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SEEDF/CREC/Ceilândia 

 

APRESENTAÇÃO  

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Classe 03, vem sendo 

construído com a participação dos profissionais de educação que nela trabalham 

e também de atores envolvidos com uma educação de qualidade para a 

comunidade de Ceilândia e que se propõem a organizar e gestar uma escola 

diferente, capaz de se reinventar diariamente para atender as demandas que 

nela surge.  

As reflexões sobre concepções de educação foram inicialmente 

levantadas nas reuniões coletivas, que geralmente acontecem nas quartas-

feiras, momento oportuno para esse diálogo. Diante dessas reflexões surgiu o 

esboço e encaminhamento para a construção e elaboração do PPP. 

Sabendo da importância da participação de toda a comunidade na 

construção do PPP, pretende-se contar com a participação da mesma para que 

analise as ações já desenvolvidas pela escola no primeiro semestre letivo, 

podendo acontecer essa avaliação e levantamento na reunião de pais do 2º 

bimestre. Para tal será elaborado um instrumento de pesquisa com questões 

fechadas e também abertas onde a família dos educandos poderá deixar sua 

opinião e sugestão para melhoria nas propostas e projetos desenvolvidos pela 

escola. Observações estas que deverão ser sintetizadas e diante das sugestões 

da comunidade local, o PPP poderá passar por alterações. 

Todas as questões que envolvem o fazer pedagógico e sua relação com 

o currículo, o conhecimento formal e a função social da escola levam a uma 

constante reflexão sobre a prática pedagógica por parte de todos os profissionais 

e educadores que fazem parte da equipe dessa escola. Sendo assim, surgem 

alguns aos questionamentos, tais como: Que escola queremos construir?  Que 

tipo de cidadãos se pretende formar? Que legado educacional se deixará às 

futuras gerações?  

Para responder a estas e a outras questões que surgem a partir destas 

reflexões é que estamos propondo este projeto, que é fruto de um esforço 
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coletivo e que propõe ações educativas que possibilitem vivências de práticas 

inclusivas, tanto no que se refere ao conhecimento formal, o conhecimento 

escolar, assim como na participação social e no espaço escolar.  

Sentimos a necessidade de empreender uma proposta de trabalho 

coletivo e democrático que possa ofertar subsídios para vencer as barreiras e 

entraves que inviabilizam a construção de uma escola que eduque para o 

exercício pleno da cidadania e que seja instrumento real de transformação social, 

pois acreditamos assim como Paulo Freire (1976) que, “se a educação sozinha 

não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”.  

Ressalta-se que este projeto não está pronto e acabado, ele que se 

encontra aberto a toda e qualquer tipo de sugestões e encaminhamentos que 

possam contribuir para fortalecer o fazer pedagógico. Sabemos que nenhum 

Projeto Político Pedagógico pode ser dado como acabado, pois se isso de fato 

acontecer, ele pode se cristalizar e deixar de acompanhar o movimento da 

história, e da dinâmica da escola.  

Portanto, nossa reflexão continua baseada principalmente na prática 

pedagógica cotidiana e na reflexão dos referenciais teóricos que nos encaminha 

para a práxis responsável e compromissada com uma escola pública 

democrática e de qualidade. 

Se faz uma breve apresentação do perfil e da missão da escola, trazendo 

no histórico escolar os documentos e leis para que a instituíram no ano de 1971. 

Assim diante da compreensão da função social da escola destacam-se as 

concepções teóricas e os princípios orientadores, que tanto influenciam na 

organização do trabalho pedagógico, para assim alcançar os objetivos e metas 

propostas nesse projeto.  Apresenta-se a seguir as práticas e estratégias 

utilizadas para alcançar essas metas e também como acontece a avaliação do 

processo ensino-aprendizagem. Na última sessão demonstra-se como será 

realizado o acompanhamento e a avaliação do PPP da Escola Classe 03.  

Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 03 visa à 

continuidade das ações complementares já desenvolvidas nessa instituição, das 

quais se obtiveram resultados positivos nos anos anteriores, contudo 

promovendo também a modificação ou adequação do que se fizer necessário 

para um avanço e bom desempenho do nosso papel social, que está expressa 

a seguir, no perfil institucional.  
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I - PERFIL INSTITUCIONAL  

 

1. MISSÃO DA INSTITUIÇÃO  

 

Promover uma educação pública de qualidade visando à formação 

integral do cidadão, com capacidades de não apenas resolver problemas, mas 

sim de superar dilemas, por meio do fortalecimento dos valores com uma 

consciência voltada para as questões da sustentabilidade, de solidariedade, da 

criatividade, da autonomia, da emoção e da diversidade. Que venham contribuir 

para a formação de um cidadão crítico e consciente, como já citado 

anteriormente. 

 

2. BREVE HISTÓRICO  

 

A Escola Classe 03 de Ceilândia é uma Instituição Pública de Ensino 

ligada à Secretaria de Educação do Distrito Federal, sob a coordenação da 

Coordenadoria Regional de Ensino de Ceilândia. 

Geograficamente está localizada na EQNM 18/20 da Ceilândia Norte, ao 

lado da Praça do Cidadão. A escola nasceu praticamente com a cidade, uma vez 

que no dia 27 de março de 1971, o governador Hélio Prates lançou a pedra 

fundamental da cidade satélite de Ceilândia em meio a um programa de 

erradicação de invasores, o prédio para funcionamento desta escola foi 

construído em 1971 e entregue à FEDF (Fundação Educacional do Distrito 

Federal) no dia 7 de maio desse mesmo ano. O início das atividades ocorreu no 

dia 17 de junho de 1971, sob a direção da professora Irany de Sousa. 

A Escola foi criada pela Inst. nº11, Pres. De 24/06/71 e A. N da FEDF- vol. 

III). Criada com a denominação de Escola Classe Nº 33, em Taguatinga. E 

através da Res. nº 95 – CD, de 21/10/76, teve a denominação alterada de Escola 

Classe 33 para Escola Classe 03 de Ceilândia, sendo assim a primeira escola 

pública da cidade de Ceilândia. 

 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 
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A escola atende atualmente, neste ano de 2018, a Educação Infantil com 

alunos a partir de 4 anos de idade e as séries iniciais do Ensino Fundamental, 

sendo 630 alunos com matrículas de escolarização e 120 alunos em atividades 

complementar (Escola Integral) perfazendo um total de 750 alunos atendidos na 

instituição. 

        A escola destaca-se na comunidade pelo trabalho que faz em 

relação à inclusão, o que possibilita a maioria das turmas ser reduzida, 

justamente pelo fato de matrículas de alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais (ANEE).  Como suporte a esse trabalho a escola conta com uma 

equipe bastante diversificada com profissionais especializados que dão apoio ao 

trabalho do professor, a saber: sala de recurso generalista, equipe 

psicopedagógico e atendimento específico de DA (a espera de professor) que 

juntos com o professor, possibilitam a efetivação da proposta curricular para 

esses estudantes.  

A Proposta Pedagógica da escola está organizada em ciclos de 

aprendizagem baseada na perspectiva do Currículo em Movimento, voltada para 

aprendizagens do aluno e, visa à superação da fragmentação do conhecimento, 

sendo desenvolvida através de projeto e operacionalizada por meio de 

atividades diversificadas, que complementam as habilidades propostas em sala 

de aula e busca ainda, a interação escola-família através de eventos, como 

peças teatrais, gincanas, reuniões, palestras e momentos que oportunizam a 

participação de todos na melhoria e na qualidade do ensino. 

Nessa direção, a comunidade escolar é sempre convidada a participar dos 

eventos da escola, tais como: apresentações de projetos – onde pedimos 

sugestões e avaliações – apresentações e exposições de trabalhos, feiras, dias 

letivos temáticos, dentre outros. Portanto, entende-se que a participação da 

família nestes eventos não é a desejada, muitas vezes a escola se propõe a 

fazer reuniões no período noturno, sendo a presença das famílias ainda discreta. 

Mas insistimos nessa parceria. 

A infrequência dos alunos é um ponto que afeta a qualidade e o processo 

ensino-aprendizagem, o que se reflete diretamente nos avanços das turmas, fato 

que representa e justifica a maior parte das reprovações existentes. Embora seja 

feito um trabalho sistemático, onde se conta com o apoio do Conselho Tutelar, 
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entende-se que a questão das faltas constitui um ponto de desafio a ser 

superado por esta instituição.  

 

3.1 – Contexto Educacional  

 

A escola é mantida pelo Governo do Distrito Federal e também deveria 

receber recursos do Governo Federal através do Caixa Escolar. O perfil 

socioeconômico da comunidade é bastante diversificado, a comunidade local se 

mostra pacífica e com grau de escolaridade razoável (2º grau em sua maioria), 

sendo a maior parte dos moradores pessoas que já habitam na localidade há 

vários anos, mas há um número excessivo de famílias que moram de aluguel e 

que 50% de suas rendas vão para moradia. São compostas de até 6 integrantes 

e, algumas delas, chefiadas por mulheres que trabalham como diaristas, 

empregadas domésticas, manicure ou cabeleireira. Há ainda famílias que estão 

incluídas em programas sociais. Por outro lado, temos também pais que são 

funcionários públicos e com renda familiar maior, dando aos filhos todo suporte 

em materiais escolares e acompanhamento pedagógico, dando o suporte 

necessário e continuidade ao trabalho do professor. 

 A escola atende não somente crianças da comunidade, pois a posição 

geográfica que se encontra - área central de Ceilândia – onde predomina o 

comércio e se concentra o maior número de emprego da região favorece a 

atração de muitas famílias que residem em outras regiões, inclusive do entorno 

de Brasília. Atende à famílias que trabalham no local e que matriculam seus 

filhos na escola pela proximidade do trabalho. Há ainda famílias de outras 

regiões da cidade que dão preferência em matricular suas crianças por 

acreditarem no trabalho pedagógico da escola. 

 

3.2  - Perfil dos Profissionais da Educação  

 

Podemos dizer que todos os professores possuem graduação, a maioria 

é pós-graduada, porém não podemos especificar em porcentagem precisa, far-

se-á um levantamento sobre o perfil do professor da escola Classe 03. Cabe 

ressaltar que o rodízio de profissionais nas escolas do DF acaba por dificultar 

com precisão essa informação.  



11 

Portanto podemos dizer que são profissionais qualificados, que estão 

sempre em cursos de formação continuada, muitas vezes ofertados pela própria 

Secretaria de Educação.  

 

3.3  - Perfil dos/das Estudantes e da Comunidade Escolar  

 

 A escola oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental Regular nos 

anos iniciais – organizada em ciclos (bloco I e II) conforme a SEEDF estabelece, 

dentro das exigências da Constituição Federal, bem como na Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional (Lei 9.394/96) e no Regimento Escolar vigente. 

O ensino é ministrado com base na igualdade de condições, acesso e 

permanência na escola, reconhecendo interesses, diversidades, diferenças 

sociais e potencialidades individuais, construindo assim conhecimentos, 

elaborando conceitos e possibilitando a todos o aprender. 

A escola atende alunos nos turnos matutino e vespertino, em 34 turmas, 

entre elas turmas exclusivas (DA e TGD) e inclusivas. Oferta ainda, à 

comunidade o atendimento na escola integral para 120 alunos. Conta com a 

atuação dos jovens educadores sociais tanto para a escola integral, quanto para 

monitoria dos alunos com necessidades especiais.  

 

3.4 – Infraestrutura  

 

Em relação à estrutura física pode-se dizer que a escola tem uma área 

extensa, com salas arejadas, quadra de esporte (coberta), sala de informática, 

sala de leitura, refeitório (adaptado), ou seja, favorecendo assim a diversidade 

de atendimentos que ocorrem na escola. Porém o prédio é antigo, necessita de 

reformas e adequações de acessibilidade, o que constitui um novo desafio: a 

conservação do edifício essa manutenção se torna inviável, quando o único 

recurso que a escola vem recebendo, nestes últimos, anos é oriundo do 

Programa de Descentralização Financeira (PDAF). 

Cabe aqui ressaltar que, o PDAF leva em consideração, para o repasse 

do recurso, o número de alunos matriculados, conforme o Censo do ano anterior. 

Temos então, uma escola que dentro da rede da Secretaria de Educação tem 

capacidade física para abrigar mais de dois mil alunos, mas que na realidade 
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recebe o recurso pelos 630 (seiscentos e trinta) alunos que são atendidos, o que 

se torna insuficiente para resolver as demandas pedagógicas e suas 

especificidades de atendimentos e as necessidades de manutenção da estrutura 

física. 

No entanto, no final do ano de 2016 e início de 2017 a escola passou por 

reformas nos pisos das salas, instalações elétricas e troca dos forros. No início 

de 2018, teve os corredores, em frente às salas de aula, revestidos com 

granitina. Em março deste mesmo ano iniciou a pavimentação do 

estacionamento, o que se encontra ainda em fase de conclusão. Porém ainda 

se encontra com banheiros em situações precárias e outros ajustes que 

precisam ser reparados. 

Os serviços de limpeza e cantina da escola são terceirizados. Atualmente 

entre funcionários terceirizados, professores de contratos temporários e 

servidores efetivos, a escola conta com 67 funcionários, destes são 02 em 

restrição de função, 09 professores e 01 servidor auxiliar de limpeza que são 

readaptados, 02 servidores desviados de função em decorrência da 

terceirização. 

 

3.5 – Indicadores do Desempenho Escolar. 

 

Sabemos que na escola são desenvolvidos valores e habilidades que vão 

muito além daqueles que são medidos nas avaliações internas e externas. 

Desses valores podemos destacar os formam o caráter e a dignidade da pessoa, 

assim como a ética, a honestidade, a moral, a honra, a justiça, valores esses que 

tornam a pessoa mais sensível, mais humano.  

 Portanto os conhecimentos escolares, ensinados na escola são também 

os que podem ser avaliados pelos indicadores do IDEB, e alcançar a meta 6,1, 

estabelecida pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 

consiste em um dos grandes desafios para a instituição. 

Segue abaixo o quadro com os índices da escola no ano de 2017. 

1º ano 3,92 % (por falta) 

2º ano 0,68 % (por falta) 

3º ano 11,76 % 



13 

4º ano 0,37 % (por falta) 

5º ano 0,4% 

Quadro confeccionado pela equipe gestora da EC 03 - Índice de reprovação 2017.   

 

IDEB – Resultados e Metas 

 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

IDEB 

Observados 

 

 

4.8 

 

4.1 

 

5.4 

 

5.0 

 

5.6 

 

5.6 

Meta 

Projetada 

 

 

 

4.9 

 

5.2 

 

5.6 

 

5.9 

 

6.1 

Quadro confeccionado pela equipe gestora da EC 03 - Índice de reprovação 2017 (Fonte IDEB, 

2017). 

 

A escola participa do Plano de Desenvolvimento Escolar – PDE desde o 

ano de 2009 devido ao baixo índice do IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) que foi verificado 2007, vindo receber os recursos do PDE no 

2º semestre de 2009. No entanto, a escola conseguiu melhorar o índice no IDEB 

no ano de 2009 continuando a receber a 2ª parcela do recurso do PDE em 2010. 

No ano de 2011 a escola não atingiu a meta estipulada. Em 2013, embora 

não atingindo a meta determinada pelo IDEB, apresentou avanços de 0,6. Já em 

2015, a escola permaneceu com o mesmo índice. Cabe aqui destacar que, essa 

instituição vem insistindo no trabalho em equipe, no acompanhamento 

pedagógico mais próximo do professor por parte da equipe gestora, na formação 

continuada do profissional, entendendo que “a formação continuada contribui 

para a apropriação e/ou revisão de concepções e práticas pedagógicas, 

transformando-as em práxis mediante à reflexão crítica das situações e 

experiências de trabalho vivenciadas na própria escola e da atuação consciente 

dos docentes” (GUIA PRÁTICO - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CCLOS, p. 

14). 

 

II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  
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Entende-se que é função primeira da escola garantir a aprendizagem de 

todos os estudantes, por meio do desenvolvimento de processos educativos de 

qualidade. Portanto entende-se também que se faz necessário reconhecer a 

diversidade e a realidade social do estudante da rede pública do ensino do 

Distrito Federal, em especial da Escola Classe 03 de Ceilândia, pois essas são 

condições fundamentais para que se alcancem avanços no processo ensino-

aprendizagem. Além da compreensão que todos os agentes envolvidos com a 

escola participam e formam-se no cotidiano escolar, na práxis, na prática 

pedagógica. 

  Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o 

desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao 

processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de 

experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. Assim como 

afirma Vygotsky (1989, p. 329) “a aprendizagem não ocorre solitariamente, mas 

na relação com o outro, favorecendo à crianças, a interação e a resolução de 

problemas, questões e situações na zona mais próxima do nível de seu 

desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração 

pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua ‘zona de desenvolvimento 

imediato’. 

    Dessa forma, aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade 

isolada e inata, passando a ser compreendida como “processo de interações de 

estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com 

os professores num ambiente favorável à humanização” (CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO, CADERNO 1, SEEDF, p 33). 

    Assim como está expresso no Currículo da SEEDF:  

A prática pedagógica, com significado social, deve ser 
desenvolvida para além da dimensão técnica, permeada por 
conhecimentos, mas também por relações interpessoais e 
vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. As experiências e 
as aprendizagens vinculadas ao campo das emoções e da 
afetividade superam dualismos e crescem em meio às 
contradições. Assim, a organização do trabalho pedagógico da 
sala de aula e da escola como um todo deve possibilitar o uso 
da razão e da emoção, do pensamento e do sentimento para 
tornar positivas e significativas as experiências pedagógicas. 
(CURRÍCULO EM MOVIMENTO, CADERNO 1, SEEDF,p 34). 
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          Nesse sentido, entende-se que:  

 

É preciso compreender que os conhecimentos escolares não se 
traduzem exclusivamente no conhecimento científico, mas 
também sofrem influências dos saberes populares, da 
experiência social, da cultura, do lúdico, do saber pensar que 
constituem o conjunto de conhecimentos e que, no currículo 
tradicional, sofrem processos de descontextualização, 
recontextualização, subordinação, transformação, avaliações e 
efeitos de relações de poder. A escola deixa de ser apenas lugar 
de aquisição de habilidades, competências e conhecimentos 
para o exercício do trabalho, e torna-se espaço privilegiado de 
produção de cultura, de valorização de saberes, práticas e 
conteúdos que desenvolvam a consciência de classe. 
CURRÍCULO EM MOVIMENTO, CADERNO 1, SEEDF, p 76 e 
77). 

 

Nessa direção caminha a EC 03 que concorda com Hoffmann (2009, p. 

20-21) ao afirmar que “a visão formativa parte do pressuposto de que, sem 

orientação de alguém que tenha maturidade para tal, sem desafios cognitivos 

adequados, é altamente improvável que os alunos venham a adquirir da maneira 

mais significativa possível os conhecimentos necessários ao seu 

desenvolvimento”. Ou seja, a mediação é o fator muito importante nesse 

processo. 

 

III – CONCEPÇÕES TEÓRICAS/ PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA  

 

Silva (2017, p. 131) afirma que “as concepções de educação são refletidas 

diretamente na prática pedagógica, no cotidiano escolar”. Portanto, pensar sobre 

as concepções teóricas e quais os princípios norteadores dessas teorias que os 

professores trazem consigo é de fundamental importância a operacionalização 

da prática pedagógica e quais as estratégias pedagógicas deverão ser usadas, 

sempre pensando no planejamento coletivo e unificado.  

A base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na 

Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é 

compreendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o meio 

social e natural que o cerca. 
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Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a 

natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, 

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Pois entendemos 

que os sujeitos se constituem a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, 

física, social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa 

todas as etapas e modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre 

os saberes formais e os saberes socialmente construídos para que juntos 

adquiram sentido e sirvam como agente de mudança do ser e da sociedade em 

que ele está inserido. 

 Dessa forma, o currículo escolar não pode desconsiderar o contexto 

social, econômico e cultural dos estudantes. O foco é a garantia da 

aprendizagem para todos, sendo fundamental considerar a pluralidade e a 

diversidade social e cultural em nível global e local. 

  A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que 

o processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano 

visando o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício 

da cidadania de maneira crítica e consciente. 

Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das diferentes 

áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e 

reflexiva da realidade. Nesse sentido, tem como princípios: a) unicidade entre 

teoria-prática; b) interdisciplinaridade e contextualização; c) flexibilização.  

Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função 

formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública 

democrática e emancipatória.  

Os profissionais que atuam na EC03 corroboram com essa concepção e 

entende que a avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua 

finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os 

estudantes. Avalia-se para garantir algo e não apenas para coletar dados sem 

comprometimento com o processo; de modo que o compromisso é com o 

processo e não somente com o produto. Ademais, a avaliação formativa 

demanda acompanhamento sistemático do desempenho dos estudantes, sendo 

realizada permanentemente.  

A LDBEN (lei nº 9394/96) orienta a educação brasileira e alicerceia a 

formulação das políticas educacionais com princípios que visam o direito de 
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todos à educação. Dentre ações e documentos nacionais e local relevantes para 

garantir esses direitos é que buscamos o embasamento teórico para a 

elaboração deste projeto. Dentre estes se destaca:  

 

 Plano decenal de Educação; 

 Resolução nº 2 – DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL, que trata da proposta pedagógica das Escolas do DF; 

 Regimento Escolar das instituições de Ensino da Rede Pública do 

Distrito Federal; 

 Currículo em Movimento da Educação Básica 2014. 

 BRASIL, MEC Secretaria de Ensino Fundamental. Como elaborar o 

Plano de Desenvolvimento da Escola. 2ª Ed. Brasília, 1999. 

 Entre outras como normas, instruções e portarias da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. 

 Estratégia Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização-2ª Ed.2010 

 Diretrizes curriculares e orientações. 

 Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota. 

 Diretrizes de Avaliação Educacional triênio 2014 – 2016. 

 Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º ciclo. 

 Organização escolar em ciclos para as aprendizagens – guia prático. 

 

Através destes instrumentos legais buscamos o embasamento teórico 

para a elaboração deste projeto.  

 

IV – OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  

 

Compreende-se que para atingir os objetivos que se seguem será 

necessário um planejamento e, para a operacionalização desse planejamento 

deverão ser elaboradas estratégias que possam intervir no processo ensino-

aprendizagem e façam com que esse processo alcance os objetivos planejados 

pela instituição. Essa gestão é realizada e descrita em três tópicos que se 

seguem: a) gestão pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos Resultados; 



18 

b) Gestão participativa e gestão de pessoas; c) Gestão Administrativa e 

Financeira.  

 

 

Dimensão OBJETIVOS 

 

Gestão Pedagógica 

Promover ações no tempo e no espaço da 

coordenação pedagógica que estimulem o 

desenvolvimento da criatividade e das 

potencialidades individuais tanto no corpo docente 

quanto no corpo discente. 

 

Promover a formação contínua do corpo 

docente em lócus, bem como os demais 

funcionários da escola. 

 

Estimular um ambiente escolar organizado, 

informativo, criativo, reflexivo, prazeroso e 

integrado; 

 

Gestão das 

aprendizagens e 

dos resultados 

educacionais 

Propiciar ações técnico-pedagógicas que 

elevem os índices das aprendizagens dos 

estudantes, impactando diretamente os índices das 

avaliações externas (SIADE- Provinha Brasil, Prova 

Brasil e Avaliação Diagnóstica). 

 

Reduzir os índices de alunos defasados 

idade/série. 

Fomentar ações que desenvolvam nos 

alunos habilidades de interpretação, seleção e 

organização de informações e dados apresentados 

por diferentes fontes para decidir e resolver 

situações-problema. 
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Elaborar propostas pedagógicas que 

propiciem à comunidade escolar intervenções na 

realidade, desenvolvendo a cooperação, 

coletividade, solidariedade e cidadania. 

 

 

Gestão Participativa 

Estimular um ambiente escolar organizado, 

informativo, criativo, reflexivo, prazeroso e 

integrado; 

 

Propiciar a reflexão de valores morais 

universais, que busquem a promoção de um cidadão 

crítico, reflexivo, criativo e ativo que realiza 

intervenções nas práticas sociais, culturais, políticas 

e ambientais. Contribuindo para sua plena 

participação social, na perspectiva de uma formação 

integral do ser humano. 

 

Propiciar a reflexão de valores morais 

universais, que busquem a promoção de um cidadão 

crítico, reflexivo, criativo e ativo que realiza 

intervenções nas práticas sociais, culturais, políticas 

e ambientais. Contribuindo para sua plena 

participação social. 

 

 

Gestão de Pessoas 

Promover relações de confiança e de respeito 

e dar continuidade processo, através do trabalho 

coletivo; 

 

Promover reflexões acerca da inclusão, das 

semelhanças e diferenças culturais, religiosas, 

étnico-raciais e de gênero. 
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Estimular nas pessoas a compreensão e 

compromisso com as regras sociais em diversos 

ambientes. 

 

 

Gestão Financeira 

Promover mecanismos de avaliação da 

gestão financeira da unidade escolar; 

 Aplicar corretamente os recursos financeiros 

destinados à instituição conforme estabelecido em 

lei; 

Realizar prestações de contas de gastos à 

comunidade e aos órgãos competentes. 

 Desenvolver formas de captação de recursos 

financeiros para a unidade escolar; 

 

Gestão 

Administrativa 

Promover a aquisição de recursos materiais 

conforme o desejo da comunidade escolar, 

ate4ndendo as esferas administrativas e 

pedagógicas da unidade. 

Otimizar a utilização dos materiais 

destinados a escola, sejam eles didáticos, 

pedagógicos ou administrativos 

Orientar o professor de maneira a promover 

o uso dos recursos materiais com o projeto 

pedagógico da escola. 

Promover a conscientização coletiva da 

comunidade escolar no sentido de manter e 

conservar o patrimônio público 
 

 

Assim sendo surge as metas que serão alcançadas a partir desse 

gerenciamento de recursos e de pessoas. 

 

PDE 
Nº meta 

Nº METAS 2016 2017 2018 2019 

 
 

02 

01 Intervir por meio de estratégicas pedagógicas 

como: o Projeto Interventivo, os 

 X X X  
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reagrupamentos interclasse e intraclasse e, o 

reforço em horário contrário, com o objetivo 

de alcançar as necessidades de 

aprendizagem dos estudantes. 

 
02 

02 Intervir nas necessidades de aprendizagens 

do aluno para atingir a meta do IDEB 

  X   X   X   X 

 
 

02 

03 Definir o cronograma mensal, bimestral, 

semestral e anual das atividades a serem 

desenvolvidas; 

 

X X X  

 
02 

04 Contribuir para a formação do corpo docente 

em lócus na coordenação pedagógica; 

 

  X X X  

 
 

02 

05 Realizar avaliações sistemáticas para que os 

estudantes possam apropriar-se dos 

formatos das avaliações externas; 

 

  X   X   X   X 

02 06 Realizar os projetos educativos e temáticos; 

 

  X   X   X   X 

 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos 

Resultados  

 

Para tanto se faz necessário organizar o trabalho pedagógico de maneira 

que os estudos e planejamento sejam uma reflexão da prática e uma análise das 

mesmas e se os objetivos levantados pela instituição estão sendo alcançados. 

Mas ressalta-se que  

Nessa direção são organizadas as reuniões pedagógicas que acontecem 

semanalmente, onde uma reunião é voltada para estudos que levem a reflexões 

teóricas e também sobre a prática pedagógicas e na semana seguinte, nessa 

reunião que normalmente acontece na quarta-feira, é realizado o planejamento 

para cada turma, no qual são analisadas as atividades que serão desenvolvidas 

em sala de aula de acordo com os conteúdos que estão sendo aplicados.  
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Essa dinâmica tem nos mostrados o quanto é importante as discussões 

teóricas que nos leva a repensar a prática pedagógica e se essa prática está de 

fato atendendo às necessidades do educando.  

 

2. Gestão Participativa e Gestão de Pessoas 

 

Em 07 de fevereiro de 2012, a Lei n. 4.751 foi publicada no diário Oficial 

do Distrito Federal (DF), constitui princípios do sistema de ensino e da gestão 

democrática da rede pública de ensino do DF tais como: a participação da 

comunidade escolar através de órgãos colegiados: respeito à pluralidade , à 

diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos direitos humanos em todas 

as instâncias da Rede  Pública de Ensino do Distrito Federal; autonomia das 

unidades escolares, transparência da Gestão da Rede Pública de Ensino; 

garantia de qualidade social; democratização das relações pedagógicas e de 

trabalho; valorização do profissional da educação.  

Com relação à autonomia pedagógica, conforme estabelece a Lei 4.751 

cada escola formularia e implementaria seu projeto político pedagógico em 

consonância com as políticas educacionais vigentes e as diretrizes da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal e de acordo com a identidade da 

comunidade escola.  

Assim também entendemos que esse debate tem contribuído para que de 

fato aconteça uma gestão participativa, onde todos os sujeitos envolvidos nesse 

processo possam trazer sua contribuição para que a gestão seja de fato 

participativa.  

Esta Instituição Educacional tem a seguinte estrutura pedagógica, que 

orienta, organiza e executa o trabalho pedagógico: 

 Supervisão Pedagógica; 

 Coordenação Pedagógica; 

 Orientação Educacional; 

 Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem; 

 Conselho escolar; 

 Sala de atendimentos (Curricular Específico e Salas de Recursos 

Generalista). 
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Os profissionais de educação participam em seu contra ti=urno de 

regência de classe sua coordenação, conforme Portaria nº 284 de 31 de 

dezembro de 2014 de distribuição de carga. 

Outro fato que se destaca é a quantidade de professores readaptados que 

são lotados na escola, ao mesmo tempo em que configura uma força, pelo 

número de profissionais fora de sala para suporte ao trabalho do professor, 

consiste também, em desafios uma vez que o quantitativo de readaptados e as 

limitações destes em atenderem diretamente aos alunos tornam inviáveis as 

possibilidades de reaproveitamento dessa mão de obra em favor do aluno, uma 

vez que 50% das readaptações de professores se dão por questões emocionais. 

O ambiente escolar é bom, harmonioso no qual prevalece um sentimento 

de companheirismo entre os profissionais da escola, pode se perceber uma 

prontidão para o trabalho coletivo, porém há na escola muitas incidências de 

atestados médicos o que resulta em uma demanda de constante contratação de 

professores temporários, quando as licenças médicas são de poucos dias, as 

coordenadoras entram em sala, fato que pode prejudicar o andamento do 

trabalho de coordenação pedagógica. 

 

3. Gestão Administrativa e Financeira 

 

 A gestão Administrativa e Financeira promove a aquisição de recursos 

materiais conforme os recursos disponíveis e de acordo com o desejo da 

comunidade escolar, atendendo as esferas administrativas e pedagógicas da 

unidade escolar.   

 

V – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

1. Organização Escolar: regime, tempo, espaços 

 

O trabalho pedagógico acontece mediante um planejamento semanal, 

onde se realiza estudos temáticos e orientações sobre as atividades e projetos 

que devem ser desenvolvidos pelos professores e pela escola. Assim sendo 

segue um cronograma de como acontece o trabalho pedagógico na escola: 
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 01 dia (na instituição educacional), quarta-feira destinada à coordenação 

coletiva para estudos, oficinas, palestra, avaliações entre outros, quando 

são realizadas trocas de experiências, acompanhamentos e avaliação 

processual do desenvolvimento do currículo e adequação da matriz 

curricular de acordo com a necessidade da comunidade escolar onde 

estamos inseridos. A cada 15 dias é realizada coletiva para 

planejamento juntamente com as coordenadoras e supervisão 

pedagógica, vez que nos demais dias de coordenação, acontece o 

reforço escolar e cursos de formação continuada. 

 01 dia (na instituição educacional) destinado à coordenação 

seriada/individual e/ou formação continuada. 

 01 dia (na instituição educacional) destinado ao reforço escolar com o     

professor regente em turno contrário ao da aula; 

 01 dia a critério do professor na instituição e/ou atividade externa. 

01 dia a critério do professor na instituição e/ou atividade externa 

 

2. Direitos humanos, Educação Inclusiva e Diversidade  

 

A diversidade cultural, a educação inclusiva e os direitos humanos 

perpassam todos os projetos desenvolvidos pela instituição. Pois o respeito ao 

próximo é o alicerce para toda a vida, uma vida que respeita os direitos humanos 

e que torna esse debate um desafio na construção de uma sociedade 

democrática de fato.  

 

3.  Projetos Interdisciplinares  

 

De acordo com os princípios básicos da Educação para as relações 

étnicos-raciais estabelecidos como um marco quando em 2010 foi criada a lei 

12.288 no ano de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, e de se 

obteve embasamento para as Políticas Públicas voltadas para a inclusão e 

valorização, especialmente, do negro e do índio (SEDF- ORIENTAÇÕES 

PEDAGÓGICAS: Artigo 26 A da LDB- História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, p. 28). 
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 Dessa forma, todo estudante independentemente de sua etnia, gênero, 

idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação, tem direito ao 

acesso, permanência na unidade escolar e uma aprendizagem significativa. 

Ressalta-se que todos os projetos desenvolvidos na escola perpassam 

pelo eixo da interdisciplinaridade, pois são trabalhados valores como: respeito à 

diversidade, a inclusão e a dignidade humana.  

No entanto será realizada na escola uma festa para culminância dessas 

temáticas, com uma festa que é aberta à comunidade, uma festa para família 

dos estudantes da instituição: o LUAL da Escola Classe 03. Realizam-se 

apresentações culturais que trazem esses valores e resgatem acima de tudo o 

respeito à dignidade humana.  

Pretende-se desenvolver para o segundo semestre do ano letivo, projetos 

voltados para a temática étnico-raciais, os mesmos ainda serão elaborados.  

Dentro do planejamento de projetos interdisciplinares temos o VI Projeto 

Plenarinha, com o subtítulo: O universo do brincar, que acontecerá também no 

segundo semestre. Vejamos os detalhes desse projeto:  

 

3.1 Vi - Projeto Plenarinha:  UNIVERSO DO BRINCAR  

 

Este projeto é realizado pela Subsecretaria de Educação em parceria com 

as escolas públicas do Distrito Federal, “é um processo pedagógico realizado 

desde 2013, no qual as crianças participam ativamente das reflexões em torno 

dos seus direitos e necessidades” (VI PLENARINHA: UNIVERSO DO BRINCAR, 

p. 2, 2018). Sendo assim um novo espaço que possibilita às crianças um 

protagonismo no próprio contexto escolar.  

 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: Escola Classe 03 de Ceilândia 

Título do Projeto: O universo do brincar  

Etapas: ( X ) Ed. Infantil   (  ) Ensino Fundamental  Total de crianças envolvidas: 
188 

(   ) Creche  ( X ) Pré-escola 4 anos ( X  ) Pré-escola 5 anos (  ) 1º ano EF 

Equipe responsável: 

Ananda Dignart Malaquias 
Regina Célia Craveiro Alburqueque 
Jovenice Serpa de Souza 
Paula Ribeiro de Senna 
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Talita Soares de Azevedo 
Angêla Maria Santos Inácio 
Jucylene Maria de Jesus Machado 
Carla Jorege do Sacramento  
Raquel Pinheiro de Almeid 
Edvânia Ferreira de Paula 

 

JUSTIFICATIVA 

A Escola Classe 03 de Ceilândia por meio do corpo docente e discente realizou 
conversas e debates sobre a temática proposta na VI Plenarinha: O universo do 
brincar. A temática tem sido abordada nas reuniões pedagógicas e tem sido realizado 
reflexões diante das percepções dos professores da Educação Infantil e ainda sobre 
questões apontadas no cotidiano escolar. Esse estudo se baseia nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, no Art. 9, inciso I e nos orientam para 
que as brincadeiras e as práticas pedagógicas “promovam o conhecimento de si e do 
mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 
permitam movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos 
e desejos de cada criança” (DCNEI - Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009).  
Entendendo que o brincar é fundamental para o desenvolvimento corporal, intelectual 
e cognitivo da criança e que nessas brincadeiras estão presentes as representações 
sociais é que buscamos regatar para as ações pedagógicas o brincar. Portanto, 
indaga-se: Como resgatar as brincadeiras no cotidiano escolar, de maneira que sejam 
interessantes e envolventes no universo infantil? 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 

 Qual o significado do brincar na escola? Quais as brincadeiras 
podemos resgatar como práticas pedagógicas da escola? 
 

OBJETIVOS 
 
 

GERAL 
 

ESPECÍFICOS 

• Vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como 
ferramenta para aprender, desenvolver e expressa-se de 
maneira integral.  

 
 
 

 

1. Estimular a aprendizagem por meio do brincar nas 
diferentes linguagens  

2. Criar oportunidades para que as professoras/ professores e 
crianças ampliem seu repertório de brincadeiras  

3. Vivenciar brincadeiras diversas ensinadas/criadas  
4. Resgatar brincadeiras da comunidade. 

 

 

CONTEÚDOS 

 Cuidado consigo e com o outro 

 Expressão por meio de brincadeiras,  
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 Exploração e reflexão sobre as brincadeiras e seu papel cultural  

 Incentivos à curiosidade, do encantamento e do questionamento em relação ao tempo 
físico e social, ao tempo e à natureza 

 Promoção do relacionamento e interação das crianças com diversificadas 
manifestações de música, dança, teatro, poesia e literatura respeito pelas 
características próprias e das pessoas com as quais convive; 

 Ampliação das relações sociais, desenvolvendo o autoconceito positivo por meio de 
brincadeiras (representações sociais) 

 
Interações com a natureza e a sociedade 

 Sensibilização, divulgação e construção da ideia de resgate cultural e ambiental, com 
participação em brincadeiras diversificadas. 

 
Linguagem Digital 

 Utilizar máquinas fotográficas, tablets, câmeras digitais e/ou aparelhos celulares para 
capturar brincadeiras diversas; 
 

Linguagem Artística 

 Utilização de diversos materiais para se expressar livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, escultura, modelagens, dobraduras, recortes, manipulação de 
papeis (lápis, giz de cera e canetas grandes; papeis de tamanhos, cores, texturas e 
formatos variados, colas líquidas e em bastão, tintas variadas com pinceis grandes, 
entre outras); 

 Desenho de memória (ativação da imagem mental de objetos e imagens reais, 
desenvolvendo memória, observação, imaginação relacionadas à brincadeiras). 

 
Linguagem Corporal 

 Realização de brincadeiras de rodas, na própria instituição ou nas proximidades, 
seguidas de conversas sobre tudo o que foi observado e todas as ações e reações do 
corpo. 

 
Linguagem Oral e Escrita 

 Percepção da leitura como uma prática para a reflexão e resgate das brincadeiras de 
ação (placas de sinalização, avisos, instruções, cartazes) 

 Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões; 

 Elaboração de perguntas e respostas a questionamentos; 

 Expressão de ideias e sentimentos por meio do desenho, comunicando experiências 
e registrando lugares, pessoas e objetos. 

 
Linguagem Matemática 

 Auxílio na coleta e organização de dados; 

 Desenvolvimento de estratégias pessoais para a resolução de situações-problema e 
histórias relacionadas às brincadeiras realizadas. 

 Compreensão da função social da brincadeiras, de forma lúdica, em situações de 
vivência e representação social. 
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3.2 – Projeto Horta 

Projeto Horta1 

 

Objetivos: Criar no aluno, que é atendido na Escola Integral, uma 

consciência da importância da criação de hortas na escola, com o fim maior de 

enriquecer o lanche e o almoço escolar, bem como, no caso de grande colheita, 

ajudar as famílias da comunidade. 

 

Estratégias: Os alunos participam do preparo dos canteiros juntamente 

com seus monitores, primeiramente no berçário, posteriormente fazendo o 

plantio nos canteiros já preparados. Os produtos a serem plantados dependem 

do templo/clima. Costuma-se cultivar na escola: milho, mandioca, alface, couve, 

cebolinha e coentro. 

 

 

4. Relação Escola-Comunidade 

 

A organização do trabalho pedagógico da instituição escolar que se trata 

se dá de maneira que não fique somente dentro dos muros da escola, dessa 

forma promove durante o ano letivo 5 (cinco) reuniões de pais, já previstas no 

calendário interno da escola, tais datas são enviadas para todas as famílias no 

início do ano letivo, para que se programem a fim de uma maior participação nos 

encontros. Buscamos essa unidade também nos dias letivos temáticos, através 

de questionários, palestras, oficinas e apresentações. A escola utiliza várias 

formas de trazer a família para dentro da escola, por compreender que não 

caminha, com sucesso, sozinha. 

 Neste ano de 2018, a semana de “Uso consciente da água” foi planejada 

para que os alunos possam ser os multiplicadores dessa utilização consciente, 

com palestras, circuitos e concursos de redações e desenhos. Lembrando que 

o tema não se esgota ao final da semana, mas trabalhado o ano inteiro. A 

                                            
1 O projeto horta será realizado no contra turno pelos alunos da Educação Integral, previsto 
para o segundo semestre letivo. No entanto ainda será desenvolvido a justificativa e as demais 
partes que o compõe.  
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“Semana de Educação para a vida” foi planejada para que toda a comunidade 

escolar se envolva, com circuitos para os alunos da Educação Infantil e 1°s anos, 

concurso de desenho para os 2°s anos, concurso de frases para os 3°s anos e 

concurso de poesia para os 4°s e 5°s anos. Durante toda a semana teremos 

programação diferenciada, com encerramento no Luau da Família, dia 18 de 

maio. 

  Embora tímida esta comunidade tem-se mostrado mais participativa. 

Alguns pais se predispõem a ajudar até em questões de reparos físicos, uma vez 

que a EC 03, tem no seu corpo de servidores, 95% de mulheres. 

 

5. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 

A escola busca trabalhar de maneira articulada com as equipes de 

Serviços de Apoio à Aprendizagem. Essas equipes formulam e desenvolvem 

projetos2 específicos ao atendimento dos alunos diagnosticados e buscam 

encaminhamentos para os alunos com suspeitas de algum diagnóstico que 

necessitem de laudo médico. 

Portanto cada segmento tem uma função na escola, assim segue a 

descrição de tais segmentos para melhor esclarecimento:  

 

        Orientação Educacional/Orientador  

 

 Estimula a participação dos educandos contribuindo para desenvolver a 

capacidade de criticar, optar e assumir a responsabilidade pelas suas 

escolhas; 

 Acompanha individualmente ou coletivamente os estudantes, 

dinamizando temas que atendam suas necessidades; 

 Identifica e trabalha as causas que impedem o avanço do processo de 

ensino e de aprendizagem; 

 Sensibiliza as famílias para maior participação e envolvimento nas 

questões escolares dos estudantes; 

                                            
2 Os projetos das equipes de apoio seguem em anexo nos apêndices desse projeto.  
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 Acompanha a frequência dos alunos e promove debates e reflexões 

acerca das questões de sexualidade, bulling, indisciplina, violência e 

família. 

        Sala de Recursos: 

 

 Atua como docente nas atividades de complementação ou 

suplementação curricular específica que constituem o atendimento 

educacional especializado; 

 Trabalha de forma colaborativa com o professor da classe comum para 

a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do 

estudante com necessidades educacionais especiais ao currículo e a 

sua interação no grupo; 

 Participa do processo de identificação e avaliação pedagógicas das 

necessidades especiais e tomada de decisões quanto ao apoio 

especializado necessário para o estudante; 

 Prepara material específico para o uso dos estudantes na sala de 

recursos; 

 Orienta a elaboração de material didático-pedagógico que possam ser 

utilizados pelos estudantes nas classes comuns do ensino regular; 

 Responsabiliza-se pela garantia da realização das adequações 

curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com 

necessidade educacional especial.  

 

        Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 

 Dá subsídio na elaboração de propostas e planejamentos educacionais, 

levando à reflexão da prática e buscando alternativas teórico-

metodológicas. 

 Privilegia os espaços já institucionalizados para reflexão crítica sobre 

práticas pedagógicas e a relação professor X aluno. 

 Reflete sobre o conceito de competência, buscando mudar o foco de 

avaliação limitada de uma aprendizagem específica para uma 
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aprendizagem mais ampla. 

 Humaniza as relações interpessoais garantindo aprendizagens 

significativas. 

 Participa da elaboração do Projeto Político Pedagógico. 

 Incentiva atitudes que desenvolvam a cultura do sucesso dentro da 

escola. 

 Orienta a secretaria sobre o atendimento às famílias de ANEE e 

estudantes atendidos pela equipe de atendimento. 

 Privilegia intervenções preventivas a fim de provocar transformações no 

ambiente escolar. 

 Realiza o mapeamento institucional. 

 Avalia formalmente alunos com indicativos de necessidades 

educacionais especiais e/ou com laudos. 

 

Direção/diretor: 

 

 Cumpre e faz-se cumprir as leis de ensino vigentes, as determinações 

dos órgãos competentes e o presente Regimento; 

 Garante o acesso e a divulgação, em tempo hábil, de documentos e 

informações de interesse da comunidade escolar;  

 Analisa e assina documentos escolares, observando sua atualização, 

organização e autenticidade; 

 Zela pela identidade da instituição educacional, pelo bem-estar dos 

profissionais que ali atuam e pelas relações interpessoais; 

 Cria estratégias que favoreçam a redução de despesas financeiras; 

 Pratica os demais atos necessários ao bom funcionamento da instituição 

educacional; 

 Administra a utilização de recursos financeiros provenientes do Poder 

Público e/ou de outras fontes, zelando por sua aplicação adequada e 

prestando contas ao órgão competente, dentre outros. 

 

 

Direção/Vice-Diretor: 
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 Responsabiliza-se por atividades desenvolvidas na instituição 

educacional, com predominância das de caráter pedagógico; 

 Coordena e elabora a Proposta Pedagógica e o Plano de ação, bem 

como, garante sua execução e avaliação; 

 Acompanha e avalia, de forma participativa, a execução do currículo em 

vigor, visando à adoção de medidas necessárias à correção de eventuais 

disfunções; 

 Implementa com professores e alunos, os projetos pedagógicos da 

instituição educacional; 

 Acompanha e avalia o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 

bem como o rendimento escolar, a partir dos resultados da avaliação 

contínua e cumulativa do seu desempenho; 

 Coordena a realização de eventos pedagógicos, dentre outros. 

 

   Secretaria/Secretário Escolar: 

 

 Cumpre e faz-se cumprir as leis de ensino vigentes, as determinações 

dos órgãos competentes e o presente Regimento; 

 Compete o planejamento e a execução de atividades de escrituração 

escolar, de arquivo, de expediente e de atendimento aos estudantes, aos 

professores e aos pais em assuntos relativos à sua área de atuação. 

 

   Supervisão/Supervisor Pedagógico: 

 

 Acompanha e avalia o trabalho pedagógico; 

 Desenvolve estratégias que garantam o bom funcionamento das 

coordenações e atividades pedagógicas; 

 Acompanha e avalia os resultados de ensino-aprendizagem; 

 Acompanha, avalia e cria estratégias para o desenvolvimento do     

Projeto Educativo da instituição de ensino. 

 

   Professor 
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  Acompanha diariamente o desenvolvimento do educando e propõe 

intervenções pedagógicas que ajudem a criança a avançar no seu 

processo de aprendizagem. 

   Realiza a escrituração dos registros institucionais significativos sobre o 

processo vivido pelo estudante para análise do processo de 

desenvolvimento do educando.  

  Reconhece e respeita as individualidades do educando, propondo assim 

atividades diversificadas que contribuam com o seu desenvolvimento 

cognitivo; 

  Participa ativamente da elaboração, execução e avaliação dos projetos, 

atividades pedagógicas e eventos realizados na instituição educacional; 

 Promove ações significativas para o sucesso do educando de acordo com 

as habilidades e competências dentro da série/ano onde o mesmo 

encontra-se inserido; 

  Participa de formação contínua para ampliar conhecimentos, habilidades, 

atitudes, interesses e motivações enriquecidas e atualizadas para ser 

capaz de trabalhar com arte no desenvolvimento do processo 

pedagógico. 

 

 

  Coordenação/Coordenador Pedagógico: 

 

 Subsidia, organiza e facilita o desempenho do grupo de professores, 

promovendo a coordenação integrada e possibilitando a troca de 

experiências e a interdisciplinaridade;  

 Estimula o processo de tomada de decisão, criando alternativas para 

superar problemas e promover a atividade reflexiva para o 

desenvolvimento profissional; 

 Propõem alternativas que visem o melhor ajustamento do cronograma 

anual de atividades de acordo com o Projeto Educativo da Instituição de 

Ensino; 
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 Orienta e supervisiona a elaboração e o desenvolvimento do 

planejamento docente nas fases de elaboração, execução e 

implementação; 

 Implementa com professores e estudantes, os projetos pedagógicos da 

instituição educacional;   

 Acompanhamento do rendimento escolar; 

 Planejamento de ações interventivas em conjunto com os professores. 

 

6. Atuação dos Educadores Sociais Voluntários  

 

A participação e atuação dos Educadores Sociais Voluntários é muito 

importante para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e dos projetos 

desenvolvidos pela escola, em especial para os alunos ANEE”S e para que 

aconteça de fato ao projeto de Educação Integral. Pois são eles que colocam em 

prática as atividades planejadas para aqueles alunos que necessitam de um 

atendimento individual e para os alunos que ficam na escola também no contra 

turno, os alunos da Educação Integral. 

A escola conta este ano com19 (dezenove) jovens educadores sociais, 06 

(seis) destinados a escola integral3, e 13 (treze) para auxiliar na locomoção e 

acompanhamento dos alunos ANEEs. Ainda temos no quadro de servidores 1 

(um) monitor direcionado ao atendimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 

VI – PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS DO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

1. Prática Avaliativa: Procedimentos, instrumentos e Critérios de 

Aprovação. 

 

Concordamos com Hoffman (2009, p.13) quando afirma que “métodos e 

instrumentos de avaliação estão fundamentados em valores morais, concepções 

de educação, de sociedade, de sujeito. São essas as concepções que regem o 

                                            
3 O projeto para a Educação Integral encontra-se no apêndice III deste Projeto.  
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fazer avaliativo e que lhe dão sentido”. Sem compreender como os professores 

pensam a avaliação, ou seja, sem entender qual as concepções de avaliação 

possuem os professores, pouco adianta mudança de métodos e instrumentos, 

pois estes poderão ser mal interpretados e até modificados na prática 

pedagógica, ou até mesmo sequer utilizados. 

Acreditamos que uma cultura avaliativa deve ser constituída nas escolas 

brasileiras, e até mesmo durante a formação inicial, pois só assim podemos 

aprofundar o tema que é de fato recente, pois no Brasil há pouco mais de trinta 

anos começou desmistifica-lo, necessitando ainda buscar aprofundamentos e 

analisar fundamentos tais fundamentos teóricos.  

Em 2005, o SAEB recebe uma significativa reestruturação registrada na 

Portaria Ministerial nº 931, de 21 de março de 2005, “passando a ser composto 

por duas avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil”. 

De acordo com o INEP, a ANEB e a ANRESC passaram a avaliar da 

seguinte maneira: 

 

A Aneb manteve os procedimentos da avaliação amostral 
(atendendo aos critérios estatísticos de no mínimo 10 
estudantes por turma), das redes públicas e privadas, com foco 
na gestão da educação básica que até então vinha sendo 
realizada no Saeb. A Anresc (Prova Brasil), por sua vez, passou 
a avaliar de forma censitária as escolas que atendessem a 
critérios de quantidade mínima de estudantes na série avaliada, 
permitindo gerar resultados por escola. 

A Anresc (Prova Brasil) foi idealizada para atender a demanda 
dos gestores públicos, educadores, pesquisadores e da 
sociedade em geral por informações sobre o ensino oferecido 
em cada município e escola. O objetivo da avaliação é auxiliar 
os governantes nas decisões e no direcionamento de recursos 
técnicos e financeiros, assim como a comunidade escolar, no 
estabelecimento de metas e na implantação de ações 
pedagógicas e administrativas, visando à melhoria da qualidade 
do ensino (BRASIL). 

 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) tem como principal 
objetivo: 
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Avaliar a Educação Básica brasileira e contribuir para a melhoria 
de sua qualidade e para a universalização do acesso à escola, 
oferecendo subsídios concretos para a formulação, 
reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas 
para a Educação Básica. Além disso, procura também oferecer 
dados e indicadores que possibilitem maior compreensão dos 
fatores que influenciam o desempenho dos alunos nas áreas e 
anos avaliados (BRASIL/INEP). 

 

O Saeb passa então a ser composto por três avaliações externas em larga 

escala:  

(http://provabrasil.inep.gov.br/) 

 

Para facilitar a análise e o acompanhamento das avaliações a 

Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV), por 

meio da Diretoria de Avaliação (DIAV) é responsável no “Distrito Federal pela 

aplicação das avaliações internacionais e nacionais gerenciadas pelo INEP, bem 

como as de larga escala organizadas pela Secretaria de Educação do Distrito 

Federal (SEDF) ”, acompanha, analisa, e divulga por meio de relatórios os 

resultados dessas avaliações. Para tanto a SEDF criou o Sistema Avaliação em 

Destaque “em parceria com a Subsecretaria de Modernização e Tecnologia 

(SUMTEC), por meio da Diretoria de Desenvolvimento de Sistemas (DISIS), para 

atender as necessidades de divulgação e acompanhamento das avaliações 

externas e em larga escala”, tendo como ponto de partida a análise desses 

dados, para assim intervir pedagogicamente.  

 

A Prova Diagnóstica aplicada para os estudantes das unidades 
escolares de Ensino fundamental e Médio da rede pública do DF 
é composta por um Caderno de Prova com questões de Língua 
Portuguesa e Matemática. Como o Sistema Permanente de 
Avaliação do Distrito Federal (SIPAEDF) está em fase de 
implementação e ainda não há produção própria de itens, essas 
questões foram retiradas do Banco Nacional de Itens (BNI) do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

http://provabrasil.inep.gov.br/
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Teixeira (Inep). Nesse sentido, convém esclarecer que tanto as 
matrizes de referência quanto os relatórios do SAEB serviram de 
base para a elaboração da Prova Diagnóstica. O principal critério 
de seleção das questões foi se elas possibilitam verificar se os 
objetivos de aprendizagem previstos no Currículo em Movimento 
da SEEDF para os anos/séries anteriores foram atingidos e se 
as habilidades previstas nas matrizes de referência dos 
respectivos anos/séries em diagnóstico foram desenvolvidas. 
Assim, a partir dos resultados desse diagnóstico, objetiva-se 
identificar as causas de dificuldades específicas dos estudantes 
na assimilação de conteúdos dos anos/séries anteriores e 
estabelecer metas, objetivos e ações pedagógicas necessárias 
à superação das fragilidades no processo de ensino-
aprendizagem. (SITE: AVALIAÇÃO EM DESTAQUE – SEDF) 

A C E S S A R  
 

Assim o acompanhamento e análise dos resultados da prova diagnóstica 

poderão ser feito pela plataforma da Avaliação em Destaque. No entanto, não 

foi possível apresentar o resultado dessa avaliação diagnóstica porque no 

momento ainda estão sendo lançados os gabaritos nessa plataforma.  

Para intervenções pontuais são realizadas avaliações diagnósticas 

frequentemente, na instituição escolar, elaboradas e pensadas pelos 

professores, utilizando-se das estratégias propostas pela SEEDF, tais como 

reagrupamentos, reforço escolar e Projeto Interventivo. 

A análise dos resultados das avaliações de larga escala e institucionais 

vem contribuindo para a reflexão das práxis, intensificando as ações 

pedagógicas por toda a comunidade escolar. 

Entendendo a avaliação das aprendizagens dos estudantes também 

como um processo de avaliação de todo trabalho escolar, alguns procedimentos 

são adotados, a fim de atender as peculiaridades do educando bem como as 

reflexões quanto ao processo ensino e aprendizagem, atendendo a flexibilidade 

e dinamicidade das teorias e práticas desenvolvidas. 

Nesse contexto de construção de significados entre a relação do ensino, 

a vida social e a tarefa de ensinar, surge então, o termo avaliação formativa, que 

conforme Cardinet (1978, p. 14) “é uma expressão criada por SCRIVEN a 

propósito da estruturação dos currículos e aplicada por CRONBACH e em 

seguida por BLOOM à avaliação dos alunos”. E tem como objetivo orientar o 

aluno quanto ao trabalho escolar, buscando identificar as suas dificuldades para 

ajudá-lo na progressão de sua aprendizagem.  

http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/prova_diagnostica/acesso/login.php
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A avaliação das aprendizagens dar-se-ão por meio de avaliação formativa 

por meio de diversos instrumentos tais como: avaliações escritas, orais, testes 

de análise da escrita, leitura e interpretação de texto, análise linguística, sempre 

contextualizada e de acordo com os conteúdos trabalhados, além de análise de 

gráficos e resolução de situações problemas que envolvem adição, subtração, 

multiplicação, divisão, medidas de comprimento, de massa, de capacidade e 

também percentagem. 

Essas avaliações são realizadas com o intuito de refletir o processo ensino 

aprendizagem nos levando a compreender que a avaliação deve ser processual 

e formativa, não para simplesmente medir o que o educando sabe, mas para 

compreender o que ele já apreendeu e o que necessita ser desenvolvido a partir 

de ele se encontra. Esse é o verdadeiro sentido de avaliar. 

Para além da avaliação individual que se dá na perspectiva processual e 

formativa precisamos estar atentos para as avaliações externas assim como 

seguem as orientações das diretrizes de avaliação da SEDF, como podemos 

ver: 

 Da análise e reflexão dos resultados das avaliações escritas e orais. 

 Da análise e reflexão de gráficos e tabelas dos dados das turmas e da 

instituição. 

 Da análise e reflexão dos resultados das avaliações externas (Provinha 

Brasil, Prova Brasil). 

 Do resultado e reflexão dos Conselhos de Classe Bimestrais – registros 

reflexivos. 

 Da análise e reflexão do RAV - relatório descritivo do aluno;  

                (Registro do Conselho de Classe e Registro de 

Acompanhamento do Projeto Interventivo);  

 Da observação, auto avaliação entre outros aspectos subjetivos; 

 Da construção e apreciação do Portifólio das turmas; 

 Fichas e observação sistemática. 

 

Acontece também na EC03, a Avaliação Institucional que busca analisar 

a escola de um modo geral, na perspectiva de promover ações que possam 

contribuir para a melhoria de todos os setores, assim as avaliações acontecem 
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na perspectiva de institucional e na perspectiva Pedagógica, como descrita a 

seguir avalia-se:  

 

a) Institucional: 

 

Nas reuniões bimestrais, analisando os setores: 

 Direção 

 Secretaria 

 Professores 

 Auxiliares 

 Estudantes 

 Comunidade 

 

b) Pedagógica: 

 

Nas reuniões semanais, mensais e bimestrais, considerando os projetos 

educativos, temáticos e institucionais nos seguintes setores: 

 

 Direção 

 Secretaria 

 Professores 

 Auxiliares 

 Estudantes 

 Comunidade 

 

2. Conselho de Classe  

 

O Conselho de Classe acontece bimestralmente, com a participação dos 

professores regentes, professores das salas de recurso, professores do 

atendimento do curricular específico, membros do serviço de apoio à 

aprendizagem, orientador educacional, coordenador pedagógico, itinerantes de 

ensino especial (DA), direção e, o convite é estendido aos pais, mas estes não 

comparecem.  
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No Conselho de Classe é observado o rendimento das turmas sempre 

fazendo um paralelo com a avaliação diagnóstica e resultados do bimestre 

anterior. Ressalta-se a preocupação do coletivo com a situação de cada 

estudante, além de serem propostas ações interventivas, quando necessárias, 

visando o melhor desempenho dos processos ensino-aprendizagem.  

 Neste dia é elaborado ainda o planejamento do bimestre seguinte, para 

que o trabalho pedagógico aconteça de forma unificada. 

 

VII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO. 

 

 A avaliação do P.P.P. será anual e contará com representantes de toda 

comunidade escolar. Nesta avaliação será feita uma análise para confrontar o 

PPP com a realidade da escola, afim de que possa apurar se o que está exposto 

no plano está sendo cumprido e se não, por quê? 

Buscaremos seguir as propostas aqui apresentadas para um bom 

planejamento e execução das atividades conforme expressas afim de alcançar 

os objetivos e metas, sem esquecer a Missão da escola que é:  

Promover uma educação pública de qualidade visando à 
formação integral do cidadão, com capacidades de não apenas 
resolver problemas, mas sim de superar dilemas, por meio do 
fortalecimento dos valores com uma consciência voltada para 
as questões da sustentabilidade, de solidariedade, da 
criatividade, da autonomia, da emoção e da diversidade. Que 
venham contribuir para a formação de um cidadão crítico e 
consciente, como já citado anteriormente. 

 

 E nessa perspectiva a Escola Classe 03 de Ceilândia tem intensificado o 

trabalho pedagógico desenvolvido ações e projetos que busquem valorizar o 

potencial dos profissionais que nela trabalham e reconhecer o público alvo, que 

são os alunos desta escola, para melhor atendê-los na direção de uma educação 

de qualidade.  
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APÊNDICE I  

 
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

POLÍTICO-PEDAGÓGICO. 

 

Delimitação dos objetivos, metas, estratégias e da avaliação 

       Aspectos Pedagógicos 

 

Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino aprendizagem possibilitando a 

todos uma educação eficaz.  
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Nº  METAS ESTRATÉGIAS  PERÍODO 
DE 
EXECUÇÃO  

AVALIAÇÃO  

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduzir em 90% a 
reprovação por falta 
qualificando a 
permanência do aluno na 
escola. 

1.1 Desenvolvendo 
aulas dinâmicas 
paralelas 
visando 
recuperar 
alunos com 
possíveis 
dificuldades na 
aprendizagem. 

 
1.2 Conscientizando 

aos pais através 
de cartilha 
explicativas e 
palestras sobre 
a importância 
da frequência e 
permanência do 
aluno ás aulas. 

1.3 Acionando o 
conselho tutelar 
sempre que se 
fizer necessário. 

 
 

2016-2019 A avaliação se dará no 
processo através dos 
resultados no Conselho de 
Classe, resultados da 
Prova Brasil, bem como, 
através de uma sistemática 
de acompanhamento e 
controle. 
 
 
 
Será realizada 
mensalmente com todos os 
envolvidos no processo. 
 

 

02 Garantir que todos os 
alunos do Bloco Inicial de 
Alfabetização sejam 
alfabetizados conforme 
preconizado na proposta 
do Bloco (idade/ano) 
 
 

2.1. 
Conscientizando os 
professores da 
necessidade de 
encontrar caminhos 
adequados e 
prazerosos para a 
concretização do 
Processo ensino 
aprendizagem, 
construindo um 
ambiente 
estimulador e 
agradável. Uma 
pedagogia centrada 
ao aluno e não nos 
conteúdos.  
 
 

As ações 
previstas 
neste plano 
têm como 
prazo de 
execução 
em 2016 a 
2019 
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03 Garantir a melhoria no 
atendimento ao aluno 
ENEE dando condições de 
participação efetiva como 
sujeito em processo de 
aprendizagem. 
 
 

3.1. Estimulando os 
profissionais da 
educação à 
qualificação e ao 
aperfeiçoamento 
profissional, 
oferecendo 
condições e 
incentivo para 
participarem de 
cursos, palestras, 
encontros... 
 
3.2. Realizando 
reuniões para 
orientar e estimular 
o trabalho dos 
professores dentro 
da proposta 
pedagógica de 
inclusão. 
 
3.3. Destinando um 
coordenador 
pedagógico para 
acompanhar e dá 
suporte ao 
professor das 
turmas que 
atendem os alunos 
com necessidades 
especiais.  
 
3.4. Divulgando 
junto à comunidade 
escolar o trabalho 
desenvolvido pelos 
professores que 
atendem aos alunos 
de turmas inclusiva 
e exclusivas a fim de 
incentivar, valorizar 
e estimular o 
trabalho do 
profissional. 
 
 
 

As ações 
previstas 
neste plano 
têm como 
prazo de 
execução 
em 2016 a 
2019 
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04 Garantir a permanência do 
aluno na educação integral 
da escola ampliando 
gradativamente o número 
de alunos atendidos. 
 
 
 

Buscando parcerias 
junto à comunidade 
escolar para ministrar 
oficinas. 
 
4.2. Contratando 
oficineiros a partir de 
recursos oriundos do 
governo. 
 
4.3. Elaborando 
projetos de letramento 
e raciocínio lógico 
atrativo a fim de se dar 
um suporte ao aluno 
em suas atividades do 
horário regular.  
 
4.4. Promovendo 
atividades lúdicas, 
esportivas e culturais 
aos alunos atendidos. 
 
4.5. Mantendo o 
projeto Horta Escolar 
com os alunos da 
educação integral. 

 

As ações 
previstas 
neste plano 
têm como 
prazo de 
execução 
em 2016 a 
2019 

 

05 Atingir em 100% as metas 
estabelecidas pelo IDEB 
(Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica) 
anualmente. 

5.1. Mobilizando e 
incentivando os pais a 
participarem da vida 
escolar do aluno.  
 
5.2. Fomentando a 
capacitação 
profissional dos 
docentes através de 
palestras, oficinas, 
troca de experiência, 
além de estimulá-los a 
estar sempre em 
busca de novos 
conhecimentos. 
 
5.3. Conscientizando 
os docentes nas 
coordenações, da 
importância do 
trabalho em equipe 
para obtenção de 
funcionamento integral 
da escola.  
 
 
5.4. Promovendo 
palestras de 
conscientização dos 
docentes da avaliação 
como parâmetro diário 
para um replanejar 
constante. 
 
5.5. Estimulando a 
leitura e pesquisa 
através da realização 
de projetos, gincanas, 

As ações 
previstas 
neste plano 
têm como 
prazo de 
execução 
em 2016 a 
2019 

A avaliação se dará no 
processo através dos 
resultados no Conselho de 
Classe, resultados da 
Prova Brasil, bem como, 
através de uma sistemática 
de acompanhamento e 
controle. 
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Aspectos Financeiros: 

Objetivos: 

Cumprir as etapas fundamentais da gestão financeira: Planejamento, execução e 

prestação de contas dentro da legislação vigente observando os princípios da moralidade, 

impessoalidade e publicidade. 

Nº METAS ESTRATÉGIAS  PERÍODO 

EXECUÇÃO  

AVALIAÇÃO  

01 Utilizar a totalidade dos 
recursos financeiros 
numa atitude 
consciente e 
comprometida com a 
realidade escolar. 
 
 

1.1Convocando o 
conselho escolar 
para deliberar e 
acompanhar a 
utilização dos 
recursos 
financeiros. 
 
1.2 Discutindo e 
identificando com a 
comunidade escolar 
as necessidades da 
escola. 
1.3 Garantindo a 
execução eficaz do 
planejamento 
estabelecido  
1.4 Realizando as 
prestações de conta 
dentro dos moldes e 
prazos 
estabelecidos. 
 
 

O ano de 2018 Acompanhamento e 
supervisão da comunidade 
escolar através da análise dos 
resultados e da supervisão e 

controle. 

concursos e 
campanhas literárias. 
 
5.6. Construindo um 
acervo de matérias 
pedagógicos que 
propicie o 
enriquecimento das 
aulas. 
 
5.7. Utilizando a 
biblioteca como 
suporte de leitura e 
pesquisa. 
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02 Buscar fontes 
adicionais de recursos 
para garantir o bom 
funcionamento da 
escola 

2.1 Identificando as 

possíveis fontes 

alternativas de 

recursos financeiros 

dentro da 

comunidade 

escolar. 

2.2 Buscando novas 

parcerias  

2.3 Realizando 

projetos para 

aquisição de verbas 

junto aos outros 

órgãos. 

 

 

  

 

 

 

 

METAS  1- Zelar pela 
preservação da 
estrutura física e 
patrimônio escolar. 
 
 
 
 

2- Garantir 100% de 
funcionamentos dos 
espaços de apoio ao 
trabalho escolar. 
 

 

 

Atender a todos os servidores 
em suas necessidades e 
observar critérios legais 
pertinentes a cada segmento. 

ESTRATÉGIAS  1. Promovendo 
melhorias estruturais na 
sala de vídeo bem com 
adquirindo 
equipamentos para a 
mesma. 
 
1.1 Realizando um 

trabalho de 
conscientização 
junto à comunidade 
escolar. 

.  
2.2. Buscando 
profissionais 
capacitados que 
garantam o pleno 
funcionamento do 
laboratório de 
informática. 
 
2.3 garantindo o 
funcionamento do 
parquinho com 

3.1 zelando por uma 

comunicação eficiente, abrindo 
espaços para discussões, 
avaliações e intercâmbios das 
experiências. 
 
3.2 fomentando maior 
integração nos diversos 
segmentos da comunidade 
escolar, estimulando o 
desenvolvimento das 
responsabilidades individuais 

Aspectos Administrativos 

 

Objetivos 

Assegurar condições adequadas de funcionamento da escola. 

Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos servidores da unidade escolar para o bom 

desempenho de suas funções. 
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1.2 Realizando os 
reparos de 
manutenção, 
limpeza e pintura 
do prédio escolar 
sem que se fizer 
necessário. 

 
1.3. Realizando 
manutenção constante 
nos equipamentos da 
escola para o bom 
desempenho das 
atividades. 

 

 
 

aquisições de novos 
brinquedos e reparos 
nos existentes. 
 
2.4 criando um projeto 
para aquisição de 
recursos visando à 
construção da 
infraestrutura de um 
estacionamento dentro 
da escola. 
 
 
2.5. Dando 
continuidade ao 
trabalho de reformas 
estruturais que 
favoreça a 
acessibilidade. 
 
 
3.1. Zelando por uma 
comunicação eficiente, 
abrindo espaços para 
discussões, avaliações 
e intercâmbios das 
experiências. 
 

e promovendo o trabalho 
coletivo. 

 

 

 

PERÍDO DE EXECUÇÃO  Ano de 2018 Ano de 2018 Ano de 2018. 

AVALIAÇÃO  A avaliação se dará 
através de uma 
sistemática de 
acompanhamento e 
controle. 
 
 

A avaliação se dará 
através de uma 
sistemática de 
acompanhamento e 
controle. 
 
 

Análise de resultados por 
meio de avaliação institucional 
prevista 
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APÊNDICE II  

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A Escola Classe 03 de Ceilândia volta-se para uma educação dirigida ao 

seu contexto histórico-social, englobando em seu currículo a ética, os valores, 

os comportamentos, as artes, as ciências, as tecnologias e a ecologia. 

 

Adota como eixo metodológico a ênfase em aprendizagens significativas, 
adotando o Currículo da Educação Básica do DF, currículo em movimento, que 
privilegia as teorias e práticas, interdisciplinaridade, contextualização e 
flexibilização articulados à múltiplos saberes que circulam no espaço social e 

escolar. 

 

Para as práticas pedagógicas, a escola utiliza o currículo em suas três 

acepções; 

 

 Currículo formal (planos e propostas pedagógicas); 

 Currículo em ação (atuação de todos os atores educacionais nas 

salas de aula e na escola); 

 Currículo oculto (características individuais de alunos e professores 

que estabelecem as formas subjetivas de relacionamento, poder e 

convivência na sala de aula). 

 

Os eixos transversais servem de orientação nos princípios básicos de 

nossa educação, Como educação para a diversidade, cidadania e educação em 

e para os direitos humanos e educação para a sustentabilidade tendo como eixos 

integradores alfabetização, letramento, ludicidade, ciências humanas e 

geografia, observando as Diretrizes Curriculares Nacionais, A Base Nacional 

Comum, a Resolução 02/98 do Conselho de Educação do DF, a Lei Orgânica do 

DF e o Currículo em Movimento da Educação Básica do DF. 

A interdisciplinaridade será uma condição formadora indispensável, onde 

a correlação existente entre os conhecimentos e as disciplinas possibilitará o 
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resgate da dialética homem e mundo, possibilitando a educação de nossos 

estudantes numa nova perspectiva. 

A Escola Classe 03 prioriza suas atividades baseadas em uma pedagogia 

de projetos, onde toda a comunidade escolar se envolve e administra os 

trabalhos com os alunos de forma dinâmica e contextualizada. 

Para embasar esses trabalhos, no início do ano, em reunião coletiva, é 

escolhido o tema anual da escola; depois é dividido em subtemas a serem 

trabalhados nos quatro bimestres. Ficando da seguinte forma em 2018: 

Tema Anual 

“Meu ambiente – cuidar para vivenciar” 

Subtemas: 

1º bimestre: “Uso consciente da água e cuidados com o meio 

ambiente” 

2º bimestre: “escola e família – parceria de sucesso” 

3º bimestre: “Cultura e cidadania – conhecendo o meu Brasil” 

4º bimestre: “Educação para a diversidade”. 

 

 Matrizes curriculares do Ensino Fundamental de 9 anos regular - 

anos iniciais (fase I) 

 

Instituição: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL 

Etapa: Ensino Fundamental de 9 anos – Anos Iniciais 

Regime: Anual 

Módulo: 40 semanas 

Turno: Diurno 

PARTES DO 

CURRÍCULO 

COMPONE

NTES 

CURRICULARES 

ANOS 

1

º 

2

º 

3

º 

4

º 

5

º 

BASE NACIONAL 

COMUM 

Língua 

Portuguesa 
X X X X X 
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Educação 

Física 
X X X X X 

Arte X X X X X 

Matemática X X X X X 

Ciências X X X X X 

História X X X X X 

Geografia X X X X X 

CARGA HORÁRIA SEMANAL (hora-

relógio) 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

CARGA HORÁRIA ANUAL (hora-

relógio) 

1

.000 

1

.000 

1

.000 

1

.000 

1

.000 

OBSERVAÇÕES: 

1. O dia letivo é composto por (cinco) horas relógio. 

2. O horário de início e término do período letivo é definido pela 

instituição educacional. 

3. O intervalo é de 20 (vinte) minutos.  

 

Projetos Escolares: São projetos próprios da unidade escolar, que visam 

atender características peculiares às necessidades da comunidade escolar, 

tendo tempo e clientela específica. 

APENDICE III 

PROJETO EDUCAÇÃO INTEGRAL – ESCOLA CLASSE 03 

 

Contextualização:  

 

Concorda-se com Silva (2017), quando ressalta que atualmente a 

Educação integral vem se destacando nos debates no campo das políticas 

educacionais brasileiras e destaca a aprovação do projeto de Lei nº 13.005/2014, 
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que traz a meta 6 especificamente esse tema, como comprovação dessa ideia. 

Portanto compreender a trajetória e o percurso das políticas para educação 

integral é muito importante para execução e operacionalização dessa política. 

Esse projeto esboça a intenção de operacionalização da educação integral na 

Escola Classe 03 de Ceilândia, no Distrito Federal.  

Para tanto se faz necessário uma breve descrição da cidade onde está 

situada Escola Classe 03 Ceilândia. Entende-se assim como Leme (apud SILVA, 

2017) que Ceilândia surgiu da preocupação de retirar dos arredores do Plano 

Piloto os trabalhadores que vieram para construir a nova capital e que apesar 

“do processo histórico de marginalização dos pioneiros-construtores, seu povo 

ceilandense respondera com criatividade, cultura popular e superação”.  

Acredita-se assim como Silva (2017), que Ceilândia é arte, é música, é cultura e 

seu povo a enobrece. 

A cidade Ceilândia surge a partir da transferência de aproximadamente 

80.000 habitantes moradores em 27 de março de 1971.  Ceilândia é a IX 

Regional Administrativa do Distrito Federal (RA IX) e a mais populosa com 

489.351 habitantes (PDAD, 2015). Portanto isso se reflete no quantitativo de 

escolas, que se distribuem em Centro de Ensinos Fundamental, Centros de 

Ensino Médio, Centros de Atenção Integral à Crianças (CAICs), Centro de 

Ensino Especial, Escolas Classes e a Escola Parque Anísio Teixeira Ceilândia, 

totalizando 100 escolas. Destaca-se dentre estas a Escola Classe 03, instituição 

na qual será desenvolvido o projeto aqui descrito, de Educação Integral.  

A Escola Classe 03 de Ceilândia está situada na parte central da cidade 

– Ceilândia – situada geograficamente no local onde predomina o comércio e 

concentra maior número de empregos da região, fato que favorece e atrai muitas 

famílias que vivem em outras regiões, inclusive na região do Entorno de Brasília. 

Muitas famílias matriculam seus filhos nesta instituição porque trabalham no 

comércio local, ou nas proximidades.  

O prédio onde funciona a Escola Classe 03 de Ceilândia foi construído no 

ano de 1971 e entregue à FEDF (Fundação Educacional de Brasília) no dia 07 

de maio de daquele ano. O início das atividades ocorreu no dia 17 de 1971, sob 

a direção da professora Irany de Sousa. A instituição foi criada pelo Inst. Nº 11- 

Pres., de 24/06/71 (DF nº 33 de Taguatinga, por meio da Resolução nº 95 – CD, 
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de 21/10/76 com a denominação alterada de Escola Classe nº 33 para Escola 

Classe 03 de Ceilândia).  

A escola possui 627 alunos matriculados nos turnos matutino e 

vespertino, atende alunos na faixa etária entre quatro e onze anos, nas 

modalidades de Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Trata-se de uma escola Inclusiva que atende turmas de ensino Especial. 

Destaca-se que 17% de alunos são atendidos pelo Programa Bolsa Família.  

O resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

está abaixo da média esperada, e devido a esse fato a escola foi incluída no 

Plano de Desenvolvimento escolar (PDE) vindo a receber os recursos deste 

plano a partir do segundo semestre de 2008. Considerando esse contexto 

escolar, econômico e social da escola e as políticas publicas para a educação 

integral justifica-se a implantação do Projeto de Educação Integral e em tempo 

Integral na Escola Classe 03 de Ceilândia. 

 

Justificativa:  

 

Justifica-se o projeto de Educação Integral pelos caminhos e 

direcionamentos da política educacional que orientam e direcionam as políticas 

educacionais, em especial a de educação integral. Sendo assim, entende-se que 

embasamento legal para a instituição do Programa de Educação Integral se 

encontra inicialmente na Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDBEN), Lei nº 

9394/96 que traz em seu artigo nº 34 “A jornada escolar no Ensino Fundamental 

incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 

progressivamente ampliado o tempo de permanência do aluno na escola”. 

(BRASIL, 96).  

Assim também o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 

8069/90 faz referência à necessidade de que ao longo dos anos do processo 

educacional desenvolvido pela escola sejam respeitados valores intrínsecos à 

pessoa humana, tais como valores culturais, artísticos e históricos de acordo 

com o contexto social que esteja inserido estes educandos, “garantindo-se a 

estes a liberdade de criação e o acesso às formas de cultura”.  

Assim como na Lei Orgânica do Distrito Federal (1993) expressa no seu 

Art. 221 que: 
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A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, nos 
termos da Constituição Federal será promovida e incentivada 
coma colaboração da sociedade, fundada nos ideais 
democráticos de liberdade, igualdade, respeito aos direitos 
humanos e valorização da vida, e terá por fim a formação integral 
da pessoa humana, sua preparação para o exercício consciente 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

No ano de 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE - 2014-2024) 

estabelece a Educação Integral e em tempo Integral como uma política de 

Estado, nessa direção o Plano Distrital de Educação do Distrito Federal (PDE - 

2015-2025) traz na meta 6, e nas 21 estratégias suporte para organização do 

trabalho pedagógico da Educação Integral. 

Dessa forma, o projeto de Escola Integral proposto pela Escola Classe 03 

de Ceilândia vem de encontro às perspectivas atuais de educação Integral e ao 

Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF). Sendo assim, entende-se que a Educação não deve ser vista apenas 

como permanência do aluno na escola, mas conforme a concepção de educação 

que reconhece que os sujeitos constitui-se a partir de sua integralidade afetiva, 

cognitiva, física, social, histórica, ética, estética perante a mediação das relações 

humanas e interpessoais. Conforme está expresso nas Diretrizes Pedagógicas 

para a Educação Integral da SEEDF: 

 

Integralidade É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral a 

um simples aumento da carga horária do aluno na escola. 

Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de 

crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção 

para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais (p. 32). 

Intersetorialidade [...]assegurada a intersetorialidade no âmbito do Governo entre as 

políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, 

econômicos, culturais e esportivos sejam articulados ( p. 33). 

Transversalidade [...] competências, habilidades e conteúdos oferecidos aos alunos 

devem ser contextualizados e integrados. Educação Integral 

pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, considerando 

os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola 

[...] elaborar o seu projeto pedagógico, deverá procurar integrar 
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conteúdos e temas transversais, adotando metodologias de ensino, 

que privilegiem a criatividade e a reflexão numa ambiência escolar 

frutífera ao desenvolvimento da curiosidade e do saber 

experimentado por parte dos alunos. 

Diálogo Escola e 

Comunidade 

As escolas que avançaram na qualidade da educação pública foram 

as que avançaram no diálogo com a comunidade [...] Na Educação 

Integral é necessária a transformação da escola num espaço 

comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo 

do mundo e da vida (p. 34). 

Territorialização Diversas experiências exitosas em Educação Integral (Bairro-

Escola/Nova Iguaçu; Escola Integrada/Belo Horizonte, entre outras) 

revelam a importância do processo de territorialização para a 

ressignificação do papel da escola. Ou seja, romper com os muros 

escolares, entendendo a cidade como um rico laboratório de 

aprendizagem (p. 34). 

Trabalho em 

Rede 

Todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e 

informações, com o objetivo de criar oportunidades de 

aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens. O 

aluno não é só aluno da professora ou da escola, e sim aluno da 

rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela 

formação do educando. [...] o aluno pode participar de diversos 

espaços e projetos educacionais, que fazem parte das políticas 

públicas do Governo do Distrito Federal, tais como Centros 

Interescolares de Línguas, Escola de Música, Escolas Parque, 

Centros de Referência e outros, inclusive para efeito da avaliação 

do aluno na escola em que está regularmente matriculado (p. 35). 

Cultura da Paz Ao considerar que a Educação Integral pressupõe o direito de 

aprender e o compromisso com a não-violência, pretende-se, ao 

mobilizar as escolas em torno da cultura da paz, intensificar o 

estabelecimento de um sistema educacional integrado para as 

questões dos direitos humanos e da democracia (p. 35). 

Fonte: Circular nº 1- em anexo - As Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de 
Educação Básica. Distrito Federal, 2009, p. 32-36. Disponível em: 
<http://integraldf.blogspot.com.br/p/documentos.html>. (Elaborado por SILVA, 2017). 

 

Sendo assim, compreende-se que, visando a formação integral dos 

sujeitos, devem ser desenvolvidas habilidades que possam utilizar para toda a 
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vida, na perspectiva de formar seres humanos sensíveis, criativos e críticos, 

participantes da sociedade em que vivem. Portanto o projeto de educação 

Integral da Escola Classe 03 de Ceilândia estabelece alguns objetivos para a 

educação integral, que deverá acontecer no contra turno, quando se refere ao 

espaço/tempo, mas entende-se que são valores que deverão ser desenvolvidos 

também no turno regular para se alcançar assim os objetivos que se seguem: 

 

Objetivo Geral:  

 Promover ações que desenvolvam habilidades e valores no campo social, 

cultural, esportivo e tecnológico e educacional nos ambientes coletivos e 

diversificados. 

Objetivos Específicos:  

 Proporcionar aos educandos hábitos diários referentes à 

alimentação, higiene, esportes e lazer,  

 Oportunizar vivências pedagógicas atrativas e ações capazes de 

desenvolver o espírito de solidariedade, cooperação mútua, 

equidade, respeito e diálogo,  

 Desenvolver atividades relacionadas aos conteúdos estudados em 

sala de aula (acompanhamento pedagógico), 

 Incentivar a leitura a fim de torna-la prazerosa e habitual.  

 

Público alvo:  

 

Deverão ser atendidos 120 alunos do 2º aos 5º anos, que serão 

selecionados de acordo com os seguintes critérios: repetentes no ano-série, 

defasagem idade-série, carência financeira, alunos que apresentarem 

dificuldades no processo ensino-aprendizagem.  

 

Espaços Utilizados:  

 

Serão utilizadas três salas de aula, a biblioteca, a sala de informática, a 

quadra de esportes (coberta), a sala de vídeo e o refeitório (nos horários 

disponíveis).  
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Alimentação:  

 

Será servido o lanche matinal, na entrada do turno matutino, o almoço, 

entre 12h e 13h, para as turmas de ambos os turnos. E o lanche da tarde, as 15h 

para o turno vespertino. 

 

Recursos Humanos:  

 

1 coordenador  

6 Educadores Sociais Voluntários (ESV)  

 

Recursos materiais:  

 

Material de consumo: papeis variados, cadernos, livros literários, gibis, 

jogos de xadrez, dama, dominó, etc.  

Materiais esportivos: bolas de vôlei, de futebol e de queimada. 

Equipamentos: televisão e aparelho de som e de vídeo. 

 

Atividades:  

 

As atividades serão organizadas em oficinas que serão realizadas em 

salas tematizadas: ARTES: que envolve literatura, musicalização, artesanato, 

expressão corporal por meio de danças; ESPORTES: futebol, vôlei entre outros 

e ALFABETIZAÇÃO em Língua portuguesa e matemática envolvendo 

atividades que desenvolvam o letramento em ambas. As atividades serão 

realizadas e distribuídas conforme a grande horária que segue abaixo:  

 

HORÁRIOS SEGUNDA - FEIRA TERÇA - FEIRA 

 Turma A Turma B Turma C Turma B Turma C Turma A 

9h30 às 9h50 Lanche Lanche 

9h50 às 10h30 Esporte Port. / 

Matemáti

ca 

Artes Esporte Port. / 

Matemáti

ca 

Artes 
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10h30 às 

11h20 

Port. / 

Matemática 

Jogos Artes Port. / 

Matemátic

a 

Jogos Artes 

11h20 às 12h Jogos Artes Port. / 

Matemátic

a 

Jogos Artes Port./ 

Matemáti

ca 

12h as 13h Almoço e 

descanso  

Almoço e 

descanso  

Almoço e 

descanso  

Almoço e 

descanso 

Almoço e 

descanso 

Almoço e 

descanso  

  

HORÁRIOS QUARTA - FEIRA QUINTA - FEIRA 

 Turma C Turma A Turma B Turma A Turma B Turma C 

9h às 9h20 Lanche Lanche 

9h50 às 10h30 Esporte Port. / 

Matemáti 

Artes Esporte Informátic

a 

Port. / 

Matemáti 

10h30 às 11h20 Port. / 

Matemática 

Jogos Artes Informátic

a 

Port. / 

Matemáti

ca 

Artes 

11h20 às 12h Jogos Artes Port./ 

Matemáti

ca 

Port. / 

Matemátic

a 

Artes Informátic

a 

12h às 13h Almoço e 

descanso  

Almoço e 

descanso  

Almoço e 

descanso  

Almoço e 

descanso  

Almoço e 

descanso  

Almoço e 

descanso  

    

Para o segundo semestre está prevista a oficina de música onde serão 

desenvolvidas atividades com instrumentos musicais, tais como: violão e 

teclado.  

 

Acompanhamento e Avaliação do projeto:  

 

As atividades deverão ser realizadas no primeiro semestre do ano letivo 

de 2018 e deverá ser avaliado pela equipe de profissionais da educação da 

Escola Classe 03 e por toda comunidade escolar no final do semestre, podendo   

sofrer alterações se for necessário. 
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APÊNDICE IV 

 

Projeto - Sala de Recursos - EC 03 

CEILÂNDIA 

 

 

 

Alexander Albuquerque Craveiro AEE- Generalista 
Helaine Cristina Rodrigues AEE- Generalista 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Sala de Recursos é um espaço de compreensão, investigação dos 

processos cognitivos, sociais e emocionais, na busca pela superação das 

necessidades de aprendizagem, bem como um lugar para o desenvolvimento 

das potencialidades, em seus diversos âmbitos, maximizando as possibilidades 

dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

Os alunos que frequentam a Sala de Recursos Generalistas no ano de 

2018 serão atendidos duas vezes por semana. Estes serões atendidos 

individualmente ou em pequenos grupos conforme cronograma elaborado e 

repassado as famílias, entregue aos professores regentes, supervisão, direção 

escolar e coordenadores intermediários do ensino especial da CREC. 

Além das atividades diversificadas com os alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais a Sala de Recursos participará se 

necessário, de atividades coletivas com os alunos da escola visando a 

sensibilização das diferenças entre as pessoas. 

Os alunos desenvolverão trabalhados com os mais variados materiais e 

recursos pedagógicos disponíveis por meio de atendimento diferenciado e 

adequado a cada necessidade ou deficiência, observando para isso suas 

limitações e habilidades. O professor acompanhará os ENEES conforme 

necessidade em atividades na sala de aula, avaliações, recreio e momentos 

pedagógicos com os professores regentes em seu planejamento de atividades, 

orientando e traçando procedimentos e estratégias quando necessário. 

  

JUSTIFICATIVA 

 

A Escola Classe 03 de Ceilândia, tem como clientela, uma grande 

quantidade de alunos portadores de necessidades especiais, atendidos em 

diversas áreas. Dentre elas: Classes Especiais de TGD (transtorno global de 

desenvolvimento), Unidades Especiais (classes bilíngües) de D.A, CBM – 

Classes Bilíngues Mediadas, Integrações Inversas nas diversas áreas DI 

(deficiência intelectual), DF (deficiência física), TGDs e DMu (deficiências 
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múltiplas), Classes Comuns inclusivas, ou seja, um número grande de crianças 

que necessitam de atendimento cada vez mais individualizado.  

 Diante de tal fato fez-se necessário desenvolver na I. E, a 

conscientização de tornar a escola um ambiente inclusivo capaz de atender toda 

essa diversidade de necessidades especiais 

 Os projetos que nortearão os trabalhos nas Salas de Recursos 

terão como finalidade contribuir com toda a comunidade escolar, afim de 

estabelecer o desenvolvimento do ENEE em todas as suas necessidades. 

 

OBJETIVOS 

 

 Geral 

•. Desenvolver ações que levem o corpo docente, discente, família e 

comunidade escolar a acolher a criança com suas diferenças e potencialidades 

sem protecionismos, proporcionando ao estudante com necessidades especiais, 

atividades que favoreçam a convivência e estimulem a confiança e seu 

desenvolvimento. 

 

 Específico 

•. Possibilitar a inclusão na Unidade Escolar; 

•. Orientar e ajudar o professor a perceber e valorizar as potencialidades 

dos alunos; 

•. Compreender e respeitar o outro pelas suas diferenças e limitações.  

•. Vivenciar momentos e trocas de experiência no âmbito escolar. 

•. Orientar o corpo docente no sentido de acolher e compreender as 

limitações físicas, sensoriais ou deficiência intelectual dos ENEES  

•. Orientar o professor regente da classe comum sobre estratégias que 

favoreçam autonomia e envolvimento do ENEE em todas as atividades 

propostas  

•. Buscar junto à equipe da escola ou outros profissionais envolvidos, as 

estratégias e procedimentos adequados às necessidades dos alunos;  

•. Viabilizar a avaliação e reflexão sobre o processo educativo da escola; 
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PROCEDIMENTOS 

•. Possibilitar a inclusão na Unidade Escolar  

• Encontro sistemático com professores e direção da escola; em coletivas 

e estudos pedagógicos. 

• Participação do planejamento e na confecção das adequações 

curriculares; 

• Participação das avaliações, orientado quando necessário na forma e 

aplicação; 

• Encontros com equipes de atendimento para estudo em coletivas; 

• Acompanhamento e participação em grupos de estudo, coletivas, 

conselhos de classe e cursos que estejam voltados para o benefício dos ANEEs. 

•. Acompanhar os ENEE nas atividades internas e externas, visando a 

socialização e interação escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

 Durante o planejamento das aulas é estabelecida uma rotina 

considerando que o atendimento é individualizado ou em pequenos grupos.  

• Atividade psicomotora; 

• Realização de Ilustração, Leitura e comentário oral de texto, Jogos e/ou 

brincadeiras; 

• Atividades diversificadas que possam desenvolver as práticas 

educacional dentro de sala.; 

• Tecnologias Assistivas como instrumento de ascensão e mobilidade 

social; 

 

 

ESTRATÉGIAS  

 

•. Em cada uma das etapas dessa rotina utilizaremos recursos 

metodológicos, didáticos e tecnológicos disponíveis, conforme necessidade 

prévia de cada ENEE. 
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• Atendimento individual ou grupal no intuito de maximizar o aprendizado 

aprimorando as potencialidades e desenvolvendo as dificuldades.. 

 

CRONOGRAMA 

 

Durante todo o ano letivo de 2018 

 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação acontecerá continuamente em todas as atividades 

desenvolvidas, através de observação, da participação, do envolvimento, 

interesse e desempenho do aluno e durante as reuniões pedagógicas e coletivas 

da Instituição e conselhos de classe.   

 

RECURSOS 

 

 Jogos variados, textos e livros diversos, imagens digitalizadas de 

livros, historias, dramatizações, músicas, vídeos, fantoches, maquetes, painéis, 

CDs, som, material dourado, sapateira, palitos, canudos, sucata, blocos lógicos, 

computadores – softwares educacionais. Os registros serão realizados por 

intermédio de fotografias, portfólios e murais. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

BRASIL. Presidência da República. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - 1996.  

DISTRITO FEDERAL. SEDF. Currículo de Educação infantil e series iniciais 
do ensino fundamental. 

______. SEDF. Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação 
Infantil e Séries Iniciais, 2014. 
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APENDICE – V  

SERVIÇO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 03 de Ceilândia 

Título do Projeto: Ação Interventiva do serviço especializado de apoio à aprendizagem 

Etapas: (   ) Ed. Infantil   ( X ) Ensino Fundamental  Total de crianças envolvidas:  

(   ) Creche  (  ) Pré-escola 4 anos (X ) Pré-escola 5 anos (  ) 1º ano EF 

Equipe responsável: 
Edna Lúcia de Oliveira Gonçalves – pedagoga 
Maria do Socorro das Chagas Castro - Psicóloga 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) caracteriza-se como um serviço 

técnico pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por pedagogos e psicólogos, de 

forma articulada e integrada com o Orientador Educacional, Sala de Recursos, Supervisor 

Pedagógico, Coordenadores Pedagógicos, Professores Regentes e família. 

 A atuação dos profissionais se dá por meio de orientações quanto às ações preventivas 

e interventivas dos profissionais do Serviço Especializado de Apoio à aprendizagem dentro 

das instituições educacionais, visando o desenvolvimento dos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagens e necessidades educacionais especiais. 

A atuação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem  abrangerá somente os Centros 

de Ensino Especial e as Instituições Educacionais que ofertam a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental-séries-anos iniciais. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 

 O que fazer com as crianças que não apresentam resultados satisfatórias em sala de 

aula dada a sua necessidade educacional especial? Como tornar o seu atendimento 

mais prazeroso e motivador? 
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OBJETIVOS 

 
 

GERAL 
 
 

                 Conhecer e compreender a realidade do ambiente escolar, 

para promover a qualidade do processo ensino aprendizagem por meio 

de ações institucionais preventivas e interventivas, orientada por três 

grandes dimensões: 

 Mapeamento Institucional 

 Assessoria ao trabalho dos professores 

 Acompanhamento do processo de ensino aprendizagem 

 

 
ESPECÍFICOS 

 

- Pesquisar em documentos específicos da escola (Proposta Pedagógica, 

Regimento Escolar, Projetos e Gestão Escolar), com a intenção de traçar 

o perfil da instituição; 

- Investigar através de aplicação de questionários, entrevistas a 

professores e observação o perfil de cada sala de aula; 

- Contribuir com a formação continuada dos professores através de 

oficinas sobre temas específicos; 

- Promover grupos de estudo para tratar de assuntos que atendam as de 

mandas apresentadas pelos professores, com a intenção de buscar 

soluções para essas dificuldades; 

- Subsidiar o professor nos processos de ensino e aprendizagem, 

enfocando o trabalho coletivo e individualizado, as intervenções 

pedagógicas e alternativas teórico-metodológicas, entre outros; 

- Oferecer aos pais oficinas com temas que melhorem o convívio familiar; 

- Sugerir aos pais atividades que ajudem os alunos nas questões 

escolares, estabelecendo rotina com hora especifica para estudo; 

- Observar alunos encaminhados com queixa escolar no contexto 

educacional; 

- Realizar encontro com os professores dos alunos encaminhados, 

levando sugestões de novas estratégias de intervenção em sala de aula; 

- Atender alunos com queixa escolar na sala da equipe com atividades 

lúdico-pedagógicas; 

 - Avaliar formalmente alunos com indicativo de necessidades 

educacionais especiais e/ou com laudo médico; 
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- Fazer os encaminhamentos necessários para os alunos avaliados, assim 

como realizar devolutivas a pais e professores; 

- Participar do planejamento estratégico da escola; 

- Atender as demandas apresentadas pela equipe gestora da escola 

- Participar das coletivas da escola em horários alternados, conforme 

portaria vigente. 

 

 

 

 

CONTEÚDOS 

 

 

 Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos; 

 Utilização de computadores a fim de perceber a zona de interesse da criança; 

 Identificação e respeito pelas características próprias e das pessoas com as quais 

convive; 

 Ampliação das relações sociais, desenvolvendo o autoconceito positivo. 

 Utilização de diversos materiais para se expressar livremente por meio de desenho, 

pintura, colagem, escultura, modelagens, dobraduras, recortes, manipulação de 

papeis (lápis, gizão de cera e canetas grandes; papeis de tamanhos, cores, texturas e 

formatos variados, colas líquidas e em bastão, tintas variadas com pinceis grandes, 

entre outras); 

 Desenho de memória (ativação da imagem mental de objetos e imagens reais, 

desenvolvendo memória, observação, imaginação). 

 Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões; 

 Elaboração de perguntas e respostas a questionamentos. 

 Utilização de jogos para estimular a concentração. 

 

AVALIAÇÃO  
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O acompanhamento e avaliação deste plano serão feitos através de registros e 

preenchimentos de fichas/documentos específicos dos SEAA e das avaliações feitas pelos 

professores nas orientações / intervenções pedagógicas, pelos pais, durante reuniões e 

oficinas, pelos alunos nos atendimentos durante o ano letivo. 
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VI - CRONOGRAMA ANUAL  

FEVEREIRO  05/02 a 09/02- 
Semana 
Pedagógica  

15/02- Início do 
ano letivo  

24/02- Reunião 
de Pais 

  

MARÇO  05 a 09- Semana 
da Inclusão  

19 a 23- Semana 
da 
Conscientização 
do uso 
sustentável da 
Água  

21- Dia Letivo 
temático 

 

ABRIL 02 – Debate e 
Estudos para a 
Construção do 
PPP 

 04- Estudos 
sobre a 
Psicogênese da 
Escrita  

25 e 26- 
Avaliação 
Diagnóstica 
16 a 19 – 
conselho de 
Classe 

Planetário / 
Cinema/  
 

MAIO 05- Reunião de 
Pais 

07 a 11- Semana 
de Educação 
para a Vida 

09- Dia Letivo 
Temático 
25/05 
Luau da Família 

Passeio à 
Fazendinha 

JUNHO 06- Dia de 
promoção à vida 

 13- Oficina de 
psicomotricidade 
16- Festa Junina 

Copa do Mundo 17 - Aniversário 
da Escola – 47 
anos 
(comemorar-16) 

JULHO 07- Reunião de 
pais 

11 a 26 - Recesso Recesso   

AGOSTO 08- Dia Letivo 
Temático 

11- Dia do 
estudante 

13 a 17- Jornada 
literária do SESC 
22  
Feira literária 

25- Dia Distrital 
da Educação 
Infantil 

SETEMBRO  07- 
Independência 
do Brasil 

21- Dia Nacional 
da Luta das 
Pessoas com 
Deficiência 

  

OUTUBRO  Eleições 
(cidadania) 

08,09 e 10 
Atividades 
relativas ao dia 
da criança 

11- Reunião de 
pais 

15- Dia do 
profissional da  
educação 

NOVEMBRO   15- Proclamação 
da República 

20- Dia Letivo 
Temático 

 

DEZEMBRO  11 e 12- 
Formatura 

14- Reunião de 
pais 

Natal  
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CRONOGRAMA MENSAL – FEVEREIRO 

 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-FEIRA SÁBADO  

   01 02 03 

05 
Semana 
pedagógica 

06 
Semana 
pedagógica 

07 
Semana 
pedagógica 

08 
Semana 
pedagógica 

09 
Semana 
pedagógica 

10 

12 13 14 15 
Início do ano 
letivo 

16 17 

19 20 21 22 23 24 
Reunião de 
pais –  
Apresentação 
dos trabalhos 
pedagógicos 

26 27 28    
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CRONOGRAMA MENSAL- MARÇO 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-FEIRA SÁBADO  

   01 
Apresentação 
dos alunos 
ANEEs do CEE 
01 

02 03 

05 
Interpretação 
do Hino do 
excepcional 
LIBRAS 

06 
Sinalização 
nas salas dos 
alunos do 
DA 

07 
Apresentação 
musical com 
pessoas 
ANEEs 

08 09 10 

12 13 14 15 16 17 

19 
Semana da 
água 
Concurso de 
Redação 

20 
Semana da 
água 
Concurso de 
desenho 

21 
Semana da 
água 
Dia Letivo 
Temático 

22 
Semana da 
água 
Circuito 
pedagógico 

23 
Semana da 
água 
Circuito 
pedagógico 

24 

25 26 27 28 29 30 
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CRONOGRAMA MENSAL- ABRIL 

 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-FEIRA SÁBADO  

01 02 
Estudo para 
construção 
do PPP 

03 
 

04 
Estudo sobre 
a 
psicogênese 
da escrita 

05 
Passeio 
planetário 
Ed. Infantil 
vespertino 

06 

08 09 10 
Passeio 
planetário 
Ed. Infantil 
Matutino 

11 12 
Cinema 
1° ao 5° ano 

13 

15 16 
Conselho de 
classe – Ed. 
Infantil 

17 
Conselho de 
classe – 4°s e 
5°s anos 

18 
Conselho de 
classe – 3°s 
anos 
 

19 
Conselho de 
classe – 1°s e 
2°s anos 

20 

22 23 
 

24 
Avaliação 
diagnóstica 

25 
Avaliação 
diagnóstica 
 

26 
 

27 

30      
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CRONOGRAMA MENSAL -  MAIO.  

 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-FEIRA SÁBADO  

 01 02 03 04 05 
Reunião de 
pais 

07 08 
Palestra da 
CAESB (uso 
sustentável 
da água) 

09 10 
Passeio à 
fazendinha 

11 12 

14 
Semana de 
Educação 
para a Vida 

15 
Semana de 
Educação 
para a Vida 
Palestra (boa 
convivência 
escolar) 
PMDF 

16 
Semana de 
Educação 
para a Vida 

17 
Semana de 
Educação 
para a Vida 

18 
Semana de 
Educação 
para a Vida 

19 
 

21 22 23 24 
Projeto 
AGEFIS na 
escola – para 
os 5°s anos 
Mat. 

25 
Projeto 
AGEFIS na 
escola – para 
os 5°s anos 
Vesp. 

26 

28 29 
Detran na 
escola 
(Jogos 
educativos) 

30 31   
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CRONOGRAMA MENSAL – JUNHO  

 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-
FEIRA 

QUARTA-FEIRA QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-
FEIRA 

SÁBADO  

    01 
Início Feira 
do Livro 

02 

04 05 06 
Dia de promoção 
à vida 

07 08 09 

11 12 13 
Oficina de 
Psicomotricidade 

14 15 16 
Festa junina 
da EC 03 

18 19 20 21 22 23 

25 
Conselho de 
Classe 

26 
Conselho de 
Classe 

27 
Conselho de 
Classe 

28 
Conselho de 
Classe 

29 
 

30 
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CRONOGRAMA MENSAL – JULHO 

 

SEGUNDA-
FEIRA 

TERÇA-FEIRA QUARTA-
FEIRA 

QUINTA-
FEIRA 

SEXTA-FEIRA SÁBADO  

02 03 04 05 06 07 
Reunião de 
pais 

09 10 
Recesso 
escolar 

11 
Recesso 
escolar 

12 
Recesso 
escolar 

13 
Recesso 
escolar 

14 
Recesso 
escolar 

16 
Recesso 
escolar 

17 
Recesso 
escolar 

18 
Recesso 
escolar 

19 
Recesso 
escolar 

20 
Recesso 
escolar 

21 
Recesso 
escolar 

23 
Recesso 
escolar 

24 
Recesso 
escolar 

25 
Recesso 
escolar 

26 27 28 

30 31     

 

 

 

 

 

 

VII – Plano de Ação do SOE (Serviço de Orientação Educacional) 

 

Segue abaixo o Plano da equipe SOE:
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 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação 

Subsecretaria de Educação Básica 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 

Diretoria de Educação Especial/ Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

 

CRE: Ceilândia 

Unidade Escolar:    Escola Classe 03                                                                                             Telefone: 3901-3720 

Psicólogo responsável:                                                                                      Matrícula SEEDF:                         CRP: 

Maria do Socorro das Chagas de Castro                                                                                       32165-6                                                     9741-DF 

E-mail:                                                                                                                   Celular: 

vandrezza@yahoo.com.br                                                                                                                98157-7253 

Turno(s) de atendimento: 

Matutino e Vespertino 

Pedagogo responsável:                                                                                       Matrícula SEEDF:                          

Edna Lúcia de Oliveira Gonçalves                                                                                                   22885-0 

E-mail:                                                                                                                   Celular: 

edna.lucia1@edu.se.df.gov.br                                                                                                           99258-4431 

Turno(s) de atendimento: 

Matutino e Vespertino 

Profissional da SAA:   Pedagoga Ana                                                                  Matrícula SEEDF: 

E-mail:                                                                                                                     Celular: 

mailto:vandrezza@yahoo.com.br
mailto:edna.lucia1@edu.se.df.gov.br
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Turno(s) de atendimento: 

Unidades Escolares Atendidas no Pólo: 

Profissionais da Sala de Recursos: Helaine Cristina Rodrigues                                                                    Matrícula SEEDF: 44.152-X 

Alexander Albuquerque Craveiro                                                                                                                     Matrícula SEEDF: 208.387-6 

E-mail:  helaine.rodrigues@edu.se.df.gov.br                                                            Celular: 98489-4221 

E-mail: alexander.craveiro@edu.se.df.gov.br                                                            Celular: 98287-2793 

                                                                                                               

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

Orientador (a) Educacional:  Márcia Rodrigues Azevedo                                                                              Matrícula SEEDF: 212.674-5 

E-mail:  marcia.azevedo@edu.se.df.gov.br                                                                                                                     Celular: 98348-5800 

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino 

 

Diagnóstico inicial  

   A Escola Classe 03 de Ceilândia é uma Instituição Pública de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sob a coordenação da 

Coordenadoria Regional de Ceilân- 

dia. Está localizada na EQNM 18/20 da Ceilândia Norte, ao lado da Praça do Cidadão. A Escola foi criada pela Inst. nº11, Pres. de 24/06/71 (DF nº96, de 

30/06/71 e A.N. da FEDF – vol. 

III). Criada com a denominação de Escola Classe nº 33 de Taguatinga e, através da Res. nº95 – CD, de 21/10/76, teve a denominação alterada de Escola Casse 

33 para 

Escola Classe 03 de Ceilândia. O prédio para funcionamento desta escola foi construído em 1971 e entregue à FEDF (Fundação Educacional do Distrito Federal) 

no dia 07 

mailto:alexander.craveiro@edu.se.df.gov.br
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de maio desse mesmo ano. O início das atividades ocorreu no dia 17 de junho de 1971, sob a direção da professora Irany de Sousa. A escola possui alunos com 

a faixa 

etária de 04 a 13 anos, totalizando 630 matriculados, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. São 36 turmas, sendo 04 de classe especial (03 de 

TGD e  

01 de DA). Oferece atendimento aos alunos na Escola Integral. O perfil socioeconômico da comunidade é bem diversificado. Devido à localização centralizada da 

escola, 

esta atende, não só a comunidade de Ceilândia de forma geral, mas também de Águas Lindas e Condomínios localizados no Sol Nascente e Pôr do Sol. O 

quadro de fun- 

cionários é composto por 36 professores regentes e 04 intérpretes, 08 professores readaptados e 02 com restrição, 09 professores de contrato temporário, 01 

monitora, 

19 educadores sociais sendo 13 para o ensino especial e 06 para a Escola Integral, 01 diretora, 01 vice diretora, 01 supervisora pedagógica, 01 secretária e 01 

auxiliar, 

04 coordenadoras pedagógicas, 01 orientadora educacional, 02 professores na sala de recursos generalisata, 01 pedagoga e 01 psicóloga na EEAA e 

profissionais ter- 

ceirizados para limpeza e merenda escolar. 

 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE DE APOIO – 2018 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE

IS 

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
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1-Mapeamento 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Assessoria ao 

Trabalho 

Coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 02 

Estratégia  

2.1 - Criar 

mecanismos para 

o 

acompanhamento 

individualizado dos 

alunos do ensino 

fundamental, 

atentando para as 

especificidades do 

estudante, de 

forma a garantir a 

qualidade do 

atendimento. 

 

META 02 

Estratégias: 

2.14 -Reorganizar, 

por meio de amplo 

debate com os 

profissionais da 

Conhecer a 

clientela e 

identificar a 

demanda escolar a 

ser acompanhada 

pelo orientador 

educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrar as ações 

do orientador 

educacional às do 

professor, EEAA  e 

AEE como 

colaboração no 

processo de 

Consulta ao 

regimento escolar 

quando necessário; 

verificar anotações 

no livro de 

ocorrências da 

escola para tentar 

ajudar na resolução 

dos problemas; 

manter sigilo e ética 

quanto às 

particularidades da 

EU, problemas dos 

alunos e suas 

famílias; verificar os 

casos de 

infrequência e 

evasão escolar. 

 

 

Promover palestras 

para pais e alunos 

Orientador 

Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOE, EEAA, AEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março a novembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março a dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será 

realizada 

durante 

todo o ano, 

de acordo 

com a 

resolução 

dos 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

Observar 

se há, 

durante o 

ano letivo, 

mudança 

significativa 

de 
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3 -

Acompanhament

o do Processo 

de Ensino e 

Aprendizagem 

educação, o 

trabalho 

pedagógico, 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

educação. 

2.17 

Promover e 

fortalecer, em 

articulação com os 

demais órgãos da 

rede de proteção 

social, políticas de 

promoção da 

saúde integral das 

crianças e 

adolescentes 

matriculados no 

ensino 

fundamental, 

considerando sua 

aprendizagem e no 

desenvolvimento do 

educando. 

Contribuir 

para o 

desenvolvimeto da 

UE. 

Provocar 

reflexões e 

discussões sobre o 

trabalho 

pedagógico da UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rede de apoio 

externa) com temas 

e necessidades da 

UE (Respeito, 

Disciplina, Uso 

sustentável da 

água, Boa 

convivência 

escolar, Prevenção 

às drogas e 

criminalidade, Meio 

ambiente, Primeiros 

socorros, Civismo. 

Convocar 

pais para reuniões 

específicas 

relacionadas às 

queixas escolares 

para passar 

orientações, 

esclarecimentos e 

conscientizá-los da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comportam

ento dos 

envolvidos. 
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condição peculiar 

de 

desenvolvimento e 

as especificidades 

de cada sujeito. 

META 02 

Estratégia 

2.35 

Fomentar 

ações 

pedagógicas que 

promovam a 

transição entre as 

etapas da 

educação básica e 

as fases do ensino 

fundamental e que 

gerem debates e 

avaliações entre 

os profissionais da 

educação sobre a 

organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir 

para o 

desenvolvimento 

integral do 

educando, 

ampliando suas 

possibilidades de 

interagir no meio 

escolar e social, 

como ser 

importância de sua 

participação na vida 

escolar do filho. 

Promover 

palestras para os 

professores (TDAH, 

Motivacional, 

Autoestima). 

Contribuir 

com sugestões e 

informações nas 

reuniões 

pedagógicas e 

conselhos de 

classe. 

Participar de 

estudos de caso. 

Participar 

dos conselhos de 

classe. 

Fazer 

encaminhamentos, 

 

SOE, EEAA, 

AEE. 

 

 

 

Durante 

todo o ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será 

feita nos 

conselhos 

de classe, 

observando

-se a 

consideraç

ão dos 

professores 

a respeito 

dos alunos 

e relatos de 

suas 
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escolar em ciclos 

e a organização 

do trabalho 

pedagógico, 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

educação. 

 

 

 

 

META 02 

Estratégia 

2.12 

Criar 

mecanismos para 

o 

acompanhamento 

individualizado dos 

alunos do ensino 

fundamental, 

autônomo, crítico e 

participativo. 

quando necessário, 

às instituições 

parceiras. 

Participar 

das coletivas. 

Participar da 

construção e 

implementação do 

PPP. 

Participar do 

projeto de transição 

dos estudantes nos 

ciclos. 

 

 

Apresentar 

aos alunos os 

serviços ofertados 

na UE e de que 

forma poderão ser 

ajudados. 

observaçõe

s. 
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atentando para as 

especificidades do 

estudante de 

forma a garantir a 

qualidade do 

atendimento. 

Acompanhar 

os alunos individual 

ou coletivamente 

para análise e 

reflexão dos 

problemas 

apresentados, 

queixas escolares, 

problemas 

comportamentais 

ou outros que 

interfiram no 

processo de ensino 

e aprendizagem. 

Promover 

atividades com os 

alunos, ensinando-

os a ter atitudes de 

sociabilidade, 

respeito e diversos 

outros valores 

necessários à boa 
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convivência e a 

exercitar a 

cidadania, 

começando dentro 

da sala de aula 

(projetos). 

 

 


