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“É uma escola deslumbrante, é organizada e os
professores são uns amores. É muito limpa e
os funcionários são muito gentis.
A escola é muito boa e não tenho do que
reclamar.
Eu adoro a escola e não posso dizer nada dela e
sim agradecer a todos.
Essa escola é maravilhosa e tudo o que eu
aprendi foi graças a ela.” (Yohanna – 5º ano A)
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APRESENTAÇÃO
Em virtude da pandemia por conta do coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), e da
suspensão das aulas presenciais por força do decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de
2021 e do decreto nº 41.874 de 08 de março de 2021, revisamos e adequamos nosso
projeto político pedagógico para o ano de 2021 ainda em atendimento remoto aos
estudantes utilizando do ensino mediado por tecnologias, centradas nos estudantes, com
vistas a promover as aprendizagens mesmo fora do ambiente escolar, dando
continuidade ao compromisso dessa unidade escolar ao longo dos anos de sua
existência. Dada a compreensão da escola como espaço dialógico e dialético, dinâmico e
mutável, ambiente de ação e convivência de sujeitos diversos, a cada ano torna-se
necessário uma reflexão coletiva a fim de ressignificar espaços e tempos, projetos, metas,
reorganização e planejamento para atender antigas e novas demandas, no intuito de
possibilitar que cada parte envolvida no processo educacional possa expor seus anseios
e contribuir com seus argumentos para que esse espaço coletivo possa ampliar a
capacidade de harmonizar as diferenças entre indivíduos e grupos, suas realidades e
seus pontos de vista, fazendo valer o que é melhor para todos.

A escola reflete contradições características da sociedade em que está inserida.
As ações pedagógicas praticadas em seu interior são marcadas por conflitos e
desafios que, quando diagnosticados, debatidos e estudados por todos, ampliam
as alternativas de mudanças que tornam a escola mais democrática.
(ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA-PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
E
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS, p. 11)

Desta forma, a participação de todos na construção e reconstrução dos saberes
necessários para alcançar a almejada educação de qualidade fazem parte do cotidiano da
escola, para tanto convidamos você a conhecer a forma como isso acontece.

No primeiro momento, durante o primeiro
semestre

do

ano

corrente,

a

escola

se

movimentou no sentido de debater coletivamente
com a comunidade escolar sobre duas questões:
Figura 1: reunião virtual via Meet com profissionais da
Carreira Magistério. Autoria própria
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A escola que temos e A escola que queremos, compreendendo que a construção coletiva
fortalecerá a identidade da escola e o senso de pertencimento. Buscando o melhor meio
de atingir cada segmento, criamos várias alternativas para o debate em questão. Iniciando
com os profissionais da carreira magistério, realizamos uma reunião virtual e
conseguimos construir coletivamente os quadros abaixo utilizando o aplicativo Jamboard,
muito utilizado pela equipe nas aulas remotas.

Figura 2: compilação de respostas da CMP utilizando aplicativo Jamboard. Autoria própria.

Já com os segmentos de pais
e/ou responsáveis, a escola propôs
durante uma reunião virtual ocorrida
em um sábado letivo, que discutissem
juntamente com os estudantes sobre
A escola que temos e a escola que
queremos
Figura 3: reunião virtual via Meet com pais, alunos e funcionários da escola. Autoria própria.

e

elaborassem

frases,

desenhos ou textos e que nos
8

enviassem pelos grupos de WhatsApp das turmas.

Os olhares e percepções estão traduzidos nas imagens:

Figura 4: compilação de respostas utilizando o site menti.com

Figura 5: Compilação de desenhos das crianças sobre o
tema abordado na reunião. Autoria própria
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Figura 6: compilação de respostas utilizando o site menti.com. Autoria
própria

Dando sequência ao diálogo, convidamos os demais funcionários da escola,
terceirizados da limpeza, merenda e vigilância para que todos pudessem ter voz nesse
momento de avaliação e proposição de idéias, conforme pressupõe a Orientação
Pedagógica:
A expectativa é de que esses processos ocorram com ampla participação dos
profissionais da educação, estudantes, equipes pedagógicas e gestoras, pais,
mães, responsáveis e conselhos escolares na tomada de decisões, na definição
dos rumos da escola. (ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA – PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS, 2014, p. 9)

Após os debates e análises de pontos de vistas, seguem as considerações:

Figura 7: visão dos profissionais terceirizados. Site menti.com

Figura 8: visão dos profissionais terceirizados. Site menti.com
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A presente Proposta Pedagógica é o fio que tece o caminho de todas as ações da
escola, costurando desde seu histórico, diagnóstico da realidade, aspectos teóricos e
práticos até o desdobrar do seu planejamento desvelado no dia a dia, levando em
consideração os apontamentos acima citados, onde cada sujeito que faz parte dela é
convidado a bordar essa história coletiva e circular, passível de visitação, avaliação e
reelaboração, no intuito de buscar a qualidade social com vistas à construção de uma
educação que garanta os direitos das aprendizagens dos alunos e seja relevante para a
comunidade onde está inserida.
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HISTÓRICO
Um pouco sobre o Brochado da Rocha
A Escola Classe Brochado da Rocha existe há 53 anos, localizada na BR 020, Km
17 – Núcleo Rural DVO – Planaltina – Brasília DF (Entre Sobradinho e Planaltina) CEP:
73307-993.

De barraco improvisado a espaço amplo, apropriado para o desenvolvimento das
atividades, esta unidade teve momentos que marcaram sua história nesse espaço de
tempo enquanto sua reconstrução, que foi marcada pela morosidade e permeada por
muitos desafios, arrastou-se por quase cinco longos anos. Durante este tempo, a escola
ocupou diversos espaços, alguns distantes, inadequados ou pertencentes a outros
grupos, com suas identidades próprias, como salas de igreja e espaços de outras escolas
em Sobradinho I, II e Córrego do Arrozal.

Esta escola teve como ato de criação o Decreto nº 481 do GDF, publicado em
14/01/1966 para atender à demanda dos moradores que acamparam na época com seus
familiares para a construção da BR 020. O terreno da escola foi uma doação da família
Brochado da Rocha, em homenagem ao gesto a escola recebeu este nome.

Figura 9: prédio escolar antes da reconstrução. Autoria própria
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Durante muito tempo as características típicas predominantes da escola eram de
Zona Rural: funcionava em uma casa improvisada e atendia as crianças da vizinhança.
Porém devido ao processo de urbanização e o crescimento das cidades e surgimento de
novas comunidades, a escola deixou de ser considerada Zona Rural, mas ainda
apresenta algumas características de comunidades interioranas que são percebidas no
comportamento das crianças, que possuem mais liberdade e certa segurança, assim
ainda podem brincar fora de casa, correr ou subir em árvores. Estes são alguns privilégios
das crianças que residem no DVO, mas cabe lembrar que a comunidade escolar é
bastante heterogênea, pois atende outros novos povoados que vão surgindo em suas
proximidades e dependem do uso de transporte coletivo para deslocamento até a escola.

Independentemente das reformas e modificações ocorridas, é importante salientar
que antes da reconstrução do prédio, a estrutura física sempre foi a mesma desde a sua
fundação. No final de 2009, o então vice-governador Paulo Octávio fez uma visita à
escola, a pedido de uma professora, entendendo a precariedade da escola confirmou que
não havia mais condições de funcionamento naquelas instalações. Em fevereiro de 2010
a escola mudou-se para a igreja Imaculada Conceição, na quadra 13 de Sobradinho,
utilizando espaço emprestado. Este foi um marco histórico para toda comunidade escolar,
pois foi prometido que a escola seria reconstruída naquele ano, porém, devido a
problemas políticos, a obra nem sequer foi iniciada.

Em 2011 mudamos para Sobradinho II, prédio da
Secretaria de Educação, COER, usando espaço aos
fundos do CEF Queima Lençol, que à época aguardava
também a reconstrução do seu prédio. Desta forma, nos
distanciamos ainda mais da comunidade. Enfrentamos
alguns desafios, como por exemplo, a distância e a
inadequação dos espaços físicos.
Figura 10: novo prédio – construção e andamento. 2013. Autoria própria
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Figura 11: novo prédio – construção e andamento. 2013. Autoria

Naquele momento, devido às necessidades daquela comunidade, atendemos duas
turmas constituídas por alunos moradores dos arredores da escola. Concomitantemente,
atendemos outro público e começamos a perder alunos da comunidade do DVO, visto
que alguns pais consideraram a distância, a localização e outros aspectos como fatores
de risco aos filhos. No ano de 2012, a Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho
solicitou o espaço do COER, para ser ocupado pela EAPE e nos direcionou para a Escola
Classe Córrego do Arrozal, onde permanecemos até julho de 2014, atendendo alunos das
comunidades do DVO, Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, de uma comunidade
cigana, de chácaras e alguns alunos da comunidade do Córrego do Arrozal. Ali tivemos a
estrutura de escola, mas enfrentamos algumas dificuldades pelo fato de funcionarem duas
escolas com identidades distintas, ocupando os mesmos espaços. Entre outros aspectos
dificultadores, destacou-se o uso de um único recinto onde funcionavam sala dos
professores, copa, secretaria, direção e atendimentos diversos.

No ano de 2012, a Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho solicitou o
espaço do COER, para ser ocupado pela EAPE e nos direcionou para a Escola Classe
Córrego do Arrozal, onde permanecemos até julho de 2014, atendendo alunos das
comunidades do DVO, Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, de uma comunidade
cigana, de chácaras e alguns alunos da comunidade do Córrego do Arrozal. Ali tivemos a
estrutura de escola, mas enfrentamos algumas dificuldades pelo fato de funcionarem duas
escolas com identidades distintas, ocupando os mesmos espaços. Entre outros aspectos
dificultadores, destacou-se o uso de um único recinto onde funcionavam sala dos
professores, copa, secretaria, direção e atendimentos diversos.

No mês de agosto de 2013, finalmente a reconstrução do nosso prédio foi iniciada!
Acompanhamos de perto, ansiosos para voltar para a comunidade do DVO, para ficarmos
mais próximos dos pais/responsáveis, facilitar a vida dos alunos e ter uma escola para
chamar de nossa! A previsão de entrega da obra foi marcada para o final de maio de 2014
e para tristeza de todos, mais uma vez tivemos que esperar mais um pouco, pois a obra
não foi concluída. Apenas no dia 02/07/2014 o termo de ocupação do prédio novo foi
liberado e pudemos retornar ao nosso local de origem.
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Em meio a tantas mudanças, procuramos aqui escolher o melhor caminho a ser
seguido para garantir à comunidade escolar uma educação de qualidade. Apesar das
limitações dos locais pelos quais passamos, não nos omitimos ao que esteve ao alcance
das nossas forças no sentido de desenvolver um trabalho sério e responsável.

A Escola Classe Brochado da Rocha vem alcançando boas colocações nas
avaliações internas e externas. Isso se deve à coesão do grupo apesar das dificuldades
enfrentadas ao longo dessa jornada, o que nos fez acreditar que o prédio próprio da
escola, além de firmar ainda mais o compromisso e dedicação demonstrados,
proporcionaria as condições adequadas de trabalho e o conforto necessário para toda a
comunidade escolar, o que vem se confirmando à medida que o tempo passa.

Desde a mudança até o presente momento, perseguimos o objetivo de aperfeiçoar
o trabalho, organizar os espaços, buscando sempre os melhores resultados, enquanto a
identidade da escola vai se fortalecendo.

Organização do Espaço Físico

O prédio da Escola Classe Brochado da Rocha é constituído pelos seguintes
espaços.
 4 salas de aulas;


1 banheiro feminino com 4 cabines para alunas;



1 banheiro masculino com 4 cabines para alunos;



1 banheiro para PNE;



1 pátio coberto previsto para refeitório;



1 cozinha;



1 depósito de gêneros alimentícios;



1 sala de servidores;



1 depósito de materiais de limpeza;



1 banheiro feminino para servidoras;



1 banheiro masculino para servidores;
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1 laboratório de informática;



1 depósito de materiais pedagógicos;



1 sala para SOE;



1 sala de professores;



1 copa;



1 banheiro feminino para professoras;



1 banheiro masculino para professores;



1 secretaria;



1 diretoria;



1 sala de leitura;



1 pátio coberto;



1 parquinho.

Aqui cada cantinho é espaço de aprendizagem. Os professores fazem uso também
dos

arredores

da

escola

para

proporcionar

momentos

de

atividades

físicas,

psicomotricidade, observação, leitura, entre outros.

Figura 13: prédio escolar atual. Autoria própria
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A área da escola não comporta uma quadra de esporte, portanto os alunos utilizam
a quadra da comunidade que fica bem próxima à escola. O inconveniente é quando
chove, pois, a quadra não é coberta.

Em virtude da alta demanda, no ano de 2019 a escola passou a atender também
nos dois turnos, sendo que as turmas do Bloco Inicial de Alfabetização funcionam no
turno matutino e 4º e 5º anos no turno vespertino. Agora no ano de 2021, a composição
das turmas encontra-se segundo informações contidas no quadro a seguir:

ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS
ALUNOS MATRICULADOS – 2021 – ANOS INICIAIS
TURMA

TURNO

MASC

FEM

TOTAL

1º Ano

MAT

10

10

19

2º Ano A

MAT

12

7

19

3º Ano A

MAT

13

5

18

3º Ano B

MAT

15

9

24

4º Ano A

VESP

16

2

18

5º Ano A

VESP

9

8

17

5º Ano B

VESP

13

5

18

TOTAL

VESP

87

48

134

Quadro 1: Alunos matriculados -2021- Anos iniciais

Em maio de 2021, em virtude do afastamento para licença maternidade da vicediretora Valdinéia Correia Pinheiro Prestes, que atua nesta função desde 2014, a
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professora Nayara Lúcia Galvão Costa passa a exercer o cargo em substituição da titular.
Graduada em Pedagogia e Letras-Português, Nayara iniciou sua carreira no magistério na
iniciativa privada e desde 2018 atua em escolas públicas da SEEDF, somando
experiência em regência de turmas de anos finais, inicias, EJA, coordenação pedagógica
e, nesta unidade, ocupou a função de professora-regente em 2018 e 2019, depois atuou
como coordenadora pedagógica em 2020 e início de 2021.

A equipe gestora atualmente é composta por Cláudia Borges de Santos, diretora,
Nayara Lúcia Galvão Costa, vice-diretora e Renata Nicean Barbosa do Valle, chefe de
secretaria.

Cláudia Borges dos Santos é licenciada em Pedagogia, pós-graduada em Gestão
Escolar, iniciou sua carreira docente na SEDF em 1995, ministrou aulas em turmas de
Educação Infantil e Ensino Fundamental. Traz em seu currículo a experiência como
gestora em outras unidades de ensino como Escola Classe Natureza, Escola Classe 11
de Sobradinho e Escola Classe Ribeirão.

Renata Nicean Barbosa do Valle, da Carreira Assistência, tem formação em
pedagogia e é chefe de secretaria na escola desde o ano de 2009.

Hoje, o quadro profissional desta unidade de ensino é composto por: sete
professores regentes; uma chefe de secretaria; duas professoras readaptadas que são
apoios pedagógicos e uma servidora readaptada da Carreira Assistência, que atua como
apoio administrativo; uma orientadora educacional e uma pedagoga. Este ano contamos
ainda com o atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais pelos
professores de Sala de Recursos Ricardo Gama e Marli Pontes Vieira, cujo pólo fica na
Escola Classe 16, localizada no Condomínio Nova Colina. No momento, os alunos estão
sendo atendidos remotamente e em um possível retorno terão que se deslocar até o pólo
para atendimento. Infelizmente, até o presente momento não temos um coordenador
pedagógico, pois a professora Nayara Lúcia Galvão Costa que ocupava esta função
assumiu o cargo de vice-diretora momentaneamente e nenhum professor do grupo optou
por ocupar a função.
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A limpeza e conservação do prédio ficam a cargo de 4 servidores terceirizados da
empresa Juiz de Fora, e a vigilância é composta por 4 servidores terceirizados da
empresa Global. O serviço de cozinha é executado por duas merendeira efetivas e uma
terceirizada da empresa G&E.

Quadro de Profissionais no ano de 2021
Diretora (professora readaptada)

Claudia Borges dos Santos

Vice-diretora (licença
maternidade)

Valdinéia Correia Pinheiro Prestes

Vice-diretora (substituta)

Nayara Lúcia Galvão Costa

Chefe de secretaria

Renata Nicean Barbosa do Vale

Coordenadora Pedagógica
Apoio Pedagógico (professoras
readaptadas)
Apoio Administrativo
(Carreira Assistência – servidora
readaptada)
Serviço de Apoio a
Aprendizagem
Orientadora Educacional

CARÊNCIA
Myrtes de Souza Maia
Shirlei Pereira de Oliveira

Professora – 1º ano

Claudia de Almeida Alves (licença maternidade)

Professora – 1º ano (substituta)

Juliana da Silva Santos

Professora – 2º ano A

Andrea Carvalho Ferreira

Professora – 3º ano A

Vanessa Martins Rubim

Professora – 3º ano B

Andressa Veida Neris dos Santos

Professora – 4º ano A

Núcia Spindola da Silva

Professora – 5º ano A

Francisco Valmir da Silva

Professor – 5º ano B
Merendeiras: Efetiva
Efetiva
Terceirizada

Thaís Freitas de Lima
Silvânia Alves de Souza
Keilla Cristina Rodrigues de Sousa
Maria Silvânia Guedes Paiva
Edmar Pereira Santos
Francisco Igor R. Souza
Josilene Pereira Santos
Jaciara Santos de Almeida
Maria Lemos de Santana Aguiar

Conservação e limpeza
(terceirizados)
Vigilância Desarmada

Iolanda do Nascimento Silva
Tessa Juliana Moreira Tomaz ( pedagoga)
CARÊNCIA DE PSICÓLOGA
Marília Duda Nunes Vieira
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(terceirizados)

Genildo de Souza Silva
Genivaldo Alves da Silva
Kátia Bispo de S. Mota
Quadro 2: Quadro de Profissionais no ano de 2021

Conselho Escolar

Membro nato

Claudia Borges dos Santos

Presidente – segmento pais

Inês Maria de Jesus

Vice-presidente

Valdinéia Correia Pinheiro Prestes

Carreira Magistério - Secretária

Shirlei Pereira de Oliveira

Carreira Assistência

Iolanda do Nascimento Silva
Quadro 3: Conselho Escolar

E-mail para contato com a escola: ecbdarocha@gmail.com
CNPJ: 02.468.875/0001-48
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE BASEADO NO ENSINO REMOTO

Nos últimos anos a escola vem deixando de ser a escola da pequena comunidade
do DVO e ampliando seu atendimento, que a princípio era voltado também ao público do
Condomínio Nova Petrópoles, agora, além desses, a escola atende aos assentamentos
Zilda Xavier e Miguel Lobato. Em virtude dessa ampliação, a clientela é bastante
heterogênea.
É possível verificar que os alunos da comunidade do DVO são mais assistidos
pelas famílias e percebe-se também um nível mais elevado de acesso à cultura e
informação, bem como vida financeira mais estabilizada, mas não é regra.
A comunidade do Condomínio Nova Petrópoles vem se organizando e se
estabelecendo, portanto, temos realidades diversas, há famílias com condições
financeiras mais estáveis, com residências mais confortáveis, enquanto outras enfrentam
dificuldades básicas.
Apesar do pouco tempo de existência do assentamento Zilda Xavier, e do mais
recente Miguel Lobato, é possível perceber que ele vem se constituindo por pessoas de
diversos pontos do Distrito Federal e até de outros estados. As condições de vida, no que
diz respeito à moradia, saneamento básico, emprego, entre outros itens básicos
necessários à subsistência, ainda são bem elementares, quando não precários. Existem
também casos de violência, desamparo físico e/ou emocional das crianças e processos
de drogadição e/ou alcoolismo são frequentes, o que também é percebido nas outras
comunidades aqui citadas, em maior ou menor grau ou casos mais isolados.

Perfis dos profissionais:
Nesse momento atípico, toda a equipe precisou se adaptar a realidade do ensino
remoto. Foi necessário ampliar os conhecimentos e buscar novas ferramentas para
atender aos estudantes.
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Professores
O grupo docente sempre foi dedicado ao trabalho. O coletivo é coeso, realizado em
parceria e reverbera positivamente na aprendizagem dos alunos. No inicio da
pandemia o grupo participou de vários cursos online a fim de adquirir requisitos
básicos para desenvolver as aulas e atividades na plataforma Google. Estão em
formação continuamente para atualizar a didática pedagógica. Além de tudo isso,
cada professor precisou investir seus recursos para adquirir internet, computador,
organizar seu tempo profissional e pessoal já que cada residência transformou-se
em “sala de aula”. Para atingir o maior número de alunos, os professores tiveram
que disponibilizar o acesso ao seu telefone particular para pais e alunos, pois o
meio mais simples e de fácil acesso para as famílias ocorre pelo aplicativo do
WhatsApp, onde os professores enviam diariamente áudios, planejamentos e
orientações para realização das atividades que são propostas, além de retirar
dúvidas de pais e alunos.



Alunos
Os alunos também tiveram que aprender a lidar com os novos recursos. Diante do
baixo poder aquisitivo da maioria das famílias, esse foi mais um entrave para a
adequação ao ensino remoto. Muitos não possuem o mínimo de equipamento
necessário para participação das atividades remotas. Pouquíssimos possuem
acesso a aparelhos celulares com os recursos indispensáveis para as aulas,
menos ainda acesso a computadores. Os pais também tiveram que arcar com
pacote de dados para utilização nas aulas e envio de atividades, pois infelizmente
a internet disponibilizada pela Secretaria de Educação não atende todos os alunos.



Orientadora educacional, pedagoga e apoios pedagógicos
Juntamente com a vice-diretora que acumulou a função de coordenadora
pedagógica, toda equipe de apoio participa e auxilia no planejamento, na produção
e reprodução do material pedagógico que é enviado para os alunos que não tem
acesso à internet.
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Diante de toda essa realidade do ensino remoto, surgiu a necessidade de verificar
juntos às famílias suas condições para participação efetiva nesse formato. A escola então
enviou aos pais, uma pesquisa para revisão e atualização desta proposta. O objetivo era
de analisar junto à comunidade aspectos relevantes quanto ao ensino remoto, como por
exemplo, saber que aparelhos de acesso as famílias dispõem, se possuem acesso à
internet e quais suas impressões gerais sobre as aulas virtuais e materiais impressos
disponibilizados.
A compilação dos dados da pesquisa são os seguintes:


Porcentagem de respostas por turma:



Quanto aos equipamentos de acesso das famílias
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Em relação ao acesso à internet



Satisfação

quanto

à

utilização

da

plataforma

Google

e

conteúdos

desenvolvidos
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Qualidade do material utilizado/ produzido



Acompanhamento das aulas remotas X aprendizagem
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Aprendizagem de novos conteúdos e interação com os colegas



Quais são as maiores dificuldades do ensino a distância
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Rotina e ambiente de estudo dos estudantes em casa



Participação da família e avaliação da aprendizagem
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Atendimento junto aos professores e o que mais sentem falta no ensino
presencial



Desconforto da família quanto ao ensino remoto e retorno presencial

28

Solicitamos ainda que os pais e/ou responsáveis avaliassem como eles consideram
a relação que têm com a Secretaria Escolar e com os gestores desta unidade neste
tempo de pandemia.
Assim, em um encontro virtual realizado com as famílias em que contamos com 19
participantes, com o objetivo de realizar a avaliação do atendimento feito durante o ensino
remoto, os pais sinalizaram que apesar das dificuldades enfrentadas nesse período,
continuam sendo atendidos satisfatoriamente pela equipe gestora da escola, conforme
quadros abaixo:

Gráfico 1: grau de satisfação quanto à comunicação familia/escola no ensino remoto

Em relação à Educação Especial, dentro das suas limitações como a falta de
monitores, a escola sempre procura incluir de fato todos os seus estudantes, garantindo
os seus direitos dentro do que a compete, de acordo com a premissa do Currículo da
Educação Especial:
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nas duas últimas
décadas, tem envidado esforços e organizando suas ações e políticas
educacionais, fundamentadas no princípio de inclusão de todos os estudantes
com necessidades educacionais especiais em classes comuns, subsidiadas pelo
caráter multifuncional, diversificado e extensivo de atendimento educacional
especializado (CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICAEDUCAÇÃO ESPECIAL, 2014 p.10)

Destaca-se que dois alunos laudados, cujas condições e recomendação médica
preconizam o direito a monitor, foram atendidos até o momento. No entanto a escola
conta com outros alunos esperando por seus respectivos monitores.
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No corrente ano temos três classes reduzidas para atender de forma mais
satisfatória os alunos com necessidades educacionais especiais: 2º A, 4º A e 5 ºA.
Quanto à Sala de Recursos, a escola não conta com espaço e nem com esse
profissional. Por dois anos consecutivos os alunos receberam atendimento de um
profissional itinerante, mas desde o ano de 2019 a escola ainda não vem mais sendo
contemplada com este serviço.
Toda a organização pedagógica durante o ensino remoto e atendimentos estão
voltados ao rendimento e aproveitamento escolar dos alunos em geral. Para tanto, toda a
equipe pedagógica procura otimizar as aprendizagens realizando diagnóstico via meet
e/ou chamada de vídeo pelo WhatsApp e disponibilizando material impresso e pela
plataforma dentro das necessidades dos níveis de aprendizagem evidenciados, através
de reagrupamentos, atendimentos individualizados, orientações às famílias, projetos
interventivos, entre outras formas para garantir aos alunos seus direitos à aprendizagem,
o que reflete diretamente nas baixas taxas de evasão e reprovação.

E a aprendizagem?
As avaliações externas são elaboradas para fomentar as políticas públicas em
educação e avaliar o rendimento dos alunos e consequentemente o trabalho desenvolvido
pela escola. Seguem os resultados obtidos por esta unidade de acordo com dados
obtidos no site do inep: (http://www.inep.gov.br).

SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica

Quadro 4: pontuação IDEB

OBS: Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.
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A escola alcançou a meta estabelecida para o corrente ano em 2017 e desde então
continua desenvolvendo seu trabalho de forma organizada e intencional, objetivando
alcançar ou superar a sua meta atual que é marca de 5.9.
Em 2019 houve aplicação do Saeb, Sistema de Avaliação Básica, antiga Prova
Brasil. Pelos critérios estabelecidos no sistema de avaliação em relação ao quantitativo
mínimo de participantes. A escola não atingiu o quantitativo mínimo de participantes
exigido para que tivesse o resultado validado, ficando, portanto, a escola sem
mensuração de nota para a edição do Saeb em 2019.

Quadro 5: metas IDEB

Foi impetrado recurso junto ao INEP, pois houve transferência de aluno após o
Censo escolar, ficando a escola com um número de alunos inferior ao matriculados no
momento da aplicação da prova, porém o recurso foi indeferido.
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FUNÇÃO SOCIAL

Definir a função social de uma unidade escolar na atualidade torna-se uma tarefa
bastante complexa pela própria configuração da sociedade, que passa por profundas
transformações, onde a informação é produzida e disseminada rapidamente, a cultura é
mundializada e o avanço de novas tecnologias modificam profunda e constantemente a
forma de viver e pensar da humanidade. Neste sentido, o coletivo da escola, na
intencionalidade de delimitar a sua função, concorda com FREIRE:

O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, interferidora na
objetividade com que dialeticamente me relaciono. Meu papel no mundo não é só
o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito
de ocorrências. Não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito igualmente.
(FREIRE, 2008, p. 76-77,)

Neste contexto, surge a necessidade de se repensar a escola como instituição
fundamental para constituição do indivíduo e da sociedade.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal defende que a função
social da escola deve “garantir o acesso aos conhecimentos sistematizados ao longo da
história em articulação com os diferentes saberes construídos pelos sujeitos em espaços
sociais diversos” (ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NAS
ESCOLAS, 2014, p. 13). Em conformidade, o coletivo define que a sua função social é
proporcionar que a escola seja um espaço de comunhão dos saberes constituídos na
singularidade das experiências individuais, coletivas e históricas, na intencionalidade de
promover oportunidades e vivências que tragam perspectivas de leitura de mundo,
desenvolvimento do senso crítico, autonomia e consciência do papel dos indivíduos no
próprio desenvolvimento e na sua história, ao mesmo tempo em que leva em
consideração a sua influência na interação com os outros, enquanto agentes de
transformação social.
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PRINCÍPIOS

O coletivo da Escola Classe Brochado da Rocha encaminha sua prática com a
clareza de que a escola é o elo que une a indivíduos à coletividade através da educação.
Que ela também é o solo onde as transformações brotam, local em que as relações
sujeito-objeto devem ser direcionadas de forma intencional, levando em consideração que
a todo tempo os aspectos sociais, emocionais, econômicos, políticos, culturais estão
entrelaçados de forma tão intrínseca que se revelam no fazer pedagógico e
consequentemente na formação do cidadão que a escola deseja.
Ademais, é importante situar o momento histórico em que se encontra a
humanidade para se pensar essas correlações de forma mais ampla, como aponta
Colombo:

A sociedade moderna é complexa desde a sua origem. Surgiu de debates e
discussões entre vários pensadores e projetos, de diversas propostas ideológicas
e pelo inevitável caminhar do tempo histórico. Desde a Revolução Francesa são
promovidos debates em diversas áreas sobre o que é o tempo em que se vive,
denominado de moderno, e como é o sujeito fruto de seu período histórico.
Acreditou-se que esse homem, fruto de lutas históricas e sociais, seria um novo
ser, livre, emancipado das amarras religiosas, econômicas, ideológicas, sociais,
familiares, capaz de se autogerir, tornando-se o condutor de sua história.
(COLOMBO, 2012, online)

Diante dessa contextualização, emerge o desafio de ressignificar os conceitos préestabelecidos e o papel historicamente atribuído à escola, bem como os princípios que
orientaram sua prática para oferecer aos estudantes as condições para que se
desenvolvam integralmente, visto que este ser humano esperado, ainda não está
constituído, e a despeito de toda a conjuntura social, política e cultural a que estamos
submetidos e de toda sorte de informação disponível, percebe-se crianças, adolescentes
e jovens imersos em profundos e preocupantes conflitos emocionais e existenciais, de
forma que a educação necessita de fato, repensar a sua contribuição para a formação da
tão almejada sociedade justa, ética, responsável, inclusiva, democrática, sustentável e
solidária.
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Nessa perspectiva surge a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cujas origens
estão aportadas em documentos nacionais, como a Constituição Federal, Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e o Plano Nacional
de Educação (PNE) de 2014, trazendo a possibilidade de realinhar as esferas públicas
envolvidas nos processos educacionais e ser direcionadora da mudança urgente e
necessária, conforme estabelece a BNCC:
Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das
políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as
três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para
além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas,
redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os
estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental. Na BNCC,
competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e
valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício
da cidadania e do mundo do trabalho. (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR,
2018, p.8)

De acordo com o documento, a maior responsabilidade da escola não é pautada
apenas no conteúdo em si, mas no desenvolvimento de competências, compreendidas
como a soma de conhecimentos (saberes), habilidades (capacidade de aplicar esses
saberes na vida cotidiana), atitudes (força interna necessária para utilização desses
conhecimentos e habilidades) e valores (aptidão para utilizar esses conhecimentos e
habilidades com base em valores universais, como direitos humanos, ética, justiça social
e consciência ambiental). (REVISTA NOVA ESCOLA, EDIÇÃO 319, 2018).
Dessa forma, a escola procura desenvolver um trabalho interdisciplinar e
contextualizado partindo dos eixos transversais: “Educação para a Diversidade, Cidadania
e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade”,
defendidos pelo Currículo em Movimento do Distrito Federal – Anos Finais, 2018, p. 9,
buscando desenvolver os valores essenciais à vida em sociedade de forma que possam
permear interdisciplinarmente todas as áreas do conhecimento num constante diálogo
com as comunidades, famílias, alunos e educadores em suas rotinas diárias levando em
consideração a integralidade dos seus estudantes, observando os campos físicos,
emocionais, sociais, intelectuais e culturais, o que implica em proporcionar meios que
auxiliem os estudantes a adquirir mecanismos para lidar com suas emoções, seu corpo,
suas relações humanas e com o meio, sua identidade e sua cultura, sempre tendo em
34

vista o seu bem-estar bem como dos seus semelhantes e a sustentabilidade do planeta,
sempre acolhendo e respeitando as diferenças, incluindo a todos e respeitando seus
processos de desenvolvimento e necessidades individuais e especiais.
Para tanto é preciso avançar em estabelecer parcerias com outros espaços e
entidades, rompendo os muros da escola, como defende o princípio da territorialidade dos
Princípios Orientadores da Educação Integral. Além disso, é necessário expandir o
diálogo escola-comunidade, assim concordamos com a colocação:
As escolas que avançaram na qualidade da educação pública foram as que
avançaram no diálogo com a comunidade escolar (BRASIL,2008). Na Educação
integral é necessária a transformação da escola num espaço comunitário,
legitimando-se os saberes comunitários como sendo no mundo e na vida.
(PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, 2014, p 29)

De acordo com os levantamentos realizados com as famílias e a escola, no
diagnóstico da realidade presente, o relacionamento com as novas comunidades que
estão nas proximidades da escola estão brotando e para alcançar a sua efetividade, o
coletivo vem discutindo e procurando meios para estreitar os laços e estabelecer
parcerias e vínculos, especialmente no sentido de consolidar o senso de pertencimento
tão urgente e necessário.

Estes princípios são reafirmados, repensados, reforçados em momentos de
formação de continuada, planejamentos e avaliações, sem perder de vista que este é um
espaço de relações marcadas pelo respeito e afetividade sendo o diálogo mediador dos
conflitos, onde se procura sempre a acolhida sensível a todos que adentram os portões
da escola.
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MISSÃO
Promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do educando fundamentado
nos princípios de igualdade, cidadania e democracia em um espaço onde se vive, se
aprende, se constrói e se prepara para a vida.

OBJETIVO GERAL
Promover gerenciamento de recursos administrativos e pedagógicos para
alavancar a qualidade da educação de forma que ela proporcione a transformação social
perpassando pelo fortalecimento da gestão democrática e do desenvolvimento do
sentimento de pertencimento à escola, onde o processo de ensino aprendizagem seja
significativo e favoreça a construção do senso crítico para todos os sujeitos envolvidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Promover uma educação pública de qualidade como forma de garantir o acesso,
permanência e sucesso de todos os alunos à escola de acordo com o que foi
proposto pela comunidade escolar na elaboração da proposta pedagógica em
consonância com as normas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal;

•

Assegurar a construção, reconstrução e avaliação, sistemática e participativa da
Proposta Pedagógica;

•

Gerenciar recursos materiais, financeiros e humanos, com transparência,
observando os ditames da lei, de modo a garantir o avanço no processo
pedagógico;

•

Fortalecer o trabalho com os gêneros textuais;
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•

Promover formação continuada;

•

Adaptar os conteúdos curriculares à realidade da comunidade;

•

Manter o vínculo comunidade-escola por meios disponíveis neste momento de
pandemia.

•

Dialogar com a comunidade sobre as especificidades do ensino remoto na
intencionalidade de criar espaços de fala e participação no processo.

•

Trabalhar de forma sistemática e abrangente a questão da inclusão dos alunos
com necessidades educativas especiais.

•

Aprimorar e sistematizar o trabalho em matemática, adequando à realidade
imposta pela pandemia.

•

Desenvolver projetos sobre educação sexual de acordo com a faixa etária dos
estudantes;

•

Ampliar o letramento digital, respeitando as condições dos estudantes, mantendo
os recursos utilizados no ensino remoto e utilizando novos meios quando as aulas
presenciais forem retomadas;

•

Desenvolver a avaliação diagnóstica, formativa, contínua e processual como forma
de garantir o acompanhamento das aprendizagens com maior assertividade nas
intervenções.

37

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
As concepções teórico-metodológicas que compõem o universo escolar, mesmo
em uma pequena escola, nunca são homogêneas, pois cada ator traz consigo uma vida
impregnada de experiências. Nesse contexto, nossa escola não foge à regra.
Percebemos aqui também as diferentes concepções de ensino e de aprendizagem, onde,
cada sujeito, com sua história de vida, formação acadêmica e vivências carregadas de
sentidos e significados diversos, manifesta-se e impacta o fazer pedagógico e por mais
que seja apontada uma diretriz teórica para apoiar e conduzir sua prática, não pode negar
a influência da história dos partícipes que a compõem.
A Secretaria de Educação do Distrito Federal em seus Pressupostos Teóricos traz
uma perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento pautada na Teoria históricocultural, desenvolvida por Vygotsky. Entendemos que estamos engatinhando no que se
refere à compreensão do que efetivamente venham a ser esses processos na prática
quando observamos o posicionamento de Vygotsky (2004):

Em termos rigorosos, do ponto de vista científico não se pode educar o outro. É
impossível exercer influência imediata e provocar mudanças no organismo alheio,
é possível apenas a própria pessoa educar-se, ou seja, modificar as suas reações
inatas através da própria experiência. (VYGOTSKY, 2004, p.63)

É importante esclarecer que muitos conceitos contidos na teoria de Vygotsky
apresentam grandes equívocos quanto à sua compreensão e que substancialmente eles
ainda não estão bem consolidados pelo grupo, nem pela própria rede de ensino. Quando
é apontado que ninguém educa ninguém, percebemos que a tônica do processo de
ensino e aprendizagem encontra-se na experiência do aluno e não equivocadamente na
experiência do professor. É a experiência do aluno a diretriz da organização da prática
pedagógica. Ao professor cabe a organização social de um ambiente profícuo à
aprendizagem e ao desenvolvimento, bem como prover os mecanismos mediadores que
impulsionem o confronto e o enfrentamento dessas experiências para novas descobertas.
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Nesse sentido cabe ressaltar que a prática destoa da premissa teórica em que
Vygotsky coloca o sujeito como protagonista do seu processo de aprendizagem, pois
ainda nos pautamos na experiência do professor como direcionadora do processo. Vale
destacar que muitos conceitos ainda necessitam ser desvelados, pela própria
complexidade dos aspectos filosóficos que os sustentam. Sendo assim, é preciso avançar
quanto à apropriação do que efetivamente a teoria histórico-cultural propõe em relação à
percepção do sujeito, do que seja cultura e de como o meio social o constitui e ao mesmo
tempo é constituído por esse sujeito.

Embora esta teoria seja apontada pela SEEDF, percebe-se em nosso coletivo muito
presente em nossas falas e práticas a perspectiva da Teoria do Desenvolvimento Humano
de Piaget: a pressuposição do desenvolvimento em estágios evidencia-se na organização
do trabalho pedagógico (seleção de conteúdos, a visão da imaturidade, a dinâmica de
sala de aula, relação sujeito e conhecimento). Neste sentido, Terra destaca:
O desenvolvimento cognitivo implícito na ótica de Piaget, o homem é possuidor de
uma estrutura biológica que o possibilita desenvolver o mental, no entanto, esse
fato per se não assegura o desencadeamento de fatores que propiciarão o seu
desenvolvimento, haja vista que este só acontecerá a partir da interação do sujeito
com o objeto a conhecer. Por sua vez, a relação com o objeto, embora essencial,
da mesma forma também não é uma condição suficiente ao desenvolvimento
cognitivo humano, uma vez que para tanto é preciso, ainda, o exercício do
raciocínio (TERRA, 2006, online).

Assim sendo, a escola deve se organizar levando em consideração o conjunto de
fatores que compõe cada ser, procurando sempre promover ações intencionais que
respeitem os estágios do desenvolvimento físico, mental e social, compreendendo que
cada aluno traz consigo seus costumes, crenças, desejos, temores, limites e
potencialidades. Pensar a aprendizagem perpassa por compreender o (a) estudante como
um sujeito complexo, que constrói hipóteses e que para ir ao encontro de seu
pensamento. Importa acolhê-lo, para trazer situações didáticas e pedagógicas de
intervenção contribuindo no sentido de que repense o próprio pensamento nem a mais,
nem a menos daquilo de que é capaz. (VIGOTISKY, 2001).
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No intuito de transportar esses pilares de sustentabilidade dos conceitos teóricos
para o dia a dia da escola, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por
meio do Currículo da Educação Básica, aponta um caminho para o rompimento das
barreiras da prescrição de conteúdos, no intuito de proporcionar à escola ser a ponte que
una as concepções teóricas com as práticas diárias, onde o aluno, enquanto sujeito no
seu processo de construção de saberes desenvolva mecanismos para a sua
emancipação como cidadão.

Apesar de todos os avanços advindos das discussões e implementações das
concepções teóricas e documentos normativos, ainda há um longo caminho a ser
percorrido a fim de tornar a Educação Básica no Brasil capaz de proporcionar o
desenvolvimento integral dos alunos e a sua preparação para a vida, o trabalho e a
cidadania, conforme prevêem a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e o Plano Nacional de
Educação (PNE) de 2014.

Por conseguinte, na tentativa colaborar para a delimitação de consensos sobre que
cidadãos que o país tem a intenção de formar em seu vasto território, surge a Base
Nacional Curricular no sentido de melhor preparar as novas gerações para os desafios da
atualidade, através do desenvolvimento das competências gerais que necessitam
desenvolver para enfrentar os desafios da atualidade, observando o aluno como sujeito
histórico:

1. Conhecimento
2. Pensamento científico, criativo e crítico
3. Bagagem cultural
4. Comunicação
5. Inclusão digital
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6. Trabalho e projeto de vida
7. Argumentação
8. Autoconhecimento e autocuidado
9. Empatia e cooperação
10. Responsabilidade e cidadania

Assim

o

coletivo

desta

escola

está

comprometido

com

o

avanço

do

desenvolvimento destas competências defendidas pela BNCC e também com
compreensão e aplicação de forma abrangente dos fundamentos teórico-metodológicos
da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural e demais documentos
normativos, no sentido de qualificar as práticas educativas, num movimento constante de
formação continuada, ação e reflexão, na percepção do todo que envolve a busca pela
qualidade em educação pública.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO
Com a suspensão das aulas presencias, o ensino remoto na nossa escola /está
sendo realizado majoritariamente via WhatsApp. Após mapeamento de acesso,
percebemos que seria o meio que mais nos aproximaria das nossas crianças. Após
análise dos primeiros dias de aula remotamente e debates coletivos chegou-se à
conclusão de que nossa comunidade precisaria de orientações mais detalhadas por parte
dos professores, pois muitos pais, mães e responsáveis não possuem escolaridade
suficiente para assumir a condução das atividades com autonomia.

Cada turma possui seu grupo no WhatsApp com o professor e são enviadas
diariamente orientações aos pais quanto à atividade do dia, intervenções para as crianças
com maiores dificuldades, bem como são feitas chamadas de vídeo para direcionamento
da execução das atividades diretamente com o professor àqueles alunos que possuem
possibilidade de realizá-la.

Nossos alunos do BIA todos recebem material impresso e como nem todos
conseguem acessar a plataforma do google sala de aula, são oferecidas atividades extras
na plataforma para quem tem acesso, atividade contextualizada de acordo com o objetivo
de aprendizagem abordado no dia, além do uso do livro didático durante o processo.
Foram enviados para casa, materiais complementares produzidos pelos professores
como silabário, alfabeto móvel, reta numérica, ficha do nome e material dourado; os
professores encaminham as orientações de uso destes materiais pelo grupo de WhatsApp
almejando a alfabetização dos estudantes e seu pleno desenvolvimento. Após realização
do diagnóstico e levantadas as necessidades específicas dos estudantes foram
encaminhados materiais de apoio impresso para atendimento individualizado e são
realizadas aulas síncronas pelo meet uma vez por semana.

No segundo bloco, turmas de 4º e 5º anos, foi feito um levantamento quanto ao
acesso e aqueles estudantes que possuem acesso à plataforma são atendidos por meio
dela e também com uso do livro didático. Os estudantes que não têm acesso pelo google
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sala de aula recebem material impresso e os livros didáticos. Todos recebem
acompanhamento direto dos professores pelo grupo da turma no WhatsApp, onde o
professor se disponibiliza diariamente no horário de aula para orientar quanto a realização
das atividades propostas no dia, rotina de estudo, preparação do ambiente, tirar dúvidas,
fazer videochamadas para realizar diagnósticos e acompanhar aqueles que apresentam
maiores dificuldades. São realizadas aulas síncronas pelo meet uma vez por semana.
Os estudantes cuja as famílias não possuem aparelho tecnológico para
comunicação, como celular, a comunicação acontece por meio de terceiros, de forma
esporádicas. Outros por possuírem celulares com tecnologias limitadas para aplicativos
utilizados (WhatsApp, Google Sala de Aula e outros), a comunicação se dá por chamadas
telefônicas. São realizados também contatos telefônicos com aqueles que apresentam
dificuldades em acesso. Nos grupos de WhatsApp são solicitadas devolutivas das
atividades realizadas durante a semana, por meio de envio de foto, áudio, vídeos, a
regularidade de envio depende da necessidade observada pelo professor. Orientações
quanto aos ajustes observados nas devolutivas são feitas no privado de cada família.
O Plano de Permanência e Êxito escolar no contexto desta unidade perpassa pelo
acompanhamento abrangente e sistemático do desenvolvimento dos alunos. Tendo em
visto o alcance dos objetivos propostos pelo coletivo, que se materializa semanalmente,
às quartas-feiras, na coordenação coletiva, elaboramos e reelaboramos percursos,
avaliamos e seguimos intervindo com ações coletivas e individuais, realizando
atendimentos específicos e individual, e convocando famílias para assumirem o seu papel
como participes e possuintes de papel fundamental nesta engrenagem, ampliando o
pensamento que a educação é via de mão dupla e que o sucesso na vida acadêmica não
depende exclusivamente da escola. Neste sentido, buscamos realizar o trabalho de mãos
dadas com professores, coordenação, equipe gestora, SOE, demais servidores da escola,
no entendimento de que todos que trabalham na escola são sujeitos de saberes diversos
e podem contribuir com a formação dos alunos. Além disso, contamos ainda com o
suporte do Conselho Tutelar e buscamos todas as parcerias público-privadas possíveis no
intuito de garantir a permanência e o êxito dos nossos alunos.
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A organização escolar em ciclos é defendida pela LDB – 9.394/96 na
intencionalidade de oferecer maior quantidade e qualidade ao tempo escolar, além de
evitar a sua fragmentação.

A proposta desta forma de organização pressupõe mudanças de paradigmas que
envolvem toda a comunidade escolar, exigindo a reorganização dos tempos e espaços e
formação continuada para garantir os direitos de aprendizagens para todos os alunos,
compreendendo e levando em consideração suas diferenças.

No âmbito do Distrito Federal, a proposta chegou a ser discutida nas escolas no
ano de 2012. No início de 2013 veio o convite à adesão, que o grupo entendeu como
certa imposição, visto que seria necessário mais tempo para estudo e apropriação da
totalidade da proposta, pois alguns pontos são muito latentes, como a questão nãoretenção de alunos.

Cabe ressaltar que no ano de 2013 a SEDF através da EAPE ofereceu um curso
de formação continuada: Ciclos e Semestralidade – a reorganização de tempos e
espaços, que trouxe a possibilidade de conhecimento e discussão das bases legais,
teóricas, dos processos e práticas da proposta, porém o entendimento dos profissionais é
que a formação deveria preceder a implantação.

Independentemente do sentimento de imposição, aqui na escola já existe um
movimento de reorganização de tempos e espaços desde o ano de 2011, onde todos os
alunos começaram a ser atendidos de acordo com as suas necessidades em
reagrupamentos e, devido a esta e outras experiências, a proposta é percebida como
possibilidade de compreender a criança em sua processualidade e integralidade,
entendendo que a escola não pode ser um lugar comum em que o tempo seja apenas
uma marca temporal, mas sim um tempo qualitativo onde as atividades possam ser
realizadas e organizadas num contexto escolar propício à aprendizagem e ao
desenvolvimento.
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Durante ensino remoto percebeu-se uma maior dificuldade em realizar o
reagrupamento diante da dificuldade das famílias em conectar-se à escola remotamente
através de recursos tecnológicos próprios. O processo de diagnóstico fundamental para o
encaminhamento do reagrupamento levou, portanto, um tempo maior do que o desejado.
Conseguimos progredir no planejamento do reagrupamento ao final do segundo
semestre, deixando a efetivação para o segundo semestre do ano de 2021. As duas
turmas do 3º ano tiveram a oportunidade de iniciar primeiro, ainda no 2º bimestre. No 4º
ano foi possível adaptar atividades para alguns alunos que puderam ter acesso ao
trabalho de diagnóstico com a professora ainda no 2º bimestre também.

Cabe ainda destacar a compreensão do grupo quanto ao atendimento à laicidade
defendida na Constituição Federal. Após estudos e reflexões, optou-se por não trabalhar
festas tradicionais como Festa Junina, no sentido de não privilegiar costumes oriundos de
determinados grupos religiosos.

Em relação às datas comemorativas, decidiu-se não trabalhar datas afetivas da
forma convencional, como dia de Pais e Mães, para garantir o respeito aos diferentes
tipos e formações familiares e não incentivar o consumismo, na tentativa de desvincular o
pensamento recorrente que afetividade está ligada a presentes. Neste sentido a escola
realizou até 2019 a Festa da Família, no intuito de garantir a representatividade de todo o
seu público. A referida comemoração não aconteceu nos anos de 2020 e 2021 em razão
da pandemia do Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais.

Por ser esta uma escola classe, que atende crianças pequenas, a escola realizava
uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, possibilitando brincadeiras, gincanas e
outros meios de diversão. A comemoração não aconteceu nos anos de 2020 e 2021
quando o atendimento passou a ser remoto com a suspensão das aulas presenciais,
porém existe a intenção de retomada destas atividades com o retorno das aulas
presenciais
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As datas comemorativas que forem
abordadas

com

os

alunos

serão

previamente discutidas nos momentos de
planejamento de forma a assegurar que
Dia do Índio, Dia da Consciência Negra,
entre outros, não sejam comemorados de
maneira
Figura 14: Aluno brincando no evento em homenagem ao
Dia das Crianças. Outubro de 2019. Autoria própria.

estereotipada,

desprivilegiando

aprendizagem sobre as realidades e lutas
destes grupos. A intenção é desenvolver a

criticidade, de forma que os alunos percebam o contexto histórico em cada situação.

A Escola já experimentou diversos formatos de reagrupamento, neste ano,
estamos efetuando um acompanhamento mediado pela pedagoga, com reuniões de
acompanhamento nas coordenações individuais em que o professor, a direção, a
orientadora educacional juntos planejam ações possíveis e aplicáveis ao contexto de
ensino remoto. As estratégias pensadas foram: atendimentos via meet/vídeochamada de
acordo com os níveis de aprendizagens observados no diagnósticos para intervenção
pontual as necessidades dos estudantes, adequação do material impresso, atendimento
individualizado por parte do professor, da pedagoga e serviço de orientação educacional,
aquisição de material concreto e materiais diversos pela direção da escola para amparo
do professor e estudante, bem como são realizados contatos diretamente por ligação às
famílias para realizar acolhimento e combater o abandono e a evasão.

Os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem mais acentuados são
atendidos pela professora Shirley (professora readaptada). Neste, as crianças são
atendidas de acordo com as dificuldades apresentadas através de temas de seu
interesse, histórias, jogos, entre outros.

Desde 2015 a escola vem aprimorando o trabalho com gêneros textuais apontados
no Currículo, seguindo o seguinte percurso didático para desenvolvimento em sala de
aula com os estudantes:
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1ª Semana: Aproximação ao gênero

Exploração dos elementos estruturais do gênero: personagens, tempo, cenário,
jeito de começar, continuar e terminar, ilustração, levantamento de hipóteses/saberes,
produção de mapas conceituais observando características e estrutura do gênero.

2ª Semana: Apresentação de texto base para sistematização do gênero

Leitura e interpretação de texto, comparação de hipóteses levantadas com os
conhecimentos adquiridos, ilustrações, reconto oral, reconto coletivo e reconto individual
escrito para que o professor tenha elementos para avaliar o que os alunos já sabem e o
que ainda precisam aprender e enriquecimento de repertório.

3ª Semana: Colocando em jogo os saberes

Produção coletiva de roteiro, produção coletiva do gênero trabalhado, produção individual. A partir
dela o professor prepara atividades para intervir e
sanar as necessidades percebidas, além de
escolher um texto que melhor represente as
necessidades

da

turma

para

realizar

a

reestruturação textual. Esta organização vem
favorecendo a aquisição de habilidades leitoras e
escritoras dos alunos, enriquecer o trabalho
interdisciplinar, além de envolver as famílias na
leitura através da pasta de texto que os

alunos levam para casa.

Figura 15: Professoras Cláudia Almeida e Vanessa Rubim realizando
formação sobre o trabalho com gêneros textuais. Fevereiro de 2019.
Autoria própria

Quanto ao trabalho em matemática, ainda estamos procurando uma forma de
conduzi-lo de forma mais sistematizada.
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Ocorrem formações continuadas no espaço da coordenação coletiva, no que
concerne às necessidades gerais percebidas e sinalizadas pelo grupo de professores, de
acordo com as possibilidades do teletrabalho, a saber:








Tema
Letramento matemático (gravação 2º
Fórum dos Coordenadores)
Sequência didática do trabalho com
gêneros textuais
Edição de vídeos: Canva, vivavídeo
Psicogênese da Língua Escrita (gravação
do 3º Fórum dos Coordenadores)
Trabalho com unidade didática
Comunicação Assertiva

Formadores
Raimunda
Caroline (Vice-diretora
EC01)
Professora Andressa

Data
12/05
09/06
04/08

sugestão

A definir

UNIEB sugestão
UNIEB sugestão

A definir
A definir

Figura 16: Professora Caroline, vice-diretora da EC01, realizando formação sobre o trabalho com gêneros
textuais. Junho de 2021. Autoria propria

Em relação à gestão em sala de aula durante o ensino presencial, a organização
pedagógica aqui pensada visa proporcionar aos alunos aprendizagens concretas e para
tanto é necessário colocar em prática os aspectos descritos abaixo.

Obs.: esse formato já é adotado pela escola e tão logo as aulas presenciais sejam
retomadas, o corpo docente verificará a possibilidade em dar continuidade.
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Rodinha do BIA:







Rodinha 4ºs e 5ºs anos:


Leitura Compartilhada
Alfabeto
Calendário
Quantos somos
Mapa conceitual
Desafio lógico-matemático

Calendário – ano/mês
quinzena
semana
horas
ordens














Mapa conceitual
Leitura compartilhada
Compartilhamento de pesquisa
Desafios lógico-matemático

Outras Atividades:Reagrupamento
Quadro de ideias matemáticas
Quadro de ajuda
Envelopes individuais
Material concreto
Raposinha do silêncio
Figura 17: Festa da Família.
Julho de 2019. Autoria própria

Trabalho com gênero textual



Festa da Família: é um dos eventos mais esperados do ano. Pensando e
organizado pelo coletivo para resgatar valores da convivência no bojo
familiar, sem, portanto, perder de vista o respeito a todas as formas de
famílias que possam existir no contexto da comunidade escolar;



Reuniões

de

Pais

e

Mestres:

programadas

para

acontecerem

bimestralmente ou quando se fizer necessário;


Círculo de Convivência com as famílias: palestras e rodas de conversa
com temas relevantes para a população;
49



Projeto Pequenos Cientistas: com
vistas a fomentar o pensamento
e

alfabetização

preparar

os

científica
alunos

e

para

participar do Circuito de Ciências
e Plenarinha. A horta orgânica,
antes

um

projeto

específico,

Figura 18: alunos cuidando da horta. Autoria própria

passa a fazer parte deste, onde
cada etapa da sua execução
será conduzida de forma a levar os alunos a desenvolver o pensamento
científico.


Sala de Leitura: Empréstimo de livros para que os alunos possam levar
para casa e compartilhar com a familia;



Noite do pijama: a escola
organiza diversas atrações
entre

danças,

jogos,

músicas,

atividades

convidados,
especiais,

com
lanches

filmes,

entre

outros e após a participação
e interação, os alunos
dormem na escola;

Figura 19: Noite do Pijama. Dezembro de 2019. Autoria
própria



Conselhos de Classe Participativo;



Projeto de Educação Financeira;



Projeto Minhas Emoções e as Emoções dos Outros: reflexões e práticas
para desenvolver autoestima, inteligência emocional, empatia, valores, entre
outros assuntos que dizem respeito às habilidades socioemocionais;
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Saídas pedagógicas: para espaços diversos que possam agregar
conhecimento aos alunos como - museus, centros culturais, teatros,
parques, zoológicos, entre outros;

Figura 20: visita ao Planetário. Autoria própria



Parcerias: com entidades públicas ou privadas ou cidadãos que tenham
disponibilidade e interesse em realizar encontros, oficinas, entrevistas ou
roda de conversas;



Momentos de Avaliação Institucional: preconizado pela Secretaria de
Educação, agendado no calendário anual da rede e ou quando se faz
necessário.

Durante o ano são realizadas diversas atividades conectadas aos projetos e
Unidades Didáticas, seguem algumas imagens:

Figura 21: pedagoga orientando sobre rotina de estudos

Figura 22: alunos em palestra com engenheira aeroespacial.
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Março 2019. Autoria própria

Figura 23: alunos em ação contra a Dengue. Maio 2019.
Autoria própria

Figura 24: interação com a comunidade escolar. Autoria própria

Figura 25: evento de autógrafos

Equipe multiprofissional:



Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

A Escola Classe Brochado da Rocha conta com o Serviço Especializado de Apoio
à Aprendizagem, este serviço é de apoio técnico-pedagógico que tem como objetivo
contribuir para a superação das dificuldades no processo de ensino e escolarização, por
meio de uma atuação pautada em ações que ocorrem nos espaços do contexto escolar,
tais como o mapeamento institucional, o suporte ao trabalho da gestão escolar, a
assessoria ao processo de ensino aprendizagem desenvolvida por meio de intervenções
nas dificuldades de escolarização.
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É uma equipe multidisciplinar, devendo ser composta por Pedagogo e Psicólogo,
lotados na Instituição Educacional. No presente ano letivo a Escola somente tem em sua
Equipe uma pedagoga, pois não houve lotação de psicólogo.
O atendimento da pedagoga atuante é aos profissionais da UE, familiares dos
estudantes e com os próprios estudantes, esses dois últimos sempre em articulação com
os demais profissionais da escola.
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ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO
Avaliar é uma face desafiadora da educação por envolver muitos aspectos e
sujeitos. É fonte inesgotável de reflexão e angústias entre os coletivos nos interiores das
escolas. Aqui também reconhecemos a complexidade que envolve a avaliação, ao levar
em consideração as subjetividades inerentes a este processo.

A avaliação como parte intrínseca dos processos educacionais perpassa por todos
os âmbitos, cabendo a reflexão sobre a teoria x prática, portanto, para direcionar as ações
avaliativas, a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) compreende
que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública
democrática e emancipatória. Compreende também que a função diagnóstica compõe a
avaliação formativa, devendo ser comum aos demais níveis da avaliação. (CURRÍCULO
EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, 2014).

Na prática, o coletivo desta escola sempre buscou romper com a ideia da avaliação
com função classificatória ou para apontar o futuro dos estudantes em conformidade com
os padrões escolares estabelecidos, ou ainda para excluir os que costumeiramente
recebem rótulos de “oriundos de famílias desestruturadas, com dificuldades de
aprendizagem, desestimulados, ou outros termos que legitimam o fracasso escolar,
impedindo a compreensão de que cada estudante é único e tem seus próprios modos e
tempos de aprender.

Partindo dessa visão, prevalece o conceito que a avaliação deve ser dialógica com
a aprendizagem, abandonando a ideia dos resultados como ponto de chegada e se
tornando um ponto de partida, mais que isso, um recurso pedagógico.

A forma de avaliar, na compreensão dos educadores desta unidade, nasce da
concepção da construção dos conhecimentos, portanto ela deve favorecer o diagnóstico,
a retomada, orientando a própria prática, em consonância com a Secretaria de Educação
do Distrito Federal, em suas Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 2014 a 2016
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(versão preliminar) que adota a avaliação formativa como caminho que possibilita avaliar
o aluno em sua totalidade, seus saberes e sua subjetividade, a avaliação é sempre objeto
de reflexão:

A avaliação possui diversas funções. Contudo, a Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que na avaliação formativa estão
as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se
aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolverse: eis a perspectiva avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um termo
polissêmico, entende-se que instrumentos e procedimentos pelos quais a análise
qualitativa sobreponha-se àquelas puramente quantitativas podem realizar de
maneira menos injusta o ato avaliativo. Daqui decorrem o olhar e a intervenção
humana que os sistemas computadorizados não são capazes de atingir. (pag.12)

Assim baseamos a prática e buscamos alcançar uma avaliação que seja capaz de
traduzir o que aprendem nossos alunos no dia a dia e, mais que isso, ao conseguirmos
enxergar a realidade em sua totalidade: do planejamento aos processos de ensino e
aprendizagem e seus resultados, tenhamos mais clareza para redirecionar nosso fazer
pedagógico.

A perspectiva da prática avaliativa formativa, diagnóstica e processual, é
desenvolvida através de vários procedimentos, dos quais trataremos a seguir:



Autoavaliação: todos os alunos participam através de um questionário,

onde refletem sobre seu comportamento, seus relacionamentos e aprendizagem. Ocorre
uma vez por bimestre.


Conselho de Classe: realizado como norma da Secretaria de Educação,

acontece bimestralmente. É o momento em que caso a caso é analisado e são feitas
proposições para alavancar as aprendizagens dos alunos.
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Conselho de Classe Participativo: aspecto avaliativo permanente e

propositivo da escola. Acontece bimestralmente, onde refletimos e apontamos soluções
para resolução de conflitos e melhoria das relações e do desempenho dos papéis
atribuídos a cada um, momento em que são firmados os compromissos individuais e
coletivos. É organizado por turma, com representante de pais, da direção, da alimentação
escolar, coordenação, servidores da limpeza e o professor da turma. Neste momento, são
avaliados todos os segmentos da escola, o relacionamento dos alunos com seus pares, a
aprendizagem, o comportamento em sala e nos outros ambientes da escola. No corrente
ano o coletivo decidiu tornar este momento aberto para todos os pais de cada turma e não
somente com representatividade.
 Portfólio: instrumento pedagógico muito útil, pois os alunos imprimem suas

marcas, seus olhares, suas aprendizagens sobre os conteúdos propostos.
 Relatório de Avaliação – Rav: neste documento os alunos têm o registro

individual dos seus percursos, suas aprendizagens consolidadas, as que estão em
processo e as que ainda não foram construídas, bem como as intervenções que
aconteceram durante o bimestre no intuito de favorecer o desenvolvimento.


Avaliação das Aprendizagens: ocorre em cada bloco de acordo com o

processo de aprendizagem
BIA: a avaliação no Bloco Inicial de Alfabetização é pensada como um processo
conectado ao percurso da criança ao colocar em jogo os seus saberes. Sendo assim, o
olhar lançado é sobre alguém que está em constante movimento recursivo como sujeito
da aprendizagem. As estratégias pedagógicas dentro dessa abordagem são organizadas,
não como um conjunto de atividades, mas como recursos relacionais que abrem canais
dialógicos sintonizados ao pensamento da criança como forma de captar o seu
movimento e intervir gerando significações na aprendizagem (TACCA, 2008).
Todo e qualquer momento dentro do espaço da sala de aula se constitui em
pretexto para se avaliar e compreender o que a criança já sabe e o que ela ainda precisa
aprender. É preciso conhecer o outro, os seus motivos, necessidades e emoções, pensar
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junto e abrir espaços de proximidade e confiança para se encontrar formas significativas
de se intervir.
É importante se pensar que as crianças chegam à escola carregadas de
experiências sociais por estarem imersas em uma cultura, mesmo que os bens
culturalmente produzidos não estejam acessíveis à todas. O primeiro momento exige
escuta sensível, observação e compreensão de quem são essas crianças para que
possamos organizar o trabalho pedagógico pensando em instrumentos avaliativos e
intervenções capazes de nos permitir acessar os seus caminhos e dispor de ações
propositivas mais próximas de suas necessidades.
O diagnóstico da psicogênese da língua escrita é o ponto de partida para a
compreensão da hipótese da escrita em que as crianças se encontram. Nele visualizamos
a expressão de como elas compreendem como a escrita funciona, que saberes já
dispõem e que saberes necessitam acessar ou consolidar. A análise atenta e
observações nos possibilitam organizar ou mesmo reorganizar o trabalho pedagógico.
Assim, é possível pensar em reagrupamentos intra e interclasses e atividades
individualizadas direcionadas às necessidades e potencialidades individuais de cada
estudante.
O conhecimento lógico-matemático também é outro elemento constitutivo do
processo avaliativo inicial, faz-se necessário conhecer a forma como a criança atua sobre
os objetos e interage com ele buscando as suas experiências para compreender, resolver
e solucionar problemas, bem como pensar e operacionalizar suas ideias matemáticas.
Para isso os estudantes realizam avaliações escritas baseadas nos descritores do
Saeb/Sipae-DF, participam de dinâmicas que envolvem situações problemas e utilizam
material de apoio (palitos, canudos, material dourado ou outro material de contagem) e
registros pictóricos para representarem o pensamento diante das situações apresentadas
a eles e encontrarem diferentes estratégias e caminhos para se descobrir e socializar
respostas.
Outro ponto importante é observar como a criança se expressa, suas percepções
de mundo a forma como se posiciona e manifesta o seu entendimento acerca dos
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assuntos trabalhados e como dialoga com eles. Analisar o seu esquema corporal também
é imprescindível, pois pressupõe a forma como coordena as suas ações com o mundo.
Tais elementos são imprescindíveis para se planejar e reorganizar o trabalho pedagógico
fazendo escolhas mais acertadas e atuando em suas aprendizagens e desenvolvimento.
É de práxis que as avaliações sejam realizadas ao início, de caráter diagnóstico e
durante o processo, sempre que o professor percebe necessidade, de forma processual,
utilizando os instrumentos descritos e outros que sintam necessidade. Foram
selecionados descritores do Saeb/Sipae-DF para elaboração de uma avaliação escrita de
acordo com o nível de cada turma, compondo assim o rol de instrumentos avaliativos da
escola.
No segundo bloco, 4º e 5º anos: também é realizada avaliação diagnóstica por
meio de avaliação escrita baseada nos descritores do Saeb/Sipae-DF tanto para Língua
Portuguesa quanto para Matemática. Para diagnóstico inicial são observados descritores
do 3º ano para o 4º ano e do 4º para o 5º ano.
São realizados momentos em que as crianças em grupos menores ou
individualmente são convidadas a refletir sobre aspectos da Língua Portuguesa em
contato com um texto de gênero conhecido, como fábula ou conto e em Matemática são
observados os níveis de construção dentro do sistema de numeração decimal para o ano
de cada um. Abaixo segue o padrão utilizado para organização dos estudantes em níveis,
base para o planejamento objetivando atendimento individualizado e reagrupamento, bem
como garantir o direito de aprendizagem e a progressão das aprendizagens:
NÍVEL 1: decodificar as letras e montar palavras e frases. A criança é capaz de
reconhecer elementos explícitos do texto; Leitura silabada. CONSOLIDAÇÃO DA
ALFABETIZAÇÃO. Dificuldade no senso numérico (função de compreender os tipos de
números para quantificar a realidade), fatos numéricos ou cálculos, dificuldade nas suas
magnitudes e relações, necessitando de material concreto, uso do corpo (dedos) para
resolução de situações problemas; dificuldade em ler, escrever e ordenar números
naturais, de modo que sejam capazes de identificar e compreender as características
inerentes a cada sistema, como o valor posicional dos algarismos à esquerda ou à direita
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da unidade, por exemplo. Consolidação e compreensão das estruturas mentais:
classificar, ordenar, seriar, corresponder, comparar, conservar e incluir.
NÍVEL 2: ainda em construção na compreensão leitora INFERENCIAL, como
reconhecer não somente o que está escrito, mas também deduzir elementos implícitos no
texto. É o chamado infra texto, o conjunto de informações que está apenas sugerido na
história. Essa capacidade se amplia conforme se amplia a quantidade de leituras
realizadas, pois está relacionada a bagagem de conhecimento do leitor. Apesar de
apresentar

uma maior autonomia e conhecimentos matemáticos, ainda apresentam

necessidade de consolidar conceitos referentes ao senso numérico (função de
compreender os tipos de números para quantificar a realidade), fatos numéricos ou
cálculos, dificuldade nas suas magnitudes e relações, necessitando de material concreto,
uso do corpo (dedos) para resolução de situações problemas; dificuldade em ler, escrever
e ordenar números naturais, de modo que sejam capazes de identificar e compreender as
características inerentes a cada sistema, como o valor posicional dos algarismos à
esquerda ou à direita da unidade, por exemplo.
NÍVEL 3: apresentam compreensão leitora objetiva, em consolidação da leitura
inferencial e em construção da leitura avaliativa: capacidade não só de ler o texto e
responder questões sobre o que está explícito ou implícito, mas também de fazer
conexões com outros textos e informações sobre os temas tratados aprendidas em outras
fontes. Resolve problemas envolvendo as operações básicas com números naturais,
realizando os cálculos, porém ainda em construção o uso de diferentes estratégias para
obter o resultado desejado, seja por estimativa e cálculo mental, seja por meio da
aplicação de algoritmos (conta armada, por exemplo) ou mesmo pelo uso de
calculadoras, como também argumentar, justificando os procedimentos utilizados para a
resolução de uma dada questão, e avaliar se os resultados encontrados deram conta do
problema proposto.

Estas diversas faces da avaliação evidenciam a intencionalidade de que ela não
seja realizada em um momento estanque, tampouco em único formato, procurando
garantir que o aluno seja notado em suas peculiaridades.
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Tratando das avaliações externas ou em larga escala, SAEB e SIPAE-DF (Sistema
Permanente de Avaliação Educacional do DF), justificam-se como imprescindíveis para
acompanhar o trabalho de redes de ensino e possibilitar subsídios para a produção de
políticas educacionais e alocação de recursos a partir dos resultados mensurados em
decorrência das aprendizagens dos alunos, além de fornecer dados para que gestores e
equipe pedagógica das escolas possam ter dados mais concretos para intervir de modo
mais assertivo e garantir as aprendizagens dos alunos.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
É no espaço destinado à coordenação pedagógica que são direcionadas as ações
que possibilitam a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, a relação teoria-prática, a
contextualização e o trabalho com temas transversais e é onde o currículo assume a sua
posição de abarcar as experiências de aprendizagens implementadas que devem ser
vivenciadas pelos estudantes. Nele estão reunidos os conteúdos que serão utilizados no
processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a construção da identidade dos alunos
sem desconsiderar a individualidade e o contexto social no qual estão inseridos.

Começando pelo Bloco Inicial de Alfabetização, a equipe pedagógica entende que
a alfabetização tem papel preponderante e fundamental na caminhada escolar, sendo
determinante

para

a

sua

continuidade,

pois

possibilita

ao

educando

adquirir

conhecimentos que favorecerão a participação efetiva em contextos sociais, facultando o
exercício consciente de sua cidadania.

Ao observar a realidade do país, no que tange aos resultados obtidos em
avaliações de leitura e escrita, fica evidente que o seu ensino vem se mostrando como um
grande desafio para os professores alfabetizadores e equipes pedagógicas, uma vez que
o processo de alfabetização e letramento envolve questões profundas e multifatoriais.
Em estudo acerca da teoria da psicogênese da língua escrita, Ferreiro e Teberosky
(1998) caracterizam a alfabetização como um processo complexo através do qual o
estudante se apropria do sistema de escrita alfabética mediante formulação de hipóteses
em etapas sucessivas de compreensão. Ainda de acordo com as autoras, a diversidade
de hipóteses pode ser verificada em sala de aula e deve ser considerada na organização
do trabalho pedagógico em virtude de sua importância, abrangendo a lógica do processo
de aprendizagem, em contextos relevantes, privilegiando a multiplicidade de gêneros
textuais existentes no meio social (FERREIRO; TEBEROSKY, 1988; FERREIRO, 2001).

Isto posto, o Currículo dos Anos Iniciais traz os eixos integradores: Alfabetização,
Letramento e Ludicidade, como elementos que fomentam a conexão entre os objetivos e
61

conteúdos curriculares no processo de ensino e de aprendizagem no intuito de buscar a
formação de leitores hábeis: alfabetizados e letrados, que embora sejam partes
intrínsecas e interligadas dentro do processo de alfabetização, são distintas. O
planejamento e desenvolvimento das práticas de alfabetização devem caminhar no
sentido de promover o conhecimento e apropriação do sistema de escrita alfabética
(SEA), enquanto o educando avança em segurança para exercer a leitura e a escrita de
acordo com as normas da língua e o seu uso social.

Em termos gerais, ampliando a visão da organização curricular, destacamos a
forma como a escola se posiciona frente aos eixos apontados pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para
os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. A diversidade, em suas diversas
faces, não tem sido um ponto conflituoso em nossos relacionamentos, mas percebemos
alguns tons pontuais de preconceito em relação à questão étnica racial, portanto o tema é
sempre discutido nos momentos coletivos e individualmente, quando necessário.

A formação dos alunos parte da ideologia de que cada cidadão deverá ser crítico,
consciente dos seus direitos e deveres, que busca e valoriza a sua dignidade e a dos
seus semelhantes, que compreende que os direitos humanos, alcançados hoje, ainda que
não sejam garantidos e universalizados de forma ideal, são resultados de lutas sociais
que marcaram profundamente gerações no passado e ainda acontecem em nossos dias.

A Educação em e para os direitos humanos é defendida pelo Ministério de
Educação que por meio da resolução 01/2012, em concordância com as Diretrizes
Nacionais de Educação em Direitos Humanos do Conselho Nacional de Educação (CNE –
parecer 08/2012) estabeleceu a educação em direitos humanos como um dos pilares
centrais do direito à educação e sua integração junto ao currículo da Educação Básica.
(CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2014). Nessa perspectiva, a
escola deve se movimentar para se tornar um espaço que promova ações visando a
participação de grupos e indivíduos excluídos de tomadas de decisões e de construção de
direitos.
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Na questão da sustentabilidade, a escola já adota postura crítica em relação ao
consumismo, à preservação do meio ambiente, ao entendimento de que é necessário
cuidar do planeta e da biodiversidade, para garantir condições de vida com qualidade, e
que qualidade de vida depende das ações individuais e coletivas. Sendo assim, é
necessário formar os alunos na perspectiva de se perceberem como sujeitos, que as suas
ações interferem no meio ambiente e consequentemente na própria vida.

Ao discutirmos, estudarmos, compreendermos e decidirmos coletivamente todas as
questões, desde o nosso planejamento macro às ações menores, tornamo-nos
corresponsáveis por todas as etapas e pelo resultado.

A escola decidiu não dar enfoque a datas comemorativas quando são meras
impulsionadoras do consumismo, mas discuti-las na perspectiva crítica para que os
alunos sejam autônomos e aprendam a fazer boas escolhas individualmente. Dentro
desta questão foi discutido o papel das festas tradicionais de origem religiosa e atendendo
à Constituição Federal no que tange à laicidade das escolas públicas, portanto decidiu-se
não realizar a tradicional festa junina.

Atendendo as especificidades do trabalho pedagógico, a coordenação é
organizada da seguinte forma: formação, avaliação, troca de experiências e planejamento
dos objetivos de conteúdos que serão desenvolvidos ao longo do bimestre.

O coletivo, em avaliação do seu trabalho, decidiu pontuar duas Unidades Didáticas,
uma por semestre, de forma que elas abarquem o desenvolvimento do planejamento
interdisciplinar, que diz respeito ao processo de ligação de todas as disciplinas, evitando
assim

a

fragmentação

e

desconexão

entre

as

áreas

do

conhecimento

e

concomitantemente favorecendo a construção de aprendizagens mais sólidas e
significativas enquanto possibilita o trânsito entre as áreas do conhecimento, que são
mais detalhados nas coordenações coletivas destinadas aos planejamentos bimestrais.
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Por fim, os aspectos abordados nessa proposta nasceram da história da escola, do
seu passado, seu presente e o que se vislumbra para o seu futuro, sempre na
intencionalidade de promover educação inclusiva e garantir acesso e oportunidades de
aprendizagem com qualidade e equidade. Acreditamos que estas sejam concepções que
precisam ser assumidas pela comunidade escolar, para que a mesma possa mergulhar
de forma concreta na ação de se pensar a educação na visão interdisciplinar, não
fragmentada e debater estas questões no intuito consolidar o objetivo de formar cidadãos
capazes de garantir a subsistência, no que diz respeito à sustentabilidade física e social,
respeitando o planeta e as demais formas de vida e despertando a capacidade de
conviver com as diferenças de forma respeitosa, levando em consideração os Eixos
Transversais, como unificador, em torno dos quais se organizam as disciplinas, com a
intenção de fomentar as ações da escola de modo contextualizado para que a educação
se constitua de fato um meio que viabilize a transformação social.
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

- Fortalecer a
identidade
pedagógica da
escola por meio
da
reorganização
dos
aspectos
propostos
na
Proposta
Pedagógica

- Otimizar o
trabalho
pedagógico
da escola e
aumentar o
IDEB

- Estudo(formação)
- Avaliação
do
percurso
pedagógico
- Formação em
serviço
Troca
de
experiências
- Organização de
momentos
de
estudos com os
professores
envolvidos
ou
pessoas
convidadas,
observando
as
demandas
formativas
do
grupo
- Estudos de caso
de
situações
vivenciadas
em
sala
de
aula
(encaminhamentos,
sucessos e busca
de soluções)

GESTÃO PEDAGÓGICA
AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS
DAS AÇÕES
Em
coordenações
pedagógicas e
momentos de
avaliação
institucional

- Convidados
- EEAA
- Professores
- Coordenação
- Equipe Gestora

PRAZOS
Nas
coordenações
pedagógicas,
sempre que for
necessário

RECURSOS
NECESSÁRIOS
Recursos humanos

INDICADORES
Indício percebido
em reuniões de
planejamento
e
avaliação

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

Garantir
atendimento
para sanar as
necessidades
de
aprendizagens
dos estudantes
em
grupo
através
dos
reagrupamentos
e
individualmente
através
do
Projeto
Interventivo

Potencializar
suas
aprendizage
ns e sanar a
dificuldades
sinalizadas

- Atender os alunos
individualmente ou
em
grupos
pequenos

- Durante
a
execução, em
coordenações
coletivas

Avaliar
o
rendimento dos
alunos de forma
a favorecer o
planejamento
das ações e
intervenções
que viabilizem a
superação das
dificuldades de
aprendizagem
que
forem
evidenciadas

RESPONSÁVEIS
- Vice-Diretora
- Coordenadora
- Professores

PRAZOS

RECURSOS
NECESSÁRIOS

Continuamente Recursos
humanos, materiais
pedagógicos
e
jogos

INDICADORES
Avaliação
sistemática
alunos

de

Semestralmente

Acompanhar
as
aprendizage
ns e intervir
de
forma
mais
assertiva

- Criar instrumentos
de avaliação e
mecanismos
de
ensino a fim de
atingir as metas
citadas

- Durante
processo

o

- Equipe Gestora
- Professores
- Coordenadora
- Convidados

A partir
do
primeiro
bimestre
e Humanos
durante todo o pedagógicos
ano letivo

e

Indicador
da
necessidade
de
avaliar
nos
processos
de
aprendizagens

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

- Sistematizar o
trabalho
com
letramento
matemático

- Organizar e
otimizar
o
trabalho para
facilitar
o
processo de
ensinoaprendizagem
dos alunos

- Estudar
Conhecer
o
trabalho
de
escolas que já
desenvolvem estes
mecanismos
- Elaborar e aplicar
avaliações
das
aprendizagens
- Intervir junto aos
professores

AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS
DAS AÇÕES
Nas
coordenações
pedagógicas
- Em Conselhos
de Classe e
Conselho
de
Classe
Participativo
- Reuniões de
Pais e Mestres

- Equipe Gestora
- Coordenação
- Professores
- Pais e alunos

PRAZOS
Durante o ano
letivo

RECURSOS
NECESSÁRIOS
Humanos
pedagógicos

e

INDICADORES
Necessidade
percebida por meio
da avaliação da
aprendizagem e do
trabalho
pedagógico
da
escola

GESTÃO PARTICIPATIVA
AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

RESPONSÁVEI
S

METAS

AÇÕES

- Promover o
protagonismo
dos estudantes
e comunidade
escolar

Instituir
assembleias
dos
estudantes
com
e a
comunidade
com
participação
do Conselho
Escolar

- Debater com os
envolvidos
sobre
como programar e
desenvolver estes
momentos

- Durante o
processo
e
após
cada
momento
de
construção,
elaboração
e
execução
da
proposta

- Equipe Gestora
- Estudantes
- Conselho Escolar
- Pais/responsáveis
- Professores
- Líder comunitário

Início
do
segundo
bimestre
e
durante o ano
letivo

Humanos

Demanda oriunda
do
Conselho
Participativo

- Ampliar a
divulgação da
Proposta
Pedagógica

Garantir
que
este
documento
seja de fato
um
documento
da
comunidade
escolar

Incentivar
a
participação mais
efetiva
nos
momentos
de
discussão,
de
avaliação,
reavaliação
e
proposição
de
ações

Nos
dias
letivos
temáticos
instituídos
no
calendário
escolar
e
sempre que se
fizer necessário

- Equipe Gestora

Durante o ano
letivo

Humanos

Devido
a
constituição
da
nova comunidade
escolar

- Realizar Feira de
Ciências

PRAZOS

RECURSOS
NECESSÁRIO
S

OBJETIVOS

- Durante o
ano
letivo
(ações
detalhadas
nos
projetos

INDICADORES

específicos)

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

- Estreitar a
relação
entre
família e escola

- Desenvolver
o sentimento
de
pertencimento
e
buscar
maior
participação e
envolvimento
das famílias

Círculo
de
Convivência entre
as famílias
- Festa da Familia
- Sarau Literário

- Acrescentar
qualidade aos
processos
educacionais
através das
contribuições
de instituições
privadas

- Horta Orgânica

Estabelecer
vínculos
com
parcerias
privadas

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES
- Após cada
momento, nas
coordenações
coletivas
e
reuniões
de
Pais e Mestres

RESPONSÁVEI
S
- Equipe Gestora
- Conselho Escolar
- Professores
- Alunos

PRAZOS
Durante o ano
letivo

RECURSOS
NECESSÁRIO
S
Materiais
pedagógicos
recursos
financeiros

INDICADORES

e

Indicada
reuniões
avaliação

- Durante a
execução das
ações
coordenadas
em
conjunto
com
os
parceiros

- Equipe Gestora
- Professores
- Coordenação
- CRE
- Familias
- Empresas

Durante o ano
letivo

Doações

em
de

OBJETIVOS

METAS

Envolver
a
comunidade escolar
no
sentido
da
corresponsabilidade
de
continuar
alavancando
os
índices
de
desenvolvimento
nas
avaliações
internas e externas

Estabelecer
uma
meta
interna para
alcançar o
IDEB
Discutir
mecanismos
para
alcançá-la

Incentivar
as
famílias a avaliar
suas
atuações,
participações
e
acompanhamentos

Desenvolver
parceria
responsável

GESTÃO DE RECURSOS EDUCACIONAS
AVALIAÇÃO
AÇÕES
DAS
RESPONSÁVEIS PRAZOS
AÇÕES
- Realizar debates
com a comunidade
escolar
Desenvolver
mecanismos
de
avaliação
e
acompanhamento,
divulgar e discutilos
com
a
comunidade

- No decorrer
do processo

- Aplicação de
questionários
Conselhos
Participativos

- Durante o ano
letivo
em
reuniões
de
pais e mestres,
Conselhos
Participativos,
Dias
Letivos
Temáticos e/ou
quando se fizer
necessário

- Equipe Gestora
Comunidade
Escolar

Bimestral

RECURSOS
NECESSÁRIOS

INDICADORES

Humanos

Indício percebido
pela demanda do
não envolvimento
por parte de pais/
responsáveis

- Equipe Gestora
- Coordenação
- Professores
- Pais/responsáveis

Durante
todo o ano
letivo

Humanos

GESTÃO DE PESSOAS
AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS
DAS AÇÕES

METAS

AÇÕES

Tornar
conhecido
o
Regimento
Escolar
das
Instituições
Públicas
Educacionais
do
Distrito
Federal

Divulgar
amplamente
o documento
e discutir sua
aplicabilidade

- Realizar debates
com a comunidade
escolar

- No decorre do
processo

- Equipe Gestora
Comunidade
Escolar

Durante o ano
letivo

Humanos

Atualização
documento

- Ampliar os
conhecimentos
sobre
os
Direitos
Humanos

- Fortalecer
entendimento
sobre direitos
e deveres

- Palestras
- Oficinas
Estudos
debates

Após
encontros

- Equipe Gestora
- Coordenação
- Professores
- Pais/ responsáveis

Segundo
semestre

Humanos

Falta
de
conhecimentos
necessários para o
exercício
da
cidadania

e

os

PRAZOS

RECURSOS
NECESSÁRIOS

OBJETIVOS

INDICADORES
do

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

Buscar
integração
e
envolvimento
de todos os
segmentos da
escola
na
busca
da
qualidade em
educação
pública
nesta
unidade escolar

- Continuar o
processo de
envolvimento
de todos os
segmentos
nos projetos
da escola e
na
sua
organização
diária

Publicar
as
prestações
de
contas nos murais
da escola e enviar
aos pais através do
grupo
do
WhatsApp

- Garantir à
comunidade
escolar
o
acesso
e
participação na
elaboração
e
revisão
da
Proposta
Pedagógica

- Alcançar o
maior
número
possível de
membros da
comunidade
escolar para
compor
as
reuniões
para
tratar
sobre
a
Proposta
Pedagógica

Organizar
encontros
e
incentivar
a
participação

GESTÃO ADMINISTRATIVA
AVALIAÇÃO
RESPONSÁVEIS
DAS AÇÕES
- Nas reuniões
de
Pais
e
Mestres

- Por meio de
questionários e
debates

- Equipe Gestora

- Equipe Gestora

PRAZOS
Durante o ano
letivo

Durante o ano
letivo
e/ou
quando
se
fizer
necessário

RECURSOS
NECESSÁRIOS

INDICADORES

Humanos

Humanos

Necessidade
sinalizada
reuniões
planejamento
avaliação

em
de
e

AVALIAÇÃO
DAS AÇÕES

RESPONSÁVEIS

RECURSOS
NECESSÁRIOS

OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

PRAZOS

INDICADORES

- Zelar pela
transparência
em tudo que diz
respeito
à
gestão
da
escolar

- Tornar as
informações
acessíveis
sempre que
forem
necessárias

Disponibilizar
documentos
e
informações
à
comunidade local e
instâncias
superiores

- Nos momentos
de
Avaliação
Institucional ou
quando se fizer
necessária

- Equipe Gestora

Durante
ano letivo

o

Humanos

Reuniões
avalição

- Continuar o
trabalho
intensivo
de
conscientização
quanto
à
manutenção/
preservação do
patrimônio
público

Buscar
excelência
na
conservação
e
manutenção
do
patrimônio
local
para
que a escola
seja u lugar
aprazível

Envolver
os
alunos, famílias e
os funcionários no
processo
de
conscientização
quanto
à
organização
e
manutenção
dos
espaços, materiais
e prédio escolar
utilizando para isso
os
momentos
destinados
ao
Conselho Escolar
Participativo
ou
sempre que se fizer
necessário

- Em momentos
específicos
e
sempre que for
necessário

- Equipe Gestora
Segmentos
da
escola
Comunidade
Escolar
- Alunos

Durante
ano letivo

o

Humanos

Conselho
Participativo

de

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

O acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica serão realizados nos
dias previstos no calendário escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal (dias
letivos temáticos), coordenações pedagógicas, conselho de classe, reunião de pais e
mestres e nos momentos de reuniões pedagógicas/administrativas com a equipe da
escola e comunidade escolar com questionários via formulário google enviados pelo
WhatsApp das turmas e sempre que for necessário para que coletivamente possamos
avaliar e reelaborar percursos de forma que a equipe pedagógica/administrativa se
mobilize para alcançar os objetivos propostos neste documento e registrados em ata. .
Para avaliar a Proposta lançaremos mão de enquetes, questionários, Indicadores
de Qualidade – documento do MEC que favorece a avaliação e aponta caminhos para
busca de soluções.
O Conselho Escolar que já é bastante presente e participativo será sempre
solicitado para estes momentos.
Todos os esforços serão envidados no sentido de garantir que esta proposta seja
de fato um documento de identidade da Escola Classe Brochado da Rocha.

PROJETOS SOCIOEMOCIONAIS/ 2021

PROJETO

ALVO

ENVOLVIDOS

CULMINÂNCIA

- Encontros bimestrais via

-

seu importante papel na

Meet;

presencial

escolar

de

seus

filhos.

Famílias da - Atividades antes e depois
comunidade via plataforma Google

CRIAR E RAÍZES E
ASAS

PROFISSIONAIS

PRINCIPAIS AÇÕES

- Fortalecer as famílias e

vida
FAMÍLIA: LUGAR DE

PÚBLICO

OBJETIVOS

-

Promover

escuta

escolar

Forms;

Orientadora coletiva

- Apresentação de slides e
- Prevenir e intervir com

vídeos

motivacionais

e

orientações em situações

com conteúdo voltado ao

Duda

2022;

CRONOGRAMA

Questionário

para quantitativo
de qualitativo

e
via

e Google forms das

construção

Educacional Marília Projeto

sensível;

Encontro -

- Pedagoga Tessa troca
Thomaz
experiências

-

AVALIAÇÃO

ações

e

do trabalhados;
Família

temas

Um encontro
por bimestre/
2021

que

interfiram

diretamente no processo

tema

abordado

no

encontro;

ensino-aprendizagem dos
estudantes

da

Escola

Classe Brochado da Rocha

- Oportunizar momentos
de

fala

das

famílias

durante o encontro;

1º ENCONTRO: 19 de
maio/ 2021 às 19:00
 FAMÍLIA: LUGAR
DE CRIAR RAÍZES
2º ENCONTRO: 14 de
julho/2021 às 19:00
 MINHA FAMÍLIA É
ÚNICA!
3ºENCONTRO:
setembro/2021


QUEM
AMA
CUIDA: RESPEITA AS
DIFERENÇAS/CUIDA DE
SI E CUIDA DO OUTRO
4ºENCONTRO:
novembro/2021

FAMÍLIA:
DE CRIAR ASAS!
-

Promover

LUGAR

reflexão

- Encontros mensais por

- Exposição do -

sobre o significado das

turmas via Meet: 4º e 5º

material

emoções e o papel que

anos, 1º e 2º ano, 3º anos;

elas cumprem em nossa
PROJETO
EMOCIONÁRIO

vida, na vida de nossos
familiares
comunidade
vivemos,
possamos

e
em
para
aprender

da
que
que
a

geri-las e a crescer em
conjunto.

Estudantes
matriculados
do 1º ao 5º
ano

- Apresentação de uma
emoção,

porque

tal

Thomaz

emoção,

importância da emoção

quantitativo

construído pelos qualitativo

via

de cada mês

Google forms das letivo de 2021:

estudantes;

- Orientadora
Educacional Marília
Duda

-

Elaboração trabalhados;

abril a
novembro.

coletiva de uma
paródia com as

OBS:

emoções;

cronograma

para nossa vida;
- Música, vídeo musical,

e Última semana

emoções

a

sentimos, como reagimos
com

- Pedagoga Tessa

Questionário

Abaixo

detalhado.
-

Criação

de

história,

vídeos

explicativos e outros sobre
a emoção do encontro;
-

Confecção

de

um

símbolo que daremos a
esta

emoção:

monstro,

pote, espelho, árvore, casa
e outros;

- Momento de escuta e
fala dos estudantes sobre
a emoção.

cartazes sobre as
emoções;

MÊS

ABRIL

MAIO

JUNHO

SEGUNDA

TERÇA

SEXTA

26/04

27/04

30/04

4º e 5º

1º e 2º

3º ANOS

13:30 às 14:30

09:00 às 10:00

09:00 às 10:00

24/05

25/05

28/05

4º e 5º

1º e 2º

3º ANOS

13:30 às 14:30

09:00 às 10:00

09:00 às 10:00

21/06

22/06

25/06

4º e 5º

1º e 2º

3º ANOS

13:30 às 14:30

09:00 às 10:00

09:00 às 10:00

EMOÇÃO

DESEJO

Lâmpada dos desejos

ALEGRIA

Monstro da alegria

MEDO/CORAGEM

Espelho do medo e super-herói

JULHO

AGOSTO

12/07

13/07

16/07

4º e 5º

1º e 2º

3º ANOS

13:30 às 14:30

09:00 às 10:00

09:00 às 10:00

23/08

24/08

27/08

4º e 5º

1º e 2º

3º ANOS

13:30 às 14:30

09:00 às 10:00

09:00 às 10:00

20/09

21/09

24/09

ESPERANÇA

Árvore da esperança

RESILIÊNCIA

FRUSTAÇÃO/
SETEMBRO

4º e 5º

1º e 2º

3º ANOS

SATISFAÇÃO
13:30 às 14:30

09:00 às 10:00

09:00 às 10:00

25/10

26/10

29/10

TÉDIO/ ENTUSIASMO

OUTUBRO
4º e 5º

1º e 2º

3º ANOS

DEZEMBRO

13:30 às 14:30

09:00 às 10:00

09:00 às 10:00

06/12

7/12

10/12

4º e 5º

1º e 2º

3º ANOS

13:30 às 14:30

09:00 às 10:00

09:00 às 10:00

GRATIDÃO

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS


PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
PARCERIAS
AÇÕES/ESTRATÉGIAS
ENVOLVIDAS
PÚBLICO
NAS AÇÕES
Integrar todos os envolvidos no processo
 Todos
 Direção

de ensino-aprendizagem dos alunos;
envolvidos no

processo
de
 Coordenação
aprendizagem
da escola
 Professores
Organizar
o
trabalho
pedagógico


garantindo a coordenação coletiva e a UNIEB
 EEAA
individual;

 Alunos.

Planejar,
orientar
e
acompanhar
as
atividades
didático
pedagógicas da escola,
promovendo um espaço

de reflexão das práticas
pedagógicas,
e
articulando para que
haja uma troca de

experiências entre os
seus profissionais;
 Participar e organizar, em conjunto com a
Equipe gestora, o conselho escolar e o
 Valorizar
os conselho participativo;
profissionais
como
protagonistas
do

trabalho colaborativo;
 Participar e incentivar a participação dos
 Socializar
as professores nas formações oferecidas
experiências educativas pela UNIEB;
significativas a fim de
favorecer a integração
entre os professores,
 Contribuir para a melhoria dos índices de
bem como a avaliação
das
práticas desenvolvimento escolar;

CRONOGRAMA

AVALIAÇÕES
E AÇOES

Durante o ano A
letivo de 2019.
implementação
do Plano de
Ação
será
avaliada
nos
momentos
de
Avalições
institucionais/dia
letivo temático.

 Lembramos que
a avaliação é
constante e que
as datas ou
períodos
sugerem
um
marco temporal;
contudo
nas
Coordenações
Pedagógicas,
nas
reuniões
ordinárias
do
conselho
de
classe
serão

pedagógicas;

 Promover análise das
aprendizagens para a
reorganização da prática

docente;

Implementar a formação continuada
propositiva em serviço na rotina da
coordenação pedagógica;
Estimular a coletividade e o trabalho
colaborativo no ambiente escolar;


 Participar
da
elaboração,
 Estabelecer parceria com o corpo docente
implementação,
acompanhamento e da da escola no cotidiano de suas
avaliação da Proposta atribuições;
Pedagógica da escola;

 Divulgar e incentivar a Propor
momentos
de
reflexão
e
participação
dos reavaliação da prática educativa junto aos
professores em todas as docentes;
ações promovidas pela
SEDF/UNIEB;


 Ser educador junto aos
professores, auxiliando
nas
dificuldades
do

cotidiano;


 Acompanhar
os
resultados, propondo a

reflexão avaliativa da

equipe,
objetivando
redimensionar as ações
pedagógicas da escola.

Realizar estudos para apropriação do
Currículo em Movimento;

Convidar
profissionais
de
áreas
específicas para a Formação Continuada;
Integrar com SOE para a formação em
serviço;

oportunizados
tempo, espaço,
momentos
e
dados
que
servem para a
avaliação.





















Acompanhar a aplicabilidade do Currículo
vigente;
Acompanhar de forma sistemática os
conteúdos selecionados na quinzena junto
aos professores;
Propor atividades diversificadas de acordo
com o tema trabalhado;
Realizar bimestralmente diagnóstico de
leitura e escrita em todas as turmas;
Promover momentos culturais na entrada
dos alunos, realizando contação de
histórias,
músicas
diversificadas
e
psicomotricidade;
Orientar o corpo docente acerca do
planejamento pedagógico;
Disponibilizar para o corpo docente
recursos pedagógicos possíveis para a
sua utilização em sala de aula;
Sistematizar as atividades relacionadas ao
projeto de literatura constante no PPP;
Organizar o espaço e tempo escolar;



Produzir um portfólio com todas as
atividades realizadas na coordenação
pedagógica.

PLANO DE AÇÃO
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM/2021

ESCOLA CLASSE BROCHADO DA ROCHA
DIRETORA: Cláudia Borges dos Santos
VICE-DIRETORA: Valdinéia Correia Pinheiro Prestes
QUANTITATIVO DE ESTUDANTES: 134
Nº DE TURMAS: 07 (1º ao 5º ano)
ETAPAS/MODALIDADES: Ensino Fundamental – Séries Iniciais
SERVIÇOS DE APOIO: Sala

de

Recursos ( ) Orientação Educacional (X) Sala de Apoio à

Aprendizagem ( )

SEAA: Pedagoga: Tessa Juliana Moreira Thomaz (208.165-2)
Psicóloga(O): Sem lotação

EMBASAMENTO TEÓRICO
A Orientação Pedagógica (GDF, 2010) que norteia as EEAA (Equipes
Especializadas de Apoio à Aprendizagem), desde 15 de dezembro de 2008, por meio do
Diário Oficial do Distrito Federal Nº 248, foi publicada a Portaria Nº 254 (DISTRITO
FEDERAL, 2008), de 12 de dezembro de 2008, regulamenta e reconhece as EEAAs
com o objetivo de superar as dificuldades encontradas no processo de ensino e de
aprendizagem, considerando as múltiplas variáveis que podem interferir no desempenho
acadêmico dos alunos, com e sem necessidades educativas especiais. Constituindo as
EEAAs como um apoio técnico-pedagógico especializado, composto por um pedagogo e
um psicólogo escolar, em um trabalho multidisciplinar. A atuação desta Equipe pautasse
em três dimensões contextualizadas e simultâneas: o mapeamento institucional;

assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; e acompanhamento do processo de
ensino-aprendizagem dos alunos.
A base legal que fundamenta tal documento está na Declaração Universal dos
direitos das Crianças, dos Direitos Humanos, Constituição Federal do Brasil de 1988,
Estatuto da Criança e do adolescente, do Conselho Nacional de Educação e Portarias
do Distrito Federal (GDF, 2010). Em uma dessas bases legais, encontrava-se diretrizes
que norteiam e garantem a inclusão escolar de alunos com necessidades especiais. O
documento cita (IDEM), a Resolução CNE/CEB Nº 02/2001 quanto a diretrizes para a
educação especial,
Em vez de pensar no aluno como a origem de um problema, exigindo-se dele
um ajustamento nos padrões de normalidade para aprender com os demais,
coloca-se para os sistemas de ensino e para as escolas o desafio de construir
coletivamente as condições para atender bem à diversidade de seus alunos.
(p.42-43)

Cita também a LDBEN/ Nº 9.394/96 na qual delibera que o aluno com
necessidades educativas especiais seria garantido o atendimento educacional
especializado gratuito, com currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e
organização específicas. Ampliando os espaços restritos de salas de trabalho, na qual
os alunos com tais necessidades especiais estudavam, para o dinâmico espaço da
escola proporcionando interações constantes.
A base teórica é fundamentada em Vygotsky, Luria, Perrenoud e outros, que
deliberam sobre a construção de conceitos para o desenvolvimento humano e
desenvolvimento de competências; conceitos essenciais para entender como ocorre a
aprendizagem, a não aprendizagem e os papeis que cada um ocupa durante este
processo. A concepção que o desenvolvimento humano acontece por meio da “interação
ativa, dinâmica e constante entre fatores internos e externos a ele construindo-se
histórica e subjetivamente, mediante interações” com o meio e outras pessoas. (GDF,
2010, pp 49-56)
Apoiando-me nessas orientações compreendi a importância dessa Equipe dentro
da Escola Classe Brochado da Rocha. O desafio de um trabalho que avalia e assessora
sem apontar culpados, e sim como não poderia deixar de ser, com a perspectiva de
mediação como a principal maneira de intervir junto ao aluno, à escola e à família
proporcionando o desenvolvimento de todos.

Nesse processo, valoriza-se a mediação, ou seja, como o outro pode
contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os sujeitos da

instituição educacional e não só dos estudantes em situação de queixa. (GDF,
2010, p. 68)

A base para a construção da atuação da EEAA em suas perspectivas:
institucional, interventiva e preventiva, é com o intuito do desenvolvimento humano, em
especial, à promoção do desenvolvimento infantil. Para isso, está fundamentada em
teorias que orientam nesse sentido. Autores como Piaget (1971), a teoria cognitiva e
suas contribuições teóricas provenientes do construtivismo; Wallon (apud ALMEIDA,
2008), como a afetividade interfe no desenvolvimento integral da criança; Emília Ferreiro
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), a importância do diagnóstico para ações pontuais no
desenvolvimento da leitura e escrita; Vygotsky (1989), teoria do desenvolvimento sóciointeracionista; Rotta (2006), a necessidade de uma visão multidisciplinar do processo de
ensino-aprendizagem; Coll , Marchesi e Palácios (2004), a importância do
desenvolvimento dos alunos a partir de uma educação inclusiva; Sánchez-Cano et al
(2008), orientações para uma avaliação pedagógica que promova o desenvolvimento de
todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
Outros conhecimentos também dão suporte para a tomada de ações assertivas e
complexas. Como a neurociência voltada à educação, textos e vídeos da neurocientista
Doutora Suzana Herculano-Houzel (NEUROCIÊNCIA, 2010), que aborda temas que são
fundamentais à aprendizagem e o que decorre dela, como o porquê da não
aprendizagem.
A emoção interfere no processo de retenção de informação. É preciso motivação
para aprender. A atenção é fundamental na aprendizagem. O cérebro se
modifica em contato com o meio durante toda a vida. A formação da memória é
mais efetiva quando a nova informação é associada a um conhecimento prévio
(SALLAS, 2012, p.1).

Faz-se necessária uma visão multidisciplinar, mais globalizante do processo de
aprendizagem, e consequentemente, dos problemas dele decorrentes. A necessidade
de pesquisar cientificamente o processo de ensino-aprendizagem, os problemas que
dele derivam. Percorrer por diversas áreas de conhecimento para que um trabalho de
prevenção, diagnóstico e intervenção em um problema de não aprendizagem seja
realizado com eficiência. Entendendo o aluno com dificuldades na aprendizagem na sua
integralidade, aproximando-me dele como um todo.
Nessa concepção Beauclair (2004, p.47) coloca que,
o enfoque sistêmico cria uma teoria que procura dar conta das relações,
ao invés das partes isoladas, valorizando todos os elementos dessa relação de
forma igualitária. Pois então, dificilmente uma ciência apenas contemplaria os
conhecimentos necessários para resolver problemas da aprendizagem humana.

Sistematizar ideias sobre o olhar do/a psicopedagogo/a 1 é levantar
questionamentos, propor caminhos de reflexão e estabelecer algumas
possibilidades de interlocução com diferentes campos do conhecimento. O/a
psicopedagogo/a deve estar sempre atento às suas habilidades e competências
e deve desenvolver e construir uma escuta, um olhar psicopedagógico vinculado
ao seu próprio processo de aprender, buscando sempre “incorporar
conhecimentos, teoria e saber acerca do aprender.

Todas essas observações feitas levam em consideração que a cultura da escola
se configura no principal suporte para o desenvolvimento de uma educação inclusiva e
da sua interpretação do currículo obrigatório da SEDF. “Os valores, as normas, os
modelos de aprendizagem, as atitudes dos professores, as relações interpessoais
existentes, as expectativas mútuas, a participação de pais e alunos e a comunicação
que existe na escola” (COLL, MARCHESI; PALÁCIOS, 2004, p.7), são elementos que
determinam como a escola vai se organizar para atender suas demandas, organizar seu
currículo e as adaptações dos mesmos. Portanto, para uma mudança na qual a escola
seja mais inclusiva, valorizando as igualdades e respeitando as diferenças; em que as
famílias, os professores e os alunos sejam mais ativos e flexíveis, implica em uma
transformação da cultura da escola.
Porém, essas observações não excluíam o fato de que

nenhuma outra profissão foi tão investigada, avaliada e sistematizada
em suas dificuldades e angústias quanto a carreira de professor. Há toda uma
literatura especializada em seu sofrimento, caracterizado pela síndrome de
burnout, que leva à perda de entusiasmo e ao distanciamento afetivo, aos
índices de absenteísmo, aos problemas físicos e psicológicos, além da perda de
sentido da profissão [...] caracterizado por uma exaustão emocional típica das
profissões que exigem alguma forma de cuidado com o outro [...] No caso do
ensino, muitos fatores contribuem para o burnout, desde a gestão da sala de
aula (turmas grandes, alunos desmotivados, indisciplina), até a falta de
reconhecimento e valorização da profissão, passando pelo excesso de aulas e
pressões externas ao desempenho profissional, como a falta de tempo, as
diversas tarefas burocráticas e a própria organização do trabalho [...] (CASTRO;
SOUZA, 2012, p. 266)

1

O autor coloca o psicopedagogo no desempenho da atuação relatada, porém este Plano de Ação

considera que na Escola Classe Brochado da Rocha cabe ao pedagogo e ao psicólogo, promover e desenvolver tal
atuação de forma multidisciplinar.

O que acentuou tal sofrimento foi o ano letivo de 2020 e 2021, no qual o mundo
necessitou adaptasse a uma nova realidade, distanciamento social, luto, pandemia,
dificuldades financeiras, mundo digital, educação remota, aulas síncronas, famílias
assumindo novos papéis e outros.
ATUAÇÃO INSTITUCIONAL: Segundo as Orientações Pedagógicas das EEAAs, a
atuação do pedagogo é voltada para uma perspectiva Institucional, Interventiva e
Preventiva. Na perspectiva Institucional, a EEAA atua na ‘promoção de ações que
viabilizassem a conscientização de funções, papeis e responsabilidades dos atores da
escola, gestores e professores, com o intuito de renovação das práticas educativas’.
(GDF, 2010, p. 66)
Ainda na perspectiva Institucional, o pedagogo e psicólogo atuam juntos, ‘se
distanciando de uma concepção de atuação centrada no aluno, na ideia central de que
este seria o portador de problemas, distúrbios, doenças que demandaria tratamento
pedagógico ou psicológico’. (GDF, 2010, p. 67) Segundo Porto, a atuação voltada para o
âmbito institucional, é necessário
repensar a prática educativa e envolver não só o aluno, mas professores,
coordenadores e diretores. Como os alunos costumam apresentar déficits
específicos de inteligência, é necessária, [...] a avaliação do potencial de
aprendizagem do discente, [...] até porque os déficits cognitivos não são
problemas isolados, mas fazem parte do contexto cultural do indivíduo. [...]
complementa que, além de intervir nos descompassos da aprendizagem [...]
deve se preocupar com a melhoria da qualidade de ensino. (apud RICHARTZ;
GONÇALVES, 2016, p.1)

Um dos maiores desafios que tal atuação encontra é a mudança para essa
perspectiva Institucional. Deixar um olhar unilateral, linear, para um enfoque sistêmico
do processo de ensino-aprendizagem. Com muitos aspectos subjetivos em seus
diversos âmbitos: os alunos, suas famílias, os professores e as escolas. Perceber o que
era relevante do que era desnecessário, o que estava realmente envolvido em uma
demanda de queixa escolar. Identificando não apenas deficiências e dificuldades, mas
sim necessidades educativas, reconhecendo capacidades e potencialidades. Um
trabalho que apresentasse como resultado “situações passíveis de melhora e na
concretização de auxílio e suporte” (SÁNCHEZ-CANO et al, 2008, p.10)
Por isso, objetivando a Atuação Institucional da minha função, uma das primeiras
ações na Equipe é o de conhecer a Escola e sua cultura. Observar o que não só a
organização visível mostra, mas o que está por traz das ações, estratégias e diálogos
adotados na escola. Em uma postura de observação e análise de todo o processo.
Quanto a essa ação, as Orientações Pedagógicas para as Equipes de Apoio a
Aprendizagem (GDF, 2010) dirige a atuação do SEAA para ‘três grandes dimensões:
mapeamento institucional; assessoria ao trabalho coletivo dos professores, e
acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem’.

O Mapeamento Institucional é “uma etapa de análise institucional, que mantém o
foco em suas várias dimensões, isto é, pedagógica, administrativa, social, cultural, entre
outras, considerando que estas são promotoras de sucesso e/ou de fracasso no âmbito
do espaço escolar” (GDF, 2010, p.69)
ATUAÇÃO INTERVENTIVA: o trabalho pautado nas três atuações: institucional,
interventiva e preventiva, não ocorre de forma estanque como se fosse uma sucessão
de etapas hierarquizadas. Ao contrário estas atuações são desenvolvidas
simultaneamente. E uma interferirá diretamente na outra.
Por isso, a atuação Interventiva, tanto aclara as ações institucionais, como
contribui significativamente para ações preventivas. Diante disso,

Bossa propõe três níveis de possibilidades de ação: no primeiro seria um
trabalho que considerasse as questões didático-metodológicas, a
formação/orientação de professores e o aconselhamento dos pais. No segundo
um diagnóstico da realidade institucional e um consequente plano de
intervenção e no terceiro buscar-se-iam alternativas para minimizar as
consequências quando um problema já está instalado. (BOSSA, 2000)

Dentro dessa atuação está ajudar professores a repensar sua maneira de
ensinar; trabalhar para que a escola não fosse um problema, mas sim a solução; fazer
encaminhamentos a partir das avaliações realizadas em conjunto; orientar aos pais nos
diversos assuntos relacionados à aprendizagem; e propor ações para que o trabalho em
equipe se efetivasse. Além de
conhecer como foram geradas as dificuldades da criança, que influência teve o
ambiente social e familiar, que papel está tendo a escola na origem e na
manifestação dessas dificuldades e qual é a resposta educativa mais adequada.
(COLL; MARCHESI; PALÁCIOS, 2004, p.20).

Sobre essas necessidades, este Plano de Ação considera uma posição crítica
quanto a utilização do termo “necessidades especiais”. Segundo Ainscow e Tweddle
(1998 apud COLL; MARCHESI; PALÁCIOS, 2004, p. 22), todos nós deveríamos utilizar
o termo “necessidades individuais”, porque em determinado momento todos
“experimentamos” dificuldades de aprendizagem. “Em seu lugar, deveríamos encontrar
vias de reconhecimento da individualidade de cada aluno”.
Um programa de formação continuada para os professores. Com o objetivo de
que conheçam e debatam sobre o processo de ensino-aprendizagem em diferentes
abordagens. Principalmente, que a aprendizagem e não aprendizagem, de crianças com

ou sem necessidades educativas individuais, dependeria do nosso conceito e
conhecimento sobre desenvolvimento humano, em especial o desenvolvimento infantil.
Alguns dos temas propostos a serem estudados:
 Implantação e aplicação sistemática de um diagnóstico inicial das turmas, em que
os professores possam conhecer diferentes aspectos de seus alunos para uma
intervenção mais assertiva.
 Como se aprende? – Formação sobre como a emoção, memória, atenção e
variadas oportunidades de experimentar, são fundamentais para o processo de
ensino-aprendizagem. (NEUROCIÊNCIA, 2010).
 Metodologias ativas: Como as metodologias ativas favorecem o aprendizado. A
proposta é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem.2
 Aprendizagem baseada em projetos. – Reflexões com textos de Philippe
Perrenoud (GENTILE; BENCINI, 2000) sobre aprendizagem baseada em projetos
e desenvolvimento de competências. Vídeos de Celso Antunes explorando a
aprendizagem por meio de projetos.3
 Avaliação psicomotora (NETO, 2014). – O que e por que avaliar o
desenvolvimento psicomotor das crianças.

O diagnóstico consiste em um conjunto de atividades e ações distribuídas
a critério do professor que permitam observação qualitativa e quantitativa da
aprendizagem dos alunos e consequentemente, do ensino. Fazem parte deste
diagnóstico: teste da psicogênese (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), produção textual a
vista de gravuras, reconto de uma fábula ou um conto de fadas, jogo dos 7 erros,
avaliação escrita de matemática e português, ditado de números (MOÇO, 2010), ditado
de palavras, autoditado, desenho livre, desenho da família e autorretrato, níveis de
leitura e observação do comportamento.
Em seguida analisar as atividades aplicadas e observações feitas pelo professor,
junto com a pedagoga, o professor, a coordenadora, um membro da equipe gestora e
orientadora educacional. A partir das análises feitas, conhecer os alunos conforme as
necessidades que apresentam, os encaminhados à EEAA para outras avaliações, as
estratégias e ações que cada um dos presentes precisará adotar para sanar dificuldades
e também para prevenir possíveis demandas de queixa por não aprendizagem, além é
claro das competências e habilidades já adquiridas pelos alunos, suas potencialidades e
em que momento se encontra em seu desenvolvimento.
O diagnóstico possibilitou um binômio entre assessoramento e avaliação
fundamental para

2
3

https://novaescola.org.br/conteudo/11897/como-as-metodologias-ativas-favorecem-o-aprendizado
Exemplo de projetos. https://www.youtube.com/watch?v=vDpdia2H1Q4

ampla perspectiva centrada nas necessidades educativas sentidas pelo aluno
para desenvolver-se como pessoa, dentro de seu contexto social, e as
necessidades experimentadas pela escola para ajuda-los a crescer
pessoalmente.[...] Avalia-se para assessorar. Assessora-se a partir da avaliação.
Avalia-se e assessora-se como principal maneira de intervir junto ao aluno, à
escola e ao sistema educacional. (SANCHEZ-CANO et al, 2008, p. 9)

Também de suma importância está como fazer a diferença na família e não ser
mais um profissional que atesta deficiências, dificuldades e fracassos. Como Rotta et al
(2006, p. 8) coloca,
o profissional tem que lembrar sempre que não só a criança está com
dificuldades, mas que também a família está com sua autoestima abalada ao
perceber o fracasso do filho. Ajudá-los a superar essa situação é uma das
principais tarefas da relação profissional-paciente4.

Momento de estabelecer uma relação de confiança, afeto e respeito mútuo, de
fortalecimento as famílias, seus responsáveis legais, para atuarem de maneira
autônoma buscando e garantindo os direitos legais que o estudante tem. Sobre isso
Coll, Marchesi e Palácios (2004, p.213), afirmam
A escolarização de crianças [...] é importante, entre outras coisas, justamente
em relação à dificuldade dos pais de pôr em prática, por si só, todo o programa
educativo de que elas necessitam. Portanto, os pais e os familiares não perdem
a relevância singular e a responsabilidade educativa que lhes cabem na infância.
A cooperação entre professores e pais, sempre necessária na educação, é
absolutamente imprescindível na educação especial, e deve se concretizar em
um bom entendimento recíproco e em uma ação pactuada.

A questão é a garantia de que a escola assuma o desafio, independentemente
das condições de saúde e das suas capacidades, ‘de proporcionar o desenvolvimento
de seus estudantes em todas as áreas com plena confiança de que o avanço será
sempre possível, desde que se oferecesse os apoios adequados’ (COLL; MARCHESI;
PALÁCIOS, 2004).
ATUAÇÃO PREVENTIVA: uma das atuações mais importantes é a Preventiva, porque
ela tanto previne, como também ela garante que as ações já tomadas e estabelecidas
não regridam. Por isso, a atuação Preventiva não acontece após ou subsequente as
outras atuações, institucional e interventiva, pelo contrário, ela é proporcional e
concomitante a elas.
Minha atuação preventiva dá ênfase a um trabalho em que evite possíveis
problemas de aprendizagem, interferindo nos já existentes, sejam esses devido às
práticas pedagógicas ou as práticas referentes à comunidade escolar.

4

Neste Plano de Ação a relação se dá escola-família-aluno.

O mapeamento institucional, o assessoramento ao trabalho coletivo e o
acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem são ações institucionais e
interventivas que tem uma perspectiva preventiva. Esta última, o acompanhamento do
processo de ensino-aprendizagem, tem como foco preventivo mais a promoção da
reflexão de como os professores planejam, executam e avaliam seus trabalhos, do que
a elaboração de atividades, técnicas e projetos de mudança da prática pedagógica.
Promovendo que os mesmos a partir de suas reflexões modifiquem sua prática de
acordo com seu desenvolvimento profissional.
Segundo Porto (2011 apud RICHARTZ; GONÇALVES, 2016, p.1)
o trabalho preventivo [...] é mediador entre o sujeito e a história que causou a
dificuldade de aprendizagem: no enfoque preventivo, o papel é detectar
possíveis problemas no processo de ensino-aprendizagem; participar da
dinâmica das relações da comunidade educativa, objetivando favorecer
processos de integração e troca; realizar orientações metodológicas para o
processo ensino-aprendizagem, considerando as características do indivíduo ou
grupo; colocar em prática alguns processos de orientação educacional,
vocacional e ocupacional em grupo ou individual.

Para potencializar e levar a bom termo as atuações de colaboração mencionadas,
é imprescindível, reconhecer a participação de todos dentro desse processo, que não se
concluiu, mas dá início a novas oportunidades e outros avanços a serem percorridos.

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL
Ações/Demandas
1- Questionário
online as famílias via
Plataforma Google
sala de aula e
aplicativo WhatsApp
(formulado
pela
Orientação
Educacional
e
Coordenação
Pedagógica);
2- Encontros
semanais via Meet
ou chamada de
vídeo
com
coordenadora
pedagógica
e
Orientadora
Educacional;

Objetivos

Procedimentos

Cronograma

Profissionais
envolvidos

- Reunião com direção e/ou
coordenação da instituição
educacional

Avaliação

- Discussão e reflexão intraequipe;

- Análise documental
- Entrevistas com a direção
Conhecer
e
analisar
as sobre o processo de gestão
características
da
instituição
Entrevistas
com
educacional tais como: espaço físico, localização, quadro funcional, coordenadores pedagógicos
modalidade de ensino, turmas,
Análises
de
dados
turnos, entre outras.
estatísticos relacionados ao
rendimento
escolar
(aprovações,
evasões,
transferências, etc).
Levantamento
informações históricas

de
da

Pedagoga/
Diretora/
vicediretora/
coordenadora
Março
a pedagógica/
novembro/2021 orientadora
educacional/
secretária/
famílias
e
estudantes.

- Discussão com os gestores e
com o corpo docente acerca das
informações construídas, com o
objetivo de favorecer o trabalho
administrativo-pedagógico;
Organização
e/ou
ressignificação de um Plano de
Atuação da EEAA para a Escola
Classe Brochado da Rocha.
Feedback
entre
profissionais envolvidos;

os

instituição, acerca da origem,
fatos
marcantes,
características do trabalho em
épocas anteriores;
- Informações referentes
conjuntura social, política
econômica
na
qual
instituição educacional
insere;

à
e
a
se

Análises
de
dados
estatísticos relacionados ao
rendimento
escolar
(aprovações,
evasões,
transferências, etc).
1. Leitura
de
cópias digitalizadas
ou em PDF dos
documentos
que
Investigar, evidenciar e analisar
norteiam a escola;
convergências, incoerências,
2. Participação das
coletivas semanais conflitos ou avanços a partir da
organizadas
pela análise documental e da
gestão escolar;
3. Encontros
observação
das
práticas
mensais
com escolares.
professores
via
Meet ou Vídeo

Análise
documental
(legislações,
proposta
pedagógica,
matrizes
curriculares,
regimento
interno,
estratégia
de
matrícula,
projetos
educacionais
e
outros
documentos que facilitem a
compreensão da natureza,
organização e funcionamento
da instituição educacional);
- Observações dos espaços e

- Discussão e reflexão intraequipe;

Março a
novembro/2021

Pedagoga/
Diretora/ vicediretora/coorden
adora
pedagógica/
orientadora
educacional/
secretária/
professores

- Discussão com os gestores e
com o corpo docente acerca das
informações construídas, com o
objetivo de favorecer o trabalho
administrativo-pedagógico;
Organização
e/ou
ressignificação de um Plano de
Atuação da EEAA para a Escola
Classe Brochado da Rocha.

chamada;
das dinâmicas pedagógicas:
4. Participação nos
- Entrevistas individuais com
planejamentos dos
professores para conhecer,
anos atendidos pela
dentre outros, a atuação, a
escola;
concepção de aprendizagem, a
5. Participação nas
motivação para o trabalho
aulas
síncronas,
docente, as concepções de
conforme acordado
ensino, a avaliação e sua
e disposição do
percepção do contexto;
professor;
6. Escuta atenta e
sensível
nos
encontros virtuais;
1. Encontros
semanais
com
- Reunião com direção e/ou
coordenadora
coordenação da instituição
pedagógica,
educacional
orientadora
educacional
via
- Entrevistas com a direção
Meet e/ou chamada
sobre o processo de gestão
de vídeo;
Conhecer e analisar o processo
2. Participação nas de gestão escolar e as práticas Entrevistas
com
coletivas semanais, educativas.
coordenadores pedagógicos;
planejamentos,
projetos
- Observações dos espaços e
educacionais,
das dinâmicas pedagógicas (via
projetos
Meet, chamadas de vídeo,
interventivos;
encontros
presenciais
esporádicos);

Feedback
entre
profissionais envolvidos;

os

- Discussão e reflexão intraequipe;

Março a
novembro/2021

Pedagoga/
Diretora/ vicediretora/coorden
adora
pedagógica/
orientadora
educacional/
secretária/
professores/
famílias e
estudantes.

- Discussão com os gestores e
com o corpo docente acerca das
informações construídas, com o
objetivo de favorecer o trabalho
administrativo-pedagógico;
Organização
e/ou
ressignificação de um Plano de
Atuação da EEAA para a Escola
Classe Brochado da Rocha.
Feedback
entre
profissionais envolvidos;

os

Levantamento
de
informações históricas da
instituição, acerca da origem,
fatos
marcantes,
características do trabalho em
épocas anteriores;
- Informações referentes
conjuntura social, política
econômica
na
qual
instituição educacional
insere;

à
e
a
se

Análises
de
dados
estatísticos relacionados ao
rendimento
escolar
(aprovações,
evasões,
transferências, etc).

ASSESSORIA AO TRABALHO COLETIVO
Ações/Demandas
1. Encontros semanais
via
Meet
ou
chamada de vídeo
com coordenadora
pedagógica
e
Orientadora
Educacional;
2. Participação
nas
coletivas semanais,
planejamentos,
projetos
educacionais,
projetos
interventivos;
3. Encontros mensais
com professores via
Meet ou Vídeo
chamada;
4. Participação
nos
planejamentos dos
anos atendidos pela

Objetivos

Procedimentos
Participação
elaboração
Proposta
Pedagógica.

- Revitalizar e criar espaços de
reflexão
com
e
entre
professores, coordenadores
pedagógicos e direção escolar,
com o objetivo de promover
discussões, conscientizações e
possíveis transformações das
concepções orientadoras das
práticas pedagógicas.

Cronograma

Profissionais
envolvidos

na
da

Colaboração na
articulação e na
reflexão
permanente
sobre o contexto
escolar e seus
atores.
Participação, em
conjunto com os
demais
profissionais da

Avaliação

- Discussão e reflexão intraequipe;

Março a
dezembro de
2021

Pedagoga/ Diretora/
vicediretora/coordenador
a pedagógica/
orientadora
educacional/
professores

- Discussão com os gestores e
com o corpo docente acerca
das informações construídas,
com o objetivo de favorecer o
trabalho
administrativopedagógico;
Organização
e/ou
ressignificação de um Plano de
Atuação da EEAA para a Escola
Classe Brochado da Rocha.
Feedback
entre
profissionais envolvidos;

os

escola;
5. Escuta sensível;

6. Semana
pedagógica:
diagnóstico inicial:
apresentação
de
instrumentos
avaliativos
e
organização
sistemática
do
mesmo;
7. Análise
do
diagnóstico
realizado
por
professor,
elaborando
estratégias
de
intervenção
e
prevenção,
delimitando ações
que
cada
profissional
irá
atuar.
8. Disponibilizar
leituras
sobre
atuações
no
processo
ensino-

- Instrumentalizar a
equipe
escolar
e,
principalmente,
o
corpo
docente para o estudo,
planejamento,
operacionalização e avaliação
de
ações
de
ensino
intencionalmente planejadas,
por
meio
de
um
assessoramento continuado
em serviço, no que compete
ao conhecimento psicológico e
pedagógico.

instituição
educacional, nas
atividades
de
planejamento e
de avaliação do
trabalho:
coordenações
pedagógicas
coletivas, semana
pedagógica,
conselhos
de
classe, reuniões
extraordinárias,
dentre outras.
Participação, em
conjunto com os
demais
profissionais da
instituição
educacional, em:
reuniões de pais
e
mestres,
reuniões
de
funcionários,
projetos
pedagógicos,
festas

6 e 7 março/
abril/maio/a
gosto/setem
bro de 2021
8- março a
novembro
de 2021
92º
semestre
letivo
de
2021

- Discussão e reflexão intraequipe;

Pedagoga/ Diretora/
vicediretora/coordenador
a pedagógica/
orientadora
educacional/
secretária/
professores

- Discussão com os gestores e
com o corpo docente acerca
das informações construídas,
com o objetivo de favorecer o
trabalho
administrativopedagógico;
Organização
e/ou
ressignificação de um Plano de
Atuação da EEAA para a Escola
Classe Brochado da Rocha.
Feedback
entre
profissionais envolvidos;

os

aprendizagem
conforme
a
demanda
do
professor,
evitar
‘receitas’
de
atividades, mas sim
conhecimentos
bases para que
cada professor crie
seus instrumentos.
9. Agendamento de
uma sequência de
formações
nas
coletivas de quartafeira;

10.
Encontros
mensais
com
professores
via
Meet ou Vídeo
chamada;
11.
Participação
nos planejamentos
dos anos atendidos
pela escola;
12.
Encontros
virtuais
individualizados

comemorativas.
Contribuição com
o processo de
formação
continuada dos
professor
es, por meio de
vivências
e
oficinas.

- Fornecer subsídios para que
as ações escolares ocorram
tanto em uma dimensão
coletiva quanto individual,
valorizando os saberes dos
professores, suas práticas,
suas identidades profissionais,
suas experiências de vida;
estimulando a inovação dos
modos
de
trabalho
pedagógico.

- Discussão e reflexão intraequipe;

Março a
dezembro de
2021

Pedagoga/
coordenadora
pedagógica/
orientadora
educacional /
professores

- Discussão com os gestores e
com o corpo docente acerca
das informações construídas,
com o objetivo de favorecer o
trabalho
administrativopedagógico;
Organização
e/ou
ressignificação de um Plano de

com os professores,
tanto a partir da
demanda
vinda
pelo
professor
como
promoção
intencional
de
observações feitas e
ouvidas
nos
encontros coletivos
e em grupo;
13.
Escuta atenta
e
sensível
nos
encontros virtuais;

Atuação da EEAA para a Escola
Classe Brochado da Rocha.
- Feedback entre os
profissionais envolvidos;

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Ações/Demandas

Objetivos

Procedimentos

Cronogra
ma

Nível

Entrevistar o professor e

Profissiona
is envolvidos

Discussão
e
reflexão
intraequipe;

•Observação
da
dinâmica em sala de aula
e dos demais contextos
educativos.
1.
Análise sistemática e
• Análise, em parceria
em
conjunto
com
com o professor e outros
diferentes profissionais da
profissionais
da
escola, inclusive os pais
instituição educacional,
sobre as necessidades Cooptar o professor para um
acerca da produção dos
educativas individuais do olhar analítico sobre a
alunos.
aluno,
as
suas produção escolar do aluno.
competências e habilidades
• Discussão sobre as
já adquiridas, entraves no
concepções de ensino e
processo
ensinode aprendizagem dos
aprendizagem e outros;
professores
e
seus
impactos
no
planejamento
das
atividades escolares.

Avaliação

- Feedback entre os
profissionais
envolvidos;

ESCOLA
Abril a
novembro/2021

- Observação, análise
da
realidade,
principalmente
as
mudanças
visíveis,
sentidas e relatadas
por
diferentes
profissionais;
-Ressignificação das
ações da EEAA;
Questionário
Google formes com
questões qualitativas
e
quantitativas

Pedagoga/
coordenadora
pedagógica/
orientadora
educacional/
professores

1.
Instrumentos
sistematizados
para
diagnóstico
inicial
da
turma;
2.
Encontros via Meet
para análise do diagnóstico
e as possíveis intervenções,
e prevenções;

1. Formação
continuada
sobre o processo ensinoaprendizagem
na
perspectiva
de
desenvolvimento humano
da pedagogia históricocrítica
e
psicologia
histórico-cultural;
2. Formação
continuada
sobre metodologias ativas,
neuro-aprendizagem,
projetos de trabalho;

outros
atores
da
instituição educacional,
quando necessário, com
Contribuir
para
que
o o objetivo de:
professor promova situações
didáticas
de
apoio
à • acolher a demanda do
aprendizagem
do
aluno, professor
criando um novo foco de (encaminhamento
dos
análise para o processo de alunos);
ensino e de aprendizagem e
ampliar
a
construindo
alternativas •
dos
teórico-metodológicas
de problematização
motivos
do
ensino com foco na construção
de
habilidades
e
de encaminhamento;
competências pelos alunos.
• conhecer o trabalho do
professor, inteirando-se
de suas realizações e
dificuldades;
Contribuir
para
a
identificar
as
diminuição
das
queixas •
e
as
escolares e para outras percepções
manifestações do fracasso concepções do professor
sobre o desenvolvimento
escolar.
e a aprendizagem do
aluno;

quanto ao serviço
prestado pela EEAA.
Pedagoga/
coordenadora
pedagógica/
orientadora
educacional/
professores

Março a
novembro/2021

Discussão
e
reflexão
intraequipe;

Maio a
novembro/2021

- Feedback entre os
profissionais
envolvidos;
- Observação, análise
da
realidade,
principalmente
as
mudanças
visíveis,

Pedagoga/
Diretora/ vicediretora/coordenad
ora pedagógica/
orientadora
educacional/
professores

3. Estudo de caso dos alunos
em distorção idade-série e
defasagem
de
competências e habilidades
objetivas pelo currículo da
SEDF para o ano cursado;

sentidas e relatadas
por
diferentes
profissionais;

• constatar as ações que
já foram desencadeadas
e seus resultados;

Ressignificação
ações da EEAA;

• estabelecer um espaço
de escuta no âmbito
escolar;

Questionário Google
formes com questões
qualitativas e
quantitativas quanto
ao serviço prestado
pela EEAA.

• mediar conhecimentos
da
Psicologia
que
auxiliem o professor na
condução da queixa
formulada;

1. Promover estudo de caso
dos alunos encaminhados;
2. Promover
estudos,
pesquisas
sobre
os
diagnósticos dos alunos e
as
intervenções
pedagógicas para atender
suas
necessidades
educativas individuais;

Promover, juntamente com os
demais
profissionais
da
instituição
educacional,
processos de conscientização
dos professores acerca das
concepções deterministas de
desenvolvimento humano, de
ensino e de aprendizagem que
podem estar presentes em
suas práticas pedagógicas,
especialmente
àquelas
referentes ao planejamento de

• mediar conhecimentos
pedagógicos
que
auxiliem o professor;
•
compreender,
de
maneira conjunta e
integrada
com
o
professor, a história
escolar
do
aluno,
reconstruindo
e
contextualizando
a
escolaridade, por meio
da:

das

Março a
novembro/2021

Discussão
e Pedagoga/
vicereflexão
intra- Diretora/
diretora/coordenad
equipe;
ora
pedagógica/
- Feedback entre os orientadora
profissionais
educacional/
envolvidos;
professores
- Observação, análise
da
realidade,
principalmente
as
mudanças
visíveis,
sentidas e relatadas
por
diferentes

atividades (individualizantes,
coercitivas,
de
corte
à • análise das produções
criatividade e à imaginação) e escolares do aluno;
às escolhas de processos
compreensão
do
avaliativos, de modo a •
favorecer
as
mudanças histórico escolar do
pedagógicas necessárias ao aluno;
efetivo desenvolvimento dos
• conversa com os
alunos.
professores das séries
anteriores.
• visitar os espaços
escolares, tais como
recreio e sala de aula,
para
conhecer
os
diversos contextos nos
quais o aluno está
inserido e, por meio da
interação
com
o
professor e com os
alunos,
procurar
compreender as diversas
relações psicológicas e
pedagógicas
estabelecidas;
•

realizar

profissionais;
Ressignificação
ações da EEAA;

das

Questionário Google
formes com questões
qualitativas e
quantitativas quanto
ao serviço prestado
pela EEAA.

atividades e projetos, em
parceria com o professor,
que
favoreçam
a
intervenção
nas
situações de queixa
escolar, no contexto de
sala de aula.

1. Participação em parceria
com
diferentes
profissionais da escola do
projeto
interventivo,
delimitando ações que
cada profissional ficará
encarregado
no
desenvolvimento
do
estudante.
2. Convidar o professor para
encontros
virtuais
específicos
com
os
responsáveis: anamneses,
entrevistas, estudo de caso
e outros;

Desenvolver estratégias
que
favoreçam
o
comprometimento
dos
professores no processo de
acompanhamento
/
intervenção aos alunos com
queixas escolares, superando a
distância existente entre a
prática dos especialistas e a
dos professores.

•informar à família da
demanda de queixa e
apresentar as ações já
desenvolvidas
pela
instituição educacional e

Investigar os recursos
mobilizados pela instituição
educacional e, principalmente,
corresponsabilizar o professor
pelas intervenções que se
fizerem necessárias ao êxito
dos alunos.

investigação da queixa
escolar;

pela equipe;
• solicitar a colaboração Abril
a
FAMÍLIA
da família no processo de novembro/2021

•
inteirar-se
das
atividades desenvolvidas
pelo aluno no ambiente
familiar;

- Discussão e reflexão
intra-equipe;
- Feedback entre os
profissionais
envolvidos;
- Observação, análise
da
realidade,
principalmente
as
mudanças
visíveis,
sentidas e relatadas
por
diferentes
profissionais;
-Ressignificação das
ações da EEAA;
Questionário Google
formes com questões

Pedagoga/
Diretora/ vicediretora/coordenad
ora pedagógica/
orientadora
educacional/
professores

Orientar as ações dos
professores e de outros
profissionais da educação para
o
planejamento
de
intervenções
educacionais
adequadas à situação escolar
do aluno.

1. Encontros
virtuais
semanais,
mensais,
participação ativa dos
planejamentos e projetos
desenvolvidos pela escola e
pelos
professores
individualmente;

qualitativas e
quantitativas quanto
ao serviço prestado
pela EEAA.

•
conhecer
as
concepções da família
sobre a escolaridade do
aluno;
• discutir possibilidades
de
interface
da
instituição educacional
com a família para
favorecer o sucesso
escolar,
construindo
estratégias de condução
conjunta;

Criar um espaço de escuta do • refletir acerca das
discurso dos professores, para atribuições familiares e
atribuições
da
conhecer suas concepções e as
suas expectativas a respeito instituição educacional;
dos desempenhos escolares
• realizar orientações
dos alunos.
advindas
do
conhecimento
psicológico e pedagógico
que instrumentalizem a
família na condução das
questões de seu filho.

- Discussão e reflexão
intra-equipe;
- Feedback entre os
profissionais
envolvidos;

Março a
novembro/2021

- Observação, análise
da
realidade,
principalmente
as
mudanças
visíveis,
sentidas e relatadas
por
diferentes
profissionais;
-Ressignificação das
ações da EEAA;
Questionário Google

Pedagoga/
Diretora/ vicediretora/coordenad
ora pedagógica/
orientadora
educacional/
professores

formes com questões
qualitativas e
quantitativas quanto
ao serviço prestado
pela EEAA.

1Promover
a
orientação de profissionais

 Promover
curricular,

a

adequação
propiciando

Bimestres
do ano letivo de

- Discussão e
reflexão
intra-

Pedagoga/
Diretora/ vice-

da Sala de Recursos que
atendem os alunos ANEEs
da escola, quanto ao
preenchimento
do
formulário da Adequação
Curricular;
2Fornecer auxilio para
preenchimento
da
adequação curricular em
base individual;
3Ler e apreciar a
adequação curricular dos
estudantes ANEEs: Kaylla
(DMU, 5º A), David (TEA, 5º
B), Marcos Ulhoa (TEA, 3º
A);
4Projeto interventivo
nas turmas de Integração
Inversa com delimitação de
ações por profissional da
escola,
atendendo
as
necessidades
educativas
individuais e especiais dos
alunos ANEEs;

subsídios às intervenções
docentes no âmbito da
instituição educacional.
 Acompanhar as classes
especiais, onde houver, em
articulação
com
as
coordenações intermediárias
das EEAA e do Ensino
Especial,
Supervisor
e
Coordenador Pedagógico da
instituição
educacional,
coordenador de inclusão do
Centro de Ensino Especial e
professores da sala de
recursos, com vistas à
inclusão dos estudantes com
necessidades educacionais
especiais.

equipe;

2021
Atividades
individuais:

- Feedback
entre os profissionais
envolvidos;

• conversar com
o aluno sobre a natureza
do

Observação, análise
da
realidade,
principalmente
as
mudanças
visíveis,
sentidas e relatadas
por
diferentes
profissionais;

acompanhamento
e seus objetivos;
• recuperar, com
o aluno, as percepções e
expectativas que ele tem
a respeito de sua vida
escolar, resgatando a
história escolar por ele
mesmo. Sugere-se, como
atividade,
a
elaboração de uma linha
do tempo;
• dialogar com o
aluno
sobre
o
encaminhamento e os
procedimentos a serem
realizados;

ALU
NO

Ressignificação
ações da EEAA;

das

Questionário Google
formes com questões
qualitativas e
quantitativas quanto
ao serviço prestado
pela EEAA.

diretora/coordenad
ora pedagógica/
orientadora
educacional/
secretária/
professores/
professores sala de
recurso

•
usar
de
instrumentos específicos
(psicológicos e

- Discussão e
reflexão
intraequipe;

pedagógicos),
caso necessário, que
complementem
a
investigação
e
a
intervenção na situação
Promover estudos de de queixa escolar.
caso nas situações em que haja
1.
Estudo de caso dos necessidade de adequação ou
Atividades
em
alunos: Kaylla (DMU, 5º A), de mudança de atendimento grupos
de
alunos
David (TEA, 5º B), Marcos aos alunos que já tenham sido (sugere-se em torno de
Ulhoa (TEA, 3º A);
avaliados pela EEAA e possuam 05 crianças, organizados
Relatório de Avaliação e segundo critério de
Intervenção Educacional.
idade):

- Feedback
entre os profissionais
envolvidos;

•
realizar
atividades dirigidas, tais
como jogos,
dramatizações,
entre
outras,
com
objetivo pedagógico de
propiciar interação entre

Julho/
agosto/
setembro/
outubro
de 2021

Observação, análise
da
realidade,
principalmente
as
mudanças
visíveis,
sentidas e relatadas
por
diferentes
profissionais;
Ressignificação
ações da EEAA;

das

Questionário Google
formes com questões
qualitativas e
quantitativas quanto
ao serviço prestado
pela EEAA.

Pedagoga/
Diretora/ vicediretora/coordenad
ora pedagógica/
orientadora
educacional/
secretária/
professores/
professores sala de
recursos

os
alunos
e
o
desenvolvimento
perceptivo, psicomotor,
afetivo, bem como a
consciência
de
si,
possibilitando um espaço
de escuta para o
aluno
e
de
de
Elaborar documentos e estabelecimento
formas
de
Relatório de Avaliação e novas
interação
com
os
outros;
Educacional
1- Elaborar relatórios dos Intervenção
alunos: Kaylla (DMU, 5º A), apresentando a conclusão de
• favorecer o
David (TEA, 5º B), Marcos cada caso e indicando as desenvolvimento
de
possibilidades de atuação
Ulhoa (TEA, 3º A);
recursos pessoais e de
pedagógica no âmbito da
estratégias
Secretaria de Estado de
metacognitivas, visando
Educação do Distrito Federal.
contribuir
com
o
processo
de
aprendizagem
e
possibilitando aos alunos
a
realização
de
produções gratificantes;
• fazer uso de
instrumentos formais de

- Discussão e
reflexão
intraequipe;
- Feedback
entre os profissionais
envolvidos;

Outubro
de 2021

Ressignificação
ações da EEAA;

das

Questionário Google
formes com questões
qualitativas
e
quantitativas quanto
ao serviço prestado
pela EEAA.

Pedagoga/
Orientadora
Educacional

avaliação,
descrito
anterior;

no

conforme
tópico

• agendar novos
encontros
com
o
professor para discutir e
acompanhar a evolução
do trabalho com o aluno,
revendo
e
ajustando procedimentos
e
realizando
os
encaminhamentos
necessários.

PLANO DE AÇÃO – APOIO PEDAGÓGICO
PLANO DE AÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO – PROFESSORA READAPTADA
Setor da Atividade:
Junto à Coordenação Pedagógica, professores e Equipe Gestora.
Justificativa para a atividade:
A escola atende alunos residentes na região local do Núcleo Rural do DVO e assentamentos formados aos arredores. É uma escola de
pequeno porte e oferta turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Devido à sua modulação, conforme número de turmas ofertadas, nem
sempre conta com um Coordenador Pedagógico Local. Assim, conforme legislação a escola faz jus a professores readaptados para que
possam auxiliar nos trabalhos pedagógicos e na implementação da Proposta Pedagógica.
Objetivos:
Contribuir com o bom andamento do planejamento pedagógico
Metas:
Facilitar o trabalho dos professores otimizando seu tempo para que possam proporcionar aos educandos uma aprendizagem profícua.
Profissionais responsáveis pela implementação da Proposta de trabalho:
Professora readaptada Myrtes de Souza Maia. Disciplina: Atividades, com habilitação para Arte.
Demais envolvidos:
As atividades são realizadas em parceria com a Equipe Gestora, Coordenação Pedagógica e Corpo Docente.

Detalhamento da Atividade:


Auxílio no acompanhamento de alunos à passeios pedagógicos e/ou recreativos;



Confecção de material pedagógico (fichas, cartazes, textos, alfabeto, números e quantidades etc.);



Auxílio na organização dos planos de aula e planejamentos coletivos;



Confecção de murais temáticos, eventos comemorativos ou de culminância;



Pesquisa de atividades complementares (vídeos, mapas, gráficos, slides, imagens, projetos etc.) como suporte do planejamento
didático;



Orientação pedagógica nas aulas de Arte.

Cronograma:
Durante todo o ano letivo.
Avaliação:
Constante, realizando adaptações quando e se necessário.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino
Gerência de Orientação Educacional

PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional: Marília Duda Nunes Vieira

Matrícula: 212.257-x

Turno: Diurno

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

META

Alcançar 100% dos estudantes a fim de garantir-lhes sucesso nas aprendizagens, vínculo com a escola e também evitar a evasão
escolar.
TEMÁTIC
PERÍODO DE
FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR
ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
EIXO DE AÇÃO
A
EXECUÇÃO
Ed.
Ed.
Ed.
Cidadania
Diversidade Sustent.
DH
Ações junto ao
Ligação para as famílias e contatos próximos
estudante
com objetivo de localizar os estudantes com a
Busca Ativa.
Ações junto às
Integração
Contato com rede de apoio para busca de
famílias
Ano todo
Família e
novos números de contato (CRAS, Conselho
Tutelar, CREAS). Contato e sensibilização
Escola /
Acolhimento
x
x
às
famílias
sobre
o
retorno
das
aulas
de
Mediação
Ações em rede
forma remota/presencial.
de
Ações junto ao
Acolhimento às famílias dos alunos que não
Conflitos
estudante
estão respondendo às atividades, por meio de
Ano todo
contato telefônico (WhatsApp e ligação
Ações junto às
telefônica). Utilização de estratégias da
famílias

escuta sensível e mediação de conflitos para
superação dos desafios conjuntamente e
fortalecimento da parceria entre família e
escola. Oportunidade para o esclarecimento
de dúvidas quanto a plataforma, retorno às
aulas, atividades e frequência escolar.
Conversa sobre o desenvolvimento da
autonomia nos estudos.
Acolhimento às famílias dos alunos para
orientação e estratégias de condução dos
estudos no contexto de ensino remoto e
realização das atividades pedagógicas na
escola.
(Meet,
WhatsApp
e
ligação
telefônica).
Mapeamento institucional e socioeconômico:
Criação
no
Google
Formulários:
Levantamento dos alunos e dados pessoais
(endereço e telefone para contato). Formas
de acesso a internet (dados móveis, wi-fi e
dados reversos) e aparelhos disponíveis
em casa (celular, TV, computador). Se o
aluno possui auxílio na
realização das
atividades. Se o aluno ou algum familiar

Acolhimento

Ações junto ao
estudante
Ações junto às
famílias

Ano todo

Acolhimento

Ações Institucionais

Início do Ano

Ensino /
Aprendiza
gem

x

pertence ao grupo de risco. Formas de
acesso às atividades (plataforma ou
impressas).
Construção de informativo com informações
dos
locais e contatos dos Conselhos Tutelares,
CRAS,
Polícia Militar, Denúncias, Central de
atendimento à
mulher, Violência doméstica – Agosto lilás.
(disponibilização no Google classroom e
whatsapp)
Roda de Conversas com os Professores, por
meio do Meet, promover um diálogo e uma
análise reflexiva com o grupo de professores
sobre as vivências neste novo contexto
escolar e perfil da turma. Adequação dos
conteúdos para o ensino remoto.

Ações junto às
famílias
Acolhimento

Ano todo

Ações em rede

Ações junto ao
professor
Ano todo
Acolhimento
Ações Institucionais

Atendimento
aos estudantes
elaboração de vídeos tutoriais
instrutivos.

com
a
e flyers

Ações junto aos
professores
Ações junto às
famílias

Ano todo

Atendimento aos professores e familiares
para contribuir com sugestões e informações
sobre estratégias pedagógicas.

Ações junto aos
estudantes
Ações junto ao
professor
Ações junto às
famílias

Participar da realização dos estudos de caso
e dos casos omissos dos estudantes e dos
ANEE’s em
conjunto com o Serviço
Especializado de Apoio às Aprendizagens
(pedagoga) e Sala de Recurso.

Atendimento aos professores, familiares e
estudantes
no
desenvolvimento
de
estratégias para autonomia nos estudos
(rotina de estudos e preparação de ambiente
adequado)

Ano todo

Ações Institucionais
Ações junto aos
professores
Ações junto às
famílias

2º semestre

Ações junto aos
estudantes
Ações junto aos
professores
Ações junto às
famílias
Ações junto aos
estudantes

Ano todo

Autonomia nos
estudos

Desenvolvi
mento das
Competên
cias
Socioemocionais

x

x

Acolhimento ao grupo de professores: roda de
conversa, divulgação de palestras e
WhatsApp (individual). Desenvolvimento de
trabalhos
envolvendo
autoestima,
autocuidado e as emoções. Escuta sensível e
atendimento
individualizado.
(Projeto
Emocionário)
Acolhimento, nas Coordenações Coletivas por
meio do MEET, aos professores por meio de
mensagens,
músicas e vídeos.
Atendimento aos alunos: roda conversa com
grupo de estudantes, atendimento individual,
escuta sensível e ativa, conversa qualificada,
vídeos
e
mensagens
(flyers)
que
desenvolvam
as
competências
socioemocionais. (Projeto Emocionário)
Acolhimento às famílias para fortalecimento
de papéis (pai e mãe) na vida e
desensolvimento dos filhos. (Projeto Família:
lugar de criar raízes e asas)

Ações junto aos
professores
Acolhimento

Ano todo

Aprendizagem
Emocional

Ações junto ao
estudante
Acolhimento
Aprendizagem
Emocional
Ações junto às
famílias
Ações junto ao

Ano todo

Ano todo
(bimestral)

estudante
Acolhimento
Articulação com a Rede de Saúde e Social:
Por meio do sistema SEI e por telefone,
encaminhamento de alunos que necessitam
de atendimento e acompanhamento médico.

Ações em rede

Ano todo

Ações junto aos
professores

Saúde

x

Elaboração de folder, vídeos e entre outros
para ações com a comunidade escolar
referente aos meses de prevenção (Arco-íris
dos meses)

Ações junto
às famílias

Ano todo

Ações junto aos
estudantes
Acolhimento

Transição

x

x

Campanha para arrecadação de mantimentos
para doação às famílias da comunidade
escolar (cestas básicas e dinheiro para
compra de alimentos)
Encontro no MEET com a equipe de
profissionais da educação da escola
sequencial
para
conhecer
a
escola,

Ações junto às
famílias

Ano todo

Ações junto
ao estudante

Final do ano

professores, equipe gestora, bem como o
esclarecimento de dúvidas.
Construção de planner para estudantes
(organização da nova rotina)
Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados:
Participação dos estudantes nos encontros propostos.
Participação das famílias no grupo de WhatsApp.
Mapeamento institucional.
Devolutiva das atividades na plataforma.
Devolutiva das atividades impressas.
Participação nas avaliações de larga escala (prova Brasil e ANA).

Acolhimento

PLANO DE AÇÃO PARA O RETORNO PRESENCIAL HÍBRIDO
PARCERIAS
AÇÕES/ESTRATÉGIAS
ENVOLVIDAS
PÚBLICO
NAS AÇÕES

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Direção
Acolher as famílias, Realizar reunião de pais para
estudantes
e acolhimento, escuta dos anseios,
profissionais da escola comunicar do funcionamento híbrido e
no geral
tirar dúvidas.
Preparar a escola com
os
protocolos
de
segurança
necessários contra a
disseminação
do
Covid-19
Conscientizar
a
comunidade
em
relação aos protocolos
de
segurança
necessários contra a
disseminação
do
Covid-19
Diagnosticar
necessidades
aprendizagens

Orientadora
Educacional

Todos
os Pedagoga
Reunindo os profissionais da escola profissionais
para leitura do guia de retorno, da escola
Professores
conscientizando cada seguimento do
seu papel e função dentro dos
Pais
protocolos de segurança sugeridos no
Estudantes
guia.
Funcionários
Fazendo levantamento dos estudantes
Terceirizados
com comorbidade.
da limpeza e
merenda
Divulgar vídeos educativos com
orientação
dos
protocolos
de
segurança e atitudes de comunicação
quanto aos casos que surgirem de
Covid-19

as
de Receber na escola as famílias de
dos estudantes com comorbidade para

CRONOGRAMA

AVALIAÇÕES
E AÇOES

Durante
o
segundo
Com
semestre letivo observação
de 2021
diária reavaliar
as
ações
tomadas
e
reavaliar com
o
coletivo
sempre
que
sentir
necessidade

estudantes
ensino remoto.

após acolhimento e conversa sobre a
organização do atendimento remoto.

Planejar, orientar e Separar os grupos de alunos para
acompanhar
as atendimento híbrido de acordo com
atividades didáticas
reagrupamento intraclasse baseado
nos diagnósticos feitos remotamente
Monitorar
casos
suspeitos de covid-19 Reavaliar os diagnósticos feitos e
reorganizar os grupos de atendimento
Comunicar
presencial sempre que necessário
autoridades
para
melhor
atendimento
das
competentes
dos necessidades de aprendizagens
casos suspeitos e
confirmados de Covid- Palestra
com
enfermeira
sobre
19
higienização das mãos corretamente e
uso de máscara contra a disseminação
do Covid-19 e uso
Canal de comunicação aberta com as
famílias pelo WhatsApp para avisos de
suspeita de casos de Covid-19
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