um”, “torre de Hannói”.

Avaliação
A avaliação do projeto será feita ao seu término com todos os
profissionais envolvidos, para que assim possamos rever passo a passo
todas as ações e solucionar todos os entraves que possam ter ocorrido
e a ainda a avaliação se dará com o trabalho de culminância e seus
resultados.

15. PROJETO FEIRA DOS ESTADOS
Objetivo Geral
 Conhecer a divisão do Brasil em cinco regiões administrativas proposta pelo
IBGE, compreendendo como os aspectos (ou sistemas) naturais e humanos
criam espaços e estruturas que formam uma totalidade. Conhecendo assim,
características marcantes de cada região, a ocupação e a transformação
desse espaço.
Objetivos Específicos
 Desenvolver as competências leitora e de compreensão de textos
informativos;
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 Cultivar sentimento de respeito às diferentes culturas;
 Conhecer tradições diferentes de cada região;
 Entender o porquê das divisões territoriais do país;
 Aprender a analisar mapas;
 Ter conhecimento sobre as cinco regiões brasileiras;
 Incentivar a pesquisa
 Trabalhar em grupos
 Conhecer os estados brasileiros
 Identificar características geográficas, econômicas, ambientais e históricas de
cada região;
 Conhecer as capitais dos estados brasileiro

Principais ações
 Trabalhar especificamente cada região, bem como suas características
 Analisar o mapa do Brasil com suas regiões e estados que as compõe
 Aprender sobre as capitais dos estados brasileiros
 Trabalhar diferentes culturas, alimentos e geografia de cada região
 Analisar os diferentes “sotaques” na oralidade das pessoas que vivem em
cada região
 Organizar uma feira expositiva sobre as regiões com apresentação de
comidas típicas.
Avaliação
A avaliação do projeto será feita ao seu término com todos os
profissionais envolvidos, para que assim possamos rever passo a passo
todas as ações e solucionar todos os entraves que possam ter ocorrido
e a ainda a avaliação se dará com o trabalho de culminância e seus
resultados.

15. O MEIO AMBIENTE COMEÇA NO MEIO DA GENTE
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Objetivo Geral

Proporcionar conhecimento e conscientização de toda a comunidade escolar
acerca dos temas que envolvam meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a
construção de atitudes para a preservação com o desenvolvimento sustentável.
Objetivos Específicos
 Despertar valores e ideias de preservação da natureza e senso de
responsabilidade para com as gerações futuras;
 Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais
através de suas próprias ações;
 Percepção sobre a importância do homem na transformação do meio em que vive
e o que as interferências negativas têm causado à natureza;
 Estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos com
relação à utilização dos recursos naturais;

Principais ações

Em tempos de aulas remotas por conta da pandemia, serão apresentadas através das
plataformas de ensino: vídeos com curiosidades, histórias, jogos interativos, sugestões de
trabalhos sobre datas comemorativas referentes ao tema, caso ocorram nesse período,
etc..
Com o retorno presencial: Rodas de conversas e realização de atividades sobre questões
alusivas às várias temáticas que envolvam o tema de acordo com cada ano, palestras
com convidados e representantes de instituições/órgãos ambientais, pesquisa de campo
(arredores da escola), passeios a parques ecológicos, filmes, desenhos e documentários,
contação de histórias, apresentações dos alunos,

cultivo de plantas medicinais que

possam ser utilizados por toda a comunidade e de outras espécies, como por exemplo, as
Suculentas, que podem servir como fonte de aumento de renda familiar, produção de
artesanatos com materiais recicláveis, construção de maquetes etc...
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Avaliação
Se dará de forma contínua, através de observações e registros das participações e
envolvimento dos discentes e da Comunidade Escolar como um todo.
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APÊNDICE C – Plano de ação da Coordenação Pedagógica
Objetivo geral
Promover necessárias articulações numa atuação conjunta com os a
equipe gestora e docente para construir alternativas que coloquem a
educação a serviço do desenvolvimento de relações verdadeiramente
democráticas, ofertando a comunidade escolar uma educação de
qualidade, no intuito de formar cidadãos críticos e reflexivos.
Objetivos específicos
 Orientar, acompanhar e avaliar a elaboração e a execução do
planejamento pedagógico desenvolvido pelos professores;
 Dar

suporte

técnico-pedagógico

ao

planejamento,

desenvolvimento e avaliação do Projeto Interventivo e do
Reagrupamento;
 Investigar, discutir e implementar metodologias para sala de aula,
juntamente com os professores, que garantam uma participação
mais crítica e reflexiva dos estudantes na construção do
conhecimento;
 Salientar
importância

a

Figura 47 – Momento de formação continuada na
coordenação coletiva

do

trabalho coletivo na
construção

do

conhecimento;
 Propiciar
mecanismos
favoreçam

que
a

articulação da teoria
à

prática

momentos

nos
de

estudos,
pl

Fonte: Acervo Escola Classe Basevi
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anejamentos,
discussões;
 Elaborar, desenvolver e avaliar o
projeto político pedagógico juntamente com a equipe gestora.
Ações e estratégias
 Acompanhar e assessorar na, aplicação, análise e reflexão dos
resultados das avaliações diagnósticas internas e externas;
 Discutir nas coordenações coletivas sobre as fragilidades e
potencialidades dos professores diante do trabalho em sala de
aula;
 Montar com os professores projetos que atendam às necessidades dos
alunos;
 Reuniões quinzenais para planejamento por ano;
 Reuniões quinzenais para planejamento coletivo;
 Aplicar e/ou acompanhar testes da psicogênese quando necessário;
 Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as
ações pedagógicas, promovidas pela instituição educacional, pela
diretoria regional de ensino e pela subsecretaria de educação
básica, inclusive as de formação continuada;
 Montar gráficos e tabelas que identifiquem a realidade da escola
no que se refere à aprendizagem;
 Estudo e elaboração de fichas e instrumentos para
acompanhamento das reuniões, dos conselhos de classe e para
avaliação do processo;
 Orientar os professores na escrita dos relatórios de forma
sistemática e registrada;
 Atuar no processo de formação continuada nas coordenações
coletivas e dentro e fora da escola;
 Acompanhar as atividades do projeto político pedagógico nas
coordenações coletivas e no dia a dia da escola.

Parcerias envolvidas nas ações
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 Equipe gestora;
 Professores;
 SOE;
 EEAA;
 CRESo;
 Outros espaços a serem construídos.
Público

Professores e alunos da escola

Cronograma

Ao longo do processo bimestral e ao final do ano letivo.
Avaliação das ações
 Observação sistemática do processo;
 Apreciação dos resultados a partir de dados coletados através de
fichas e questionários, confrontando com os objetivos e ações
definidas, possibilitando elaboração de dados gráficos para
acompanhamento e redirecionamento das ações de acordo com
as necessidades evidenciadas;
 Bimestralmente nos conselhos de classe, nas reuniões coletivas,
nas reuniões de pais e mestres, nas reuniões com a Direção e
SOE;
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APÊNDICE D – Plano de ação do SOE (Serviço de Orientação
Educacional Especializado)
Objetivo geral
Conhecer e identificar as demandas da comunidade escolar e propor ações conjuntas
entre gestores, professores e família, voltadas á uma educação de qualidade.
Objetivos específicos
 Apoiar e subsidiar: Projeto Político Pedagógico-PPP, Conselho de Classe,
Coordenações coletivas, Avaliações Pedagógicas, Associação de pais e
mestres, Programa Saúde na Escola-PSE, e Projetos Pedagógicos;
 Desenvolver parceria com Sala de Recursos e Equipe Especializada de Apoio
a Aprendizagem, nos contatos familiares, estudos de casos, adaptações
curriculares para ANEES, encaminhamentos e projetos;
 Registrar diariamente ações do SOE mediante instrumentos tais como: fichas
de encaminhamento, ficha individual,
perfil das turmas...

Figura 48 – Diálogo com pais na Semana de
Adaptação da Educação Infantil.

 Colaborar para a efetiva realização
das ações da Semana Distrital de
Conscientização

e

Defesa

da

Promoção da Educação Inclusiva;
 Organizar

e

atuar

na

efetiva

realização das ações da Semana de
educação para a vida e Semana de
adaptação da educação infantil;
Fonte: Acervo Escola Classe Basevi.

Ações e estratégias
 Integrar as ações do SOE ás do professor visando à melhoria do rendimento
escolar;
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 Contribuir para o desenvolvimento integral do educando;
 Promover a integração escola/família/comunidade e desenvolver ações que
favoreçam a segurança e a saúde das crianças e, o envolvimento dos pais no
processo educativo;
 Integrar as ações do SOE a outros profissionais desta Instituição, como
também, ás Instituições especializadas da Rede Social de Sobradinho.

Parcerias envolvidas nas ações
 Equipe gestora;
 Pais;
 Profissionais da saúde da comunidade;
 Profissionais de serviços sociais da região;
 Conselho tutelar;
 Vara da infância e adolescência;
 Outras parcerias que se fizerem necessárias.

Público

Professores, alunos e famílias da escola e rede social da comunidade.
Cronograma

Cronograma Semanal de Atendimento
Segunda –
Terça – feira Quarta –
Quinta –
Feira
Feira
Feira
Atendimento Planejamento
Atendimento
Atendimento a
aos
e
aos
alunos
professores
Coletivas
professores e
Projetos

Sexta -Feira

Atendimento
a alunos

O atendimento aos pais e/ou responsáveis acontecerá de acordo com a
disponibilidade dos mesmos, definido por contato via agenda/telefone.
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Avaliação

A avaliação das atividades desenvolvidas será um processo contínuo e realizada por
meio de diálogo, reflexão, acompanhamento e levantamentos de dados junto aos
professores para que as intervenções/correções possam ser feitas sempre que se
detectar alguma falha no processo.
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APÊNDICE E – Plano de ação do AEE (Atendimento Educacional
Especializado)
Objetivo geral

Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas e promover ações de conscientização e promoção da
educação inclusiva aos alunos com necessidades educacionais especiais.

Objetivos específicos
 Atender com qualidade todos os alunos com necessidades educacionais
especiais;
 Ampliar o repertório comunicativo dos alunos;
 Fomentar ações para um melhor desenvolvimento dos alunos, favorecendo
cada vez mais sua autonomia e participação na escola, família e sociedade.
Ações e estratégias
 Elaborar o plano AEE;
 Realizar as adequações curriculares juntamente com os professores das
classes comuns inclusivas;
 Organizar uma rotina diária e previsível para os estudantes;
 Atuar nas atividades de complementação curricular específica;
 Colaborar com o professor da classe comum para a definição de estratégias
pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com deficiência e TGD;
 Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades
da instituição;
 Orientar as famílias para seu envolvimento e a sua participação no processo
educacional;
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 Indicar e orientar o uso de equipamentos e de materiais específicos.
 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais:
atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem,
dentre outros;
 Fortalecer a autonomia dos estudantes;
 Incentivar a comunicação do estudante, por meio de atividades curriculares e
de vida diária;
 Propiciar a interação dos estudantes nos ambientes sociais, valorizando as
diferenças;
 Realizar adequações de material didático pedagógico para atender as
necessidades dos estudantes;
 Ofertar suporte pedagógico aos estudantes facilitando-lhes o acesso aos
conteúdos desenvolvidos;
 Introduzir o estudante no aprendizado da informática acessível;
 Favorecer a construção da aprendizagem através de jogos, brincadeiras e
atividades dinâmica e divertidas.

Parcerias envolvidas nas ações

Pais, professores, EEAA, SOE, coordenação e equipe gestora
Público

Alunos com necessidades educativas especiais, docentes e suas famílias.
Cronograma

Durante todo o ano letivo.
Avaliação

A avaliação será contínua e processual, com vistas a retomada de ações para melhor
desenvolvimento dos alunos.
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APÊNDICE F – Plano de ação da EEAA (Equipe Especializada de
Apoio a Aprendizagem)
Objetivo geral
 Viabilizar a mudança de paradigma da comunidade escolar sobre a função do
EEAA, transformando a expectativa de atuação focada no aluno em atuação
de reflexões e conscientização dos papéis e reponsabilidades dos atores da
escola,

apoiando

a

equipe

escolar, favorecendo

a

apropriação

do

conhecimento, do desenvolvimento de recursos e habilidades que viabilizem a
renovação das práticas educativas.
Objetivos específicos
 Realizar o Mapeamento Institucional;
 Prestar Assessoria ao trabalho coletivo;
 Acompanhar o processo ensino aprendizagem.

Ações e estratégias
 Contextualizar as propostas da EEAA para a construção de propostas
interventivas;
 Envolver-se na dinâmica escolar;
 Levantamento de demandas;
 Contribuir com os processos de reflexão e promoção do conhecimento;
 Incentivar o envolvimento da comunidade;
 Acompanhar o ritmo dos acontecimentos da escola;
 Oferecer devolutivas dos casos e ações da EEAA;
 Acolher demandas familiares e oferecer devolutivas;
 Inserir-se no cotidiano escolar para construir um senso de pertencimento à
Equipe Escolar;
 Integrar o trabalho dos três serviços (SOE, EEAA e SR)
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 Acompanhar como se dá a aplicação de métodos e técnicas pedagógicas na
prática diária de sala de aula e na realização de projetos, propondo
intervenções caso sejam necessárias.
 Estudo do Projeto Político Pedagógico;
 Participação na Coordenação Coletiva;
 Entrevistas com docentes e pais de estudantes;
 Formação continuada para o docente;
 Formação voltada para famílias;
 Participação em Conselho de Classe;
 Participação em Reunião de Pais;
 Convocações aos familiares;
 Participação em eventos escolares (festa junina, festa da família, etc);
 Coordenação e Execução de projetos de acordo com as demandas da escola;
 Avaliação e reavaliação dos alunos;
 Formações com os docentes.
Parcerias envolvidas nas ações

Professores, SOE, AEE, coordenação pedagógica, professores, famílias, equipe
gestora e serviços sociais da região.

Público

Pais, alunos, professores, equipe gestora, demais profissionais da escola.
Cronograma

Ano letivo de 2019
Avaliação
 EEAA avaliará se há necessidade de mudanças de estratégias para dialogar
com o PP;
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 Solicitar feedback dos docentes e direção ao longo do ano por meio de
questionários estruturados ou verbalmente;
 Reunião

entre

Pedagoga

e

Psicóloga

para

avaliação

do

serviço

bimestralmente;
 Oferecer aos pais uma caixa de sugestões e avaliação do serviço. Solicitar aos
docentes o feedback sobre as ações realizadas pela equipe;
 Ao final de cada evento, em conjunto com toda a escola;
 Solicitar feedback da direção;
 Reunião entre pedagoga e psicóloga.

APÊNDICE G – Plano de ação – Conselho Escolar
Objetivo geral
 Promover regularmente a integração entre os diversos segmentos que
compõem a comunidade escolar visando uma concepção educacional comum
e a unidade de propósitos e ações.

Objetivos prioritários
 Consolidar um espaço legitimo de debate, negociação e encaminhamento de
demandas educacionais de acordo com cada segmento escolar representado
no conselho;
 Fazer um conselho escolar atuante capaz de expressar-se comprometido e
atuante na elaboração do PPP, da avaliação e no acompanhamento do mesmo;
 Descentralizar os deveres e ações relativos à gestão escolar para fortalecer a
própria escola e reforçar a ligação família-escola e escola-comunidade;
Metas
 Avaliar ações realizadas pelo conselho escolar da E.C. Basevi, ao longo do ano
letivo;
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 Elaboração de cronograma de reuniões ordinárias bimestrais do conselho
escolar;
 Realizar encaminhamentos da gestão da escola;
 Estabelecer conjuntamente ações para dinamizar sua participação na Escola
Classe Basevi, buscando a melhoria na qualidade do ensino oferecido pela
mesma;

Estratégias
 Realizar reuniões, garantindo a participação dos segmentos envolvidos do
processo de ensino aprendizagem;
 Reunião com representantes escolar e comunidade;
 Promover estudo, elaboração e aprovação do Regimento Interno do Colegiado

Escolar que possa atender às necessidades da comunidade e dos educadores
locais;
 Criar calendário de reuniões juntos aos membros do Colegiado Escolar;
 Deliberar e distribuir atividades de cada segmento para melhor atuação dos

mesmos;
 Registro e assinaturas em Ata, lista de presenças, relatórios, dentre outros,
esclarecendo o período de reuniões e questões tratadas.

Avaliação

A avaliação do processo de desempenho do Conselho Escolar, será realizada
pela equipe diretiva, coordenação e comunidade escolar mediante elaboração de
relatório final conjunto com a exposição dos resultados.
A equipe diretiva do conselho ficará responsável pela elaboração de um
questionário Avaliativo que funcionará como Instrumento de Coleta de Dados e será
distribuída aos Integrantes do colegiado para preenchimento de acordo com suas
avaliações, em seguida os dados serão analisados e as ações repensadas mediante
o que foi detectado nesse processo de análise de dados gerados pelo questionário.
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APÊNDICE H – Plano de Ação – Vigilância
Objetivos prioritários
 Viabilizar alternativas pertinentes à segurança do ambiente escolar, de modo
simples e eficaz;
 Manter a comunicação entre todos os segmentos do ambiente escolar;

Metas

Zelar pelos bens patrimoniais e a vida humana no cotidiano da escola;
 Zelar pelo bem-estar das dependências da escola sob sua responsabilidade;
 Fazer vigilância nas dependências administrativas sobre bens, posses,
instalações e demais dependências relacionadas à escola;

Estratégias
 Inspecionar dependências da escola no intuito de inviabilizar e prevenir
ocorrências perigosas para a segurança do ambiente;
 Controlar entradas e saídas de pessoas e materiais do prédio funcional e fazer
rondas regulares no ambiente em geral com atenção;
 Acompanhar atividades e eventos escolares no momento que a escala vigorar,
atento as atribuições da função;

Avaliação
 Por meio de realização de reuniões regulares com a equipe gestora para a
socialização dos eventos observados no desempenho da função, problemas e
possíveis soluções para estes;
 Em questionários destacados nos momentos de avaliação institucional com
participação de toda a comunidade escolar: pais, alunos, professores e demais
profissionais da educação.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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APÊNDICE I – Plano de Ação – Merendeiras – Alimentação escolar
Objetivos específicos
 Evitar doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados;
 Servir um alimento escolar saudável e seguro; sem contaminantes, doenças
transmitidas pelos alimentos e manipulado com higiene.
 Evitar a contaminação no preparo e manipulação da alimentação escolar;
 Manter o espaço de produção e o depósito limpo e organizado.
Ações e estratégias

Figura 51 – Almoço na escola



Ao final das atividades de trabalho limpar o

espaço

de

produção

como:

piso,

bancada,

utensílios, fogão, etc; para prevenir e controlar
baratas, ratos e outras pragas;


Cozinha com lixeira que tenha tampa e pedal;



Retirar sempre o lixo da área de preparo;



O local de trabalho deve ser bem iluminado e

ventilado;
Fonte: Acervo Escola Classe Basevi



Os manipuladores devem manter a higiene

pessoal, mãos lavadas, roupas limpas, usar diariamente a touca e ao servir
usar luvas e máscara;
 Participar de curso de capacitação e atualização periodicamente.
Parcerias envolvidas nas ações
Empresa de terceirizados, CRESo – coordenação intermediária, funcionários, alunos,
famílias, docentes e gestores

Cronograma

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria do Estado de Educação
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Diariamente, no decorrer do ano letivo.

Avaliação

Realizada com a comunidade escolar por meio de enquetes, questionários e
consultas periódicas.

Momento de apresentação da PP a Comunidade Escolar

Figura 52 – Conjunto de imagens para apresentação da PP BASEVI à comunidade escolar em fevereiro de 2018.

