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Não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança.
 A compreensão da história como possibilidade e não 

determinismo seria ininteligível sem o sonho,
 assim como a concepção determinista se sente 

incompatível com ele e, por isso, o nega.

Paulo Freire



APRESENTAÇÃO

A construção deste trabalho iniciou-se com a necessidade coletiva de ter

um documento norteador das atividades desenvolvidas na Unidade Educacional que

agregasse as peculiaridades da comunidade onde ela está inserida.

Os primeiros passos dados foram através de questionários enviados aos

pais e ou responsáveis com objetivo de recolher informações de como seria a escola

ideal para seus filhos. Também foram ouvidos, através de questionários avaliativos, os

servidores  (professores/agentes  de  educação/terceirizados)  em  exercício  nesta

Unidade de Ensino. Após a tabulação das respostas obtidas aos questionamentos

feitos, nos tempos reservados a planejamento e avaliação foi delineado estratégias

para alcançar objetivos propostos.

Tais estratégias buscam, dentre outras coisas, refletir, rever e reencontrar

uma identidade para a Escola Classe 18 junto à comunidade escolar. Pretende-se dar

sentido e rumo às práticas educativas de forma contextualizada, favorecendo assim o

letramento e consequentemente contribuir para a formação integral dos estudantes. A

construção desta Proposta Pedagógica deve permitir à reflexão dinâmica, envolvendo

pais/responsáveis,  estudantes,  servidores,  funcionários  da  secretaria,  professores,

supervisor pedagógico, coordenadores pedagógicos e gestores para nos adequarmos

às  novas  necessidades  de  nossa  clientela  estudantil.  Nesse  sentido,  a  gestão

democrática é um passo importante para o aprendizado da democracia.

A formação de um cidadão consciente, crítico e letrado é a grande tarefa

que se almeja e que fundamentará esta Proposta Pedagógica. A escola trabalha para

proporcionar à comunidade escolar as condições necessárias para a formação do

cidadão crítico, capaz de transformar a sociedade em que está inserido, ou seja, o

objetivo maior é formar para a cidadania.

Os eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea: aprender

a  conhecer,  aprender  a  fazer,  aprender  a  viver  e  aprender  a  ser  (LDB pág.  29)

explicitam o fazer pedagógico desta Instituição,  que busca corresponder de forma

qualitativa aos anseios da comunidade escolar.

Esta  Proposta  tem  como  objetivos  principais:  assegurar  o  sucesso  da

aprendizagem  dos  estudantes  e  sua  permanência  numa  escola  prazerosa  e  de

qualidade para todos; administrativo e profissional dos gestores, professores e demais

funcionários; assegurar mais realidade e aplicabilidade ao currículo escolar; aumentar

o  profissionalismo de  todos  os  envolvidos  no  processo  de  ensino  aprendizagem;



buscar a integração comunidade e escola. Deverá ser possibilitado o atendimento e a

integração do estudante com necessidades educacionais especiais.

Pretende-se, também, atingir objetivos que levem à participação de toda a

comunidade  escolar  no  planejamento,  execução  e  avaliação  do  processo

aprendizagem.

“Não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo.
Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político, O projeto
pedagógico da escola é, por isso mesmo, sempre um processo inconcluso,
uma etapa em direção ou a uma finalidade que permanece como horizonte
da escola”.

(GADOTTI, 2000)

Devemos  perceber  a  Proposta  Pedagógica  como:  a  oportunidade  da

equipe  gestora,  servidores,  professores  e  comunidade,  definirem  os  papéis

estratégicos da educação dos estudantes, organizar suas ações, visando atingir os

objetivos que se propõem. Trata-se,  portanto,  do ordenador,  do norteador da vida

escolar.
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I – PERFIL INSTITUCIONAL
1. MISSÃO

A Escola Classe 18 da Ceilândia tem como missão; assegurar um ensino

de  qualidade,  formando  cidadãos  críticos,  conscientes,  participativos  bem  como

promover  a  apropriação  das  inovações  científico-tecnológicas,  necessárias  à

integração do educando ao mundo contemporâneo e, também desenvolver valores

éticos que o motivem a ser um agente de transformação social, mediada pela gestão

democrática. 

2. HISTÓRICO DA ESCOLA

A  Escola  Classe  18  de  Ceilândia  pertence  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação  do  Distrito  Federal,  mantida  por  verbas  do  Governo  Federal  –  FNDE

(Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação)  e  local  PDAF  (Plano  de

Descentralização Administrativa e Financeira. A Escola Classe 18 de Ceilândia situa-

se na EQNM 3/5 Área Especial. Conta com uma área de 7.560 metros quadrados,

sendo  2.538  metros  quadrados  de  área  construída  com  10  salas  de  aula  e

dependências diversas.

Foi inaugurada em agosto 1978, pelo Excelentíssimo Senhor Governador do

Distrito Federal Senhor Elmo Serejo Farias e pelo então Secretário de Educação e

Cultura Senhor Wladimir do Amaral Murtinho. Foi criada pela Resolução 108-CD de

28/ 07/1978, publicado no DODF 176 de 01/09/1978. A. N. da FEDF – Vol. II. Com

autorização de funcionamento pelo Parecer nº 15 CEDF de 11/04/1979, publicado no

DODF 86 de 09/05/1979, cuja vinculação se dá:



 Inst. Nº 15-DEx., de 4/8/78 DODF nº 154, de 14/08/78 e A. N. da FEDF –vol. III.

Vinculada ao Complexo Escolar “B” de Ceilândia.

 Inst. Nº 33 – Dec. de 24/10/79 A. N. da FEDF – vol. III. Vinculada ao Complexo

Escolar “B” de Ceilândia.

 Inst. Nº 62-DEx., de 29/01/80 A. N. da FEDF – vol. III.  Vinculada ao Complexo

Escolar “A” de Ceilândia reconhecido pela Portaria nº 17 SEC de 07/07/1980, dos

Atos  Normativos  da  Fundação  Educacional  do  Distrito  Federal  –  vol.  I.

Credenciada pela Portaria nº 03 de 12/01/2004.

A Ata de Inauguração consta de 12/12/1978. Sendo a primeira professora a

exercer  o  cargo  de  diretora  da  referida  escola,  a  Senhora  Maria  Socorro  Toledo

Guimarães. Quando inaugurada, a escola possuía um quantitativo de 380 (trezentos e

oitenta)  estudantes,  distribuídos  em  turmas  de  1ª  a  4ª  série  e  19  (dezenove)

professores.

Atualmente esta Instituição Educacional tem o seu quadro de funcionários

composto por 20 professores regentes, 01 diretora, 01 vice-diretora, 01 supervisora

pedagógica,  02 coordenadoras,  01 professora de sala de recursos generalista,  01

pedagoga,  06  auxiliares  de  serviços  gerais,  03  funcionários  de  conservação  e

limpeza,  02  merendeiras,  02  cozinheiras  (  serviços  terceirizados  ),  04  vigias,  01

porteiro, 01 secretária, 01 gestor técnico, 04 professoras readaptadas, 01 professora

com  restrição  de  função  e  05  educadores  voluntários  social.  Estes  funcionários

atendem a  409  estudantes,  sendo  314 do  Ensino  Fundamental,  93 da  Educação

infantil e 02 de Classe Especial, distribuídos em dois turnos (matutino e vespertino).

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
Esta instituição conta com estudantes com faixa etária entre 04 e 14 anos,

os quais tem responsáveis com nível de escolaridade de ensino baixo e médio, a

maioria tem renda financeira mediana, por isso, algumas famílias recebem benefícios

com bolsa família.

A  Escola  Classe  18,  desde  sua  fundação  vem  buscando  atender  as

necessidades dos estudantes e da comunidade local. O trabalho realizado sempre foi

baseado com parcerias entre todos os segmentos da escola, por isso, pode-se afirmar

que  tem-se  histórico  de  sucessos  em  diversas  questões,  como:  baixo  índice  de

evasão,  organização administrativa  e  financeira,  baixo  índice  de repetência,  conta

com poucas crianças fora da faixa etária em idade – ano, além de ser uma escola que

busca realizar diversas estratégias de aprendizagem para minimizar dados referentes



à rendimento escolar, como os reagrupamentos, projetos interventivos, atendimento

individualizado no turno e contraturno, além de  aulas passeio, além de atividades

lúdicas e de enriquecimento do tema “Movimentando os Esportes”. Sabe-se que o

sucesso  para  2018  depende  de  um  planejamento  estratégico  que  facilite  toda  a

organização funcional e pedagógica da escola, para que todo o sucesso alcançado

seja mantido e melhorado, com um único foco, o estudante em sua totalidade.

A  Escola  Classe  18  de  Ceilândia  pauta  seu  trabalho  nos  seguintes

documentos: Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de

Ensino do Distrito Federal; na Legislação Nacional no que se refere à educação – Art.

250, CF/88, LDB 9394/96 ( Lei de Diretrizes e Base da Educação ), na Resolução n°

01/2005 do Conselho de Educação do Distrito Federal, na Lei Orgânica do Distrito

Federal, capítulo IV, seção I, Plano de Metas e Compromisso Todos pela Educação e

Lei 4.036/07 de Gestão Compartilhada, na Proposta Pedagógica do Distrito Federal,

Carlos Mota 2012, no Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito

Federal  2014,  na  Estratégia  Pedagógica  do  Bloco  Inicial  de  Alfabetização,  na

Estratégia de Matrícula para as Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino

do  Distrito  Federal,  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  nas  Orientações

Pedagógicas  para  os  serviços  de  apoio  à  aprendizagem,  SEAA  (Serviço

Especializado de Apoio à Aprendizagem) e SAA( Serviço de Apoio à Aprendizagem) e

AEE ( Atendimento Educacional Especializado / Sala de Recurso). Tais documentos

viabilizam o fazer pedagógico na construção de uma escola pública de qualidade,

pautada no exercício pleno da cidadania e como instrumento real de transformação

social.

A Escola Classe 18 norteia suas ações pedagógicas em paradigmas de

gestão  atual  e  inovadora,  que  possibilita  transgredir  a  chamada  “educação

tradicional”, com fins de promover a formação integral do ser humano, por meio da

preparação  para  o  trabalho,  da  qualificação  para  o  atendimento  às  inovações do

mundo  contemporâneo  e  da  construção  da  cidadania,  conforme  previsto  na

Legislação Nacional,  CF/88 no Art.  205.  A educação,  direito  de todos e dever  do

Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,

visando  ao  pleno  desenvolvimento  da  pessoa,  seu  preparo  para  o  exercício  da

cidadania e sua qualificação para o trabalho bem com, no Art. 2º da LDB de 9394/ 96,

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional -  A educação, dever da família e do

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,



tem  por  finalidade  o  pleno  desenvolvimento  do  educando  e  seu  preparo  para  o

exercício pleno da cidadania. 

A comunidade da Escola Classe 18 é participativa nas reuniões propostas

e festividades, porém ainda temos algumas famílias que participam pouco da vida

escolar de suas crianças.

O espaço geográfico que a escola ocupa é cercado por um alto índice de

circulação de pessoas e automóveis,  pois se encontra em área residencial  e com

edificações que ofertam comércio variado, educação particular e igreja.

Na  avaliação  do  trabalho  pedagógico  foram elencadas  questões  que  a

escola precisa melhorar, aspectos que serão trabalhados no decorrer do ano letivo

2018 com vistas ao melhor desempenho pedagógico e verificado também que há a

necessidade  de  maior  compromisso  com os  estudos  por  parte  dos  estudantes  e

família, que compreendam que, na construção do conhecimento, faz – se necessário

a participação de todos. Enfatizaram ainda, que cada profissional deve cumprir com

suas obrigações e que cabe à equipe gestora o ato de administrar e direcionar o

trabalho pedagógico, bem como seguir a legislação com o fim último de atender ao

estudante, proporcionando um melhor desempenho nas avaliações externas.

Segue resumo dos dados do IDEB _ 2015, com metas projetadas até 2019

IDEB
observado

Metas
Projetadas

ESCOLA 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2021 2019

EC 18 4.5 5.2 5.5 5.4 6.1 6.1 4.5 4.9 5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5
Ceilândi

a

As avaliações externas servem de suporte diagnóstico para a organização

do trabalho pedagógico, são elas: Provinha Brasil (para o 2º Ano), ANA (para o 3º

Ano),  Prova Brasil  (para  o  5º  Ano).  A última Avaliação  Nacional  da  Alfabetização

(ANA) foi realizada em 2016, porém sem resultado divulgado e a de 2014 traz fatores

socioeconômicos  da  comunidade  escolar  e  nível  de  formação  docente.  Aponta

também o nível de proficiência em leitura, escrita e conhecimentos matemáticos dos

estudantes  matriculados  no  3º  Ano  do  Ensino  Fundamental.  A avaliação  trás  os

seguintes dados:

 Do total de estudantes matriculados no 3º Ano do Ensino Fundamental de

acordo com o Censo de 2014, dos 80 estiveram presentes 69 estudantes que fizeram



a prova de leitura e escrita e 70 para fazer a prova de matemática. Os resultados dos

testes são apresentados em níveis de proficiência composta de forma progressiva e

cumulativa da menor para o maior nível.

ESCALA DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA

NÍVEL 01 NÍVEL 02 NÍVEL 03 NÍVEL 04
11.59% 33.33% 44.93% 10.14%

ESCALA DE PROFICIÊNCIA EM ESCRITA
NÍVEL 01 NÍVEL 02 NÍVEL 03 NÍVEL 04 NÍVEL 05

2.9% 5.8% 2.9% 76.81% 11.59%

ESCALA DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA
NÍVEL 01 NÍVEL 02 NÍVEL 03 NÍVEL 04

15.71% 18.57% 27.14% 38.57%

Diante desse quadro acima, a instituição através de sua equipe gestora,

professores, agentes e técnicos em gestão educacional e empresas terceirizadas, tem

buscado melhorar a escola tanto em sua parte física, como pedagógica, planejando

coletivamente ações para alcance dos objetivos, partindo do paralelo dos índices de

desempenho dos anos de 2015 e 2016.

Podem ser observados nos gráficos a seguir: 

MOVIMENTAÇÃO EDUCAÇÃOM INFANTIL 1º 
ANO

2º 
ANO

3º 
ANO

4º 
ANO

5º ANO

1º PERÍODO 2º PERÍODO
Matrícula em
13/04/2015 41 76 49 63 67 65 77
Admitidos após

13/04/2015 01 09 04 08 10 13 04
Afastados por
Transferência 02 11 06 08 08 06 04

Matrícula final 39 74 47 63 69 72 77

Aprovados sem 
dependência - - 47 61 58 70 72
Reprovados - - - 01 11 01 04
Afastados por 
Abandono 01 - - 01 - 01 01
Fonte: Censo Escolar 2015

MOVIMENTAÇÃO EDUCAÇÃOM INFANTIL 1º 
ANO

2º 
ANO

3º 
ANO

4º 
ANO

5º 
ANO

1º PERÍODO 2º PERÍODO
Matrícula em
06/04/2016 52 65 78 56 68 63 79
Admitidos após

06/04/2016 01 09 07 03 08 11 07



Afastados por
Transferência 06 11 07 11 10 08 05

Matrícula final 47 61 78 48 66 66 81

Aprovados sem 
dependência - - 74 47 48 64 79

Reprovados - - 02 01 17 00 02
Afastados por 
Abandono 00 02 02 00 01 02 00
Fonte: Censo Escolar 2016



II – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
Esta  Unidade  Escolar  tem  como  função  social  atender  a  comunidade

escolar visando os princípios democráticos, bem como, trabalhar o conhecimento de

forma  global  na  perspectiva  da  pedagogia  humanista,  que  percebe  o  sujeito  na

totalidade  englobando  seus  aspectos:  intelectuais,  emocionais,  físicos  e  sócio

culturais, visando o letramento, este termo, apresenta-se como um processo, em que

o ensino da leitura e da escrita acontece dentro de um contexto social e que essa

aprendizagem faça parte da vida dos estudantes de forma efetiva.

As  habilidades  adquiridas  na  escola  devem  fazer  parte  das  relações

comunicativas  dos  indivíduos.  Soares  (1998),  aponta  que  o  Letramento  tem  um

sentido ampliado da alfabetização, pois consiste em práticas de leitura e escrita, que

vão além da alfabetização funcional, em que indivíduos são alfabetizados, mas não

sabem fazer  uso  da  leitura  e  da  escrita;  muitos  não  têm habilidade  sequer  para

preencher um requerimento.

A escola é um espaço de socialização e transformação social, cuja prática

social se dá na união dos homens em torno do direito a aprender e da conquista da

cidadania, com vistas a formação de um indivíduo crítico e participativo. Ainda, tem

por função social, seguindo as orientações do Projeto Político Pedagógico do Distrito

Federal,  2012,  PPP Carlos  Mota,  “Proporcionar  uma educação pública,  gratuita  e

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que este possa atuar

como agente de construção científica, cultural e política na sociedade, assegurando a

universalização  do  acesso  à  escola  e  da  permanência  com êxito  no  decorrer  do

percurso escolar de todos os estudantes”.

A escola deve cumprir a parte que lhe toca nos compromissos de Estado

assumidos pelo Brasil,  enquanto signatário de tratados internacionais, de constituir

uma democracia  em que  as  pessoas  usufruam  em  sua  plenitude  a  condição  de

cidadãos,  independentemente  de  raça/etnia,  cor,  posição  e  papel  social,  religião,

gênero. 

Neste  sentido,  a  escola,  deve  constituir-se  em  ambiente  educativo,

acessível a toda a comunidade escolar, em que se respeita o outro, em que se dá

visibilidade  a  todos,  combatem-se  as  discriminações,  busca-se  eliminar  os

preconceitos e são desfeitos os estereótipos, deve ainda se constituir em espaço que

estimula  a  autoimagem  e  a  autoestima  positiva  dos  sujeitos,  e  que  promove  a

igualdade étnico-racial pela desconstrução das diferentes formas de exclusão. Tem



por objetivos ainda:

- Efetivar a Gestão Democrática;

- Assegurar  o  sucesso  da  aprendizagem  dos  estudantes  e  sua

permanência na escola;

- Assegurar a efetivação do currículo com olhar à Diversidade e Inclusão;

- Buscar a integração comunidade e escola visando a participação de toda

a comunidade escolar no planejamento, execução e avaliação educacional;

- Assegurar  o  atendimento  e  a  integração  do  estudante  com

Necessidades Educacionais Especiais;

- Sistematizar, acompanhar e efetivar o trabalho pedagógico;

- Ofertar a Educação Infantil visando a equidade e qualidade;

- Efetivar  a  política  da  educação  cidadã  ofertando  o  1°  e  2°  ciclos

conforme previstos em Estratégia de Matrícula e Proposta Pedagógica do BIA;

- Vincular a educação à prática social relacionado teoria e prática;

- Preparar  o  estudante  para  o  exercício  da  cidadania  priorizando  os

princípios axiológicos como: fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância

recíproca, formação de valores e formação ética.

- Promover a educação digital;

- Promover  práticas  de  diversos  letramentos  dentro  das  modalidades

ofertadas, estes deverão estar sempre presente nos planejamentos pedagógicos;

- Efetivar o projeto Movimentando os Esportes, sendo este norteador do

trabalho pedagógico desta unidade escolar em 2018;

- Fomentar a formação continuada;

- Preconizar  a  avaliação  formativa,  processual  e  contínua,  conforme

previsto em legislação nacional bem como realizar as avaliações externas e internas.

- Assegurar o profissionalismo de todos os envolvidos no processo ensino

aprendizagem;

- Consolidar  os princípios democráticos,  princípios  da publicidade e da

legalidade  nos  atos  administrativos  da  escola  conforme  previsto  em  legislação

nacional.



III  -  PRINCÍPIOS  ORIENTADORES  DAS  PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS

A Escola  classe  18  de  Ceilândia  visa  efetivar  a  gestão,  bem  como  o

trabalho pedagógico baseando-se em princípios epistemológico que fundamentam e

orientam o processo pedagógico na perspectiva de uma pedagogia humanística e

critica, onde se propõe construir conhecimento para a prática social.

Este Projeto segue orientações do PPP Carlos Mota 2012, quando este

afirma a partir do pensamento de (Gadotti, 2000) que “pensar sobre o papel que a

educação  cumpre  na  atualidade  requer  pensar  sua  função,  sua  organização  e  o

envolvimento dos sujeitos.  Requer,  sobretudo,  pensar nas realidades que vivem e

convivem no espaço escolar, considerando o momento em que as desigualdades e

injustiças sociais expõem os equívocos de um modelo de desenvolvimento econômico

e social que visa apenas ao lucro imediato de uma minoria e transforma as relações

humanas em relações de mercado”.

Assim, há a necessidade de construir um Projeto Político Pedagógico que

atenda  de  forma  contextualizada,  interdisciplinar,  na  perspectiva  dos  múltiplos

letramentos, da ética, bem como na solidariedade humana, com o intuito de atender

os  anseios  da  comunidade  escolar  da  qual  essa  escola  se  encontra  inserida  e

consequentemente irá atender as demandas da contemporaneidade.

Esta Instituição integra o quadro de escolas públicas do Distrito Federal e

tem sua filosofia educacional  baseada na Lei  de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (9394/96), tendo como suporte a Lei de Gestão Compartilhada (nº 4.036, de

25 de outubro de 2007), Lei nº 4.751, 2012 - Dispõe sobre o Sistema de Ensino e a

Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal. O Termo de

compromisso - Art.18 da Lei nº 4.036: Construção Coletiva da Proposta Pedagógica

da Escola, Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008 (História e Cultura Afro-Brasileira e

Indígena), Lei nº 11.525, de 25 de setembro de 2007 (Direitos das Crianças e dos

adolescentes  no  Ensino  Fundamental),  Regimento  Escolar  das  Instituições

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, (Ordem de Serviço nº 01

de 11 de dezembro de 2009, Inclusão Educacional, a participação dos Conselhos

Escolares, o cumprimento de metas e indicadores de gestão, definidos pela SEE-DF e

sua Proposta Pedagógica, a qual se inspira nos princípios de liberdade e nos ideais

de  solidariedade  humana,  com o  intuito  de  desenvolver  plenamente  o  estudante,



tornando sua aprendizagem significativa, preparando-o para o exercício da cidadania.

Assim, este Projeto Político Pedagógico está voltado para proporcionar a

comunidade escolar uma vivência baseada nos valores sociais tais como verdade,

sensibilidade,  autonomia,  competência,  socialização  e  respeito.  Uma  tomada  de

decisão implica necessariamente eleger valores, aceitar ou questionar normas, adotar

uma  ou  outra  atitude  e  essas  capacidades  podem  ser  desenvolvidas  através  da

aprendizagem.  É necessário  compreender  que normas e  valores  comportam uma

dimensão social e pessoal.

Pensar sobre atitudes, valores e normas leva imediatamente a questões do

comportamento, pois é um grande desafio colocar-se no lugar do outro, compreender

seu ponto de vista e suas motivações ao interpretar suas ações. Isso desenvolve a

atitude de solidariedade e a capacidade de conviver com as diferenças, fator muito

importante na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, já que os estudantes estão

conhecendo  e  construindo  seus  valores  e  a  sua  capacidade  de  gerir  o  próprio

conhecimento.

Assim a escola, irá intervir  de forma mais permanente e sistemática no

desenvolvimento das atitudes, enfatizando valores essenciais à formação plena do

educando: respeito mútuo, justiça, solidariedade e diálogo.

A proposta da escola para o ano letivo de 2018 é trabalhar com a temática

“Movimentando os esportes”, sendo o tema gerador, isso é, o ponto de partida para a

criação dos demais projetos que serão desenvolvidos no decorrer do ano.  O tema

será utilizado como um aliado ao processo educativo e servirá como motivação para o

trabalho  de  ensino  –  aprendizagem  através  de  atividades  diferenciadas,

diversificadas,  interdisciplinares  e  lúdicas.  Pretende-se promover  a consciência  no

estudante da importância de uma melhor  qualidade de vida, através da prática de

esportes  e  despertar  o  interesse  na  participação  das  atividades  escolares,

promovendo  significativos  avanços  no  processo  de  aprendizagem.  Além  de

proporcionar  a  vivência  de  experiências  que  favoreçam  uma  maior  sociabilidade,

solidariedade, cooperação do trabalho em equipe e integração entre os estudantes,

contribuindo à formação integral dos mesmos. 

Essa proposta vislumbra os estudantes no sentido de os mesmos poderem

construir  conhecimento  a  partir  da  realidade  existente.  Nessa  perspectiva,  esta

Instituição de Ensino tem seus princípios norteadores baseados nos Princípios:

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade, da



diversidade de manifestações artísticas culturais.

Éticos: da autonomia da responsabilidade, da solidariedade, do respeito e

da democracia.

Políticos: dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e

do respeito ao bem comum. O eixo norteador deste princípio visa a formação de um

cidadão com identidade, ou seja, formar “cidadão do mundo”, para a garantia de um

cenário de justiça e paz.

Seguindo  esses  princípios,  o  papel  do  professor  é  o  de  aguçar  vários

aspectos  referentes  à  percepção  do  estudante,  incentivando  a  curiosidade,

desafiando  o  conhecimento  prévio,  aceitando  a  aprendizagem  informal  que  os

estudantes trazem para a escola e ao mesmo tempo oferecendo outras perspectivas

de conhecimento, bem como afirma Kato (1986) apud Rojo (2010), no que se refere

ao termo letramento que é buscar recobrir os usos e práticas sociais de linguagem

que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não

valorizados  socialmente.  Se  encontra  em  locais  (próprios  de  uma  comunidade

específica) ou globais, recobrindo contextos sociais diversos (família, igreja, trabalha,

mídias, escola, etc), em grupos sociais e comunidades diversificadas culturalmente.

Assim, o professor é responsável por propiciar um clima de trabalho em

que  a  curiosidade,  o  constante  desafio,  a  qualidade  lúdica  e  a  alegria  estejam

presentes  junto  com  a  paciência,  a  atenção  e  o  esforço  necessários  para  a

continuidade do processo de criação artística,  bem como o uso social  da  língua.

Objetiva  fazer  o  estudante  pensar,  raciocinar,  refletir,  questionar,  criar,  permitindo

sempre  novos  desafios  e  novas  experiências  buscando  sua  competência  como

cidadão.

Epistemológico:  busca-se  teóricos  que  fundamentam  uma  prática

pedagógica que objetiva a construção do conhecimento de forma contextualizada,

interdisciplinar e multidisciplinar, sendo o estudante o protagonista do seu processo

de  aprendizagem.  A escola  é  um  grande  laboratório,  o  estudante  o  pesquisador

juntamente com o professor como afirma Bortoni em (Professor Pesquisador, 2008). A

construção do conhecimento é na perspectiva do letramento, aprender para inferir e

modificar a realidade.

Dentre  os  princípios  epistemológicos,  considera-se  as  decisões  em

conjunto  de  forma  democrática,  o  tempo  pedagogicamente  necessário  para  a

aprendizagem, o privilégio da ludicidade e da criatividade, os valores e as normas



sociais, autodisciplina, autodeterminação e as condutas humanas. Busca-se respeitar

as etapas de desenvolvimento de cada faixa etária, desenvolvendo uma pedagogia

fundamentada no processo de construção do aprendizado pela criança, propiciando

condições ao estudante de construir seu próprio conhecimento. Conforme preconiza

Piaget  1970,  quando  este  afirma  que;  o  principal  objetivo  da  Educação  é  criar

pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras

gerações fizeram”.

Assim,  para  complementar  os  aspectos  norteadores,  a  Instituição

Educacional investirá cada vez mais no “saber” e “saber-fazer”, para que os quatro

pilares da educação, definidos por Delors (2000), que são: o aprender a conhecer,

aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser, possam estar contribuindo

para  a  melhoria  da  qualidade  de  ensino  e  de  vida  para  todos  os  envolvidos  no

processo de ensino-aprendizagem.

Princípio  Pedagógico:  os  ensinamentos  de  Vygotsky,  Piaget  e  Wallon,

enriquecem a linha pedagógica da escola, bem como os pressupostos do letramento.

Este princípio está centrado no processo educacional, com o objetivo de trabalhar o

conhecimento  por  meio  de  uma  relação  interativa  entre  os  elementos:  escola,

professor, estudante, comunidade e objeto de estudo.

Os projetos  didáticos  são alternativos  na abordagem de conhecimentos

significativos e na sistematização curricular, pois motivam o estudante a “reconstruir

ou reinventar o conhecimento didaticamente transposto para sala de aula”, além de

garantir o que determina a LDB em seu artigo 22, que é assegurar a formação comum

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no

trabalho e em estudos posteriores.



IV - OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS

1 – OBJETIVOS

Planejar  estratégias  que  facilite  toda  a  organização  administrativa  e

pedagógica da escola, a fim de oferecer uma educação de qualidade.

Orientar  o  estudante  na  formação  de  um  cidadão  consciente,  crítico  e

letrado, considerando suas dimensões cognitivas, psicológicas e cultural, pautando -

se  nos  princípios  da  ética,  responsabilidade  e  solidariedade, com  vistas  à

transformação da sociedade em que está inserido.

Dimensão OBJETIVOS
Gestão Pedagógica  Encaminhar,  acompanhar  e  orientar  o

trabalho  pedagógico  por  meio  do

projeto piloto  (Movimentando  os

Esportes)  e  seus  subprojetos  (de

acordo com os anos), reagrupamentos,

projetos  interventivos,  atendimento

individualizado no turno e contraturno e

oficinas pedagógicas; 

 Reduzir os índices de retenção nos 3º e

5º anos; 
Gestão  das  aprendizagens  e  dos

resultados educacionais

 Reduzir o número de retenção nos 3º e

5º anos por meio do  acompanhamento

do  índice  de  faltas,  evasão  escolar  e

infrequência;

 Utilizar  os  índices  das  avaliações

internas  e  externas  (AD  –  Avaliação

Diagnóstica,  Provinha  Brasil,  Prova

Brasil,  IDEB  e  ANA)  para

aprimoramento e intervenções;

Gestão Participativa  Fomentar a participação da comunidade
escolar  nos  projetos,  nas  avaliações
institucionais e eventos da escola;

 Oferecer  atividades  esportivas  nas
modalidades  Karatê  e  capoeira  no



período  noturno  e  balé  aos  sábados
pela manhã para a comunidade escolar.

 Disponibilizar o espaço físico por meio
de  parceria  com instituições  religiosas
e/ou  educacionais  para
desenvolvimento  de  atividades
diversas.

Gestão de Pessoas  Promover momentos de reflexão sobre

valores  éticos  com  a  comunidade

escolar;

 Valorizar  o  profissional  da educação e

carreira assistência;

 Possibilitar  e  incentivar  a  formação

continuada  dos  profissionais  em

educação.

 Valorizar  a  atividade  de  Coordenação

Pedagógica  como  instrumento  de

interação,  intercâmbio  e  formação

pedagógica;
Gestão Financeira  Identificar  as  prioridades  (pedagógicas

e administrativas) para efetiva aplicação

dos  recursos  financeiros  oriundos  do

GDF/MEC  com  a  participação  dos

segmentos  da  comunidade  escolar,

conselho escolar e fiscal.
Gestão Administrativa  Promover ações para a conservação e

manutenção do patrimônio escolar;

 Fazer  levantamento  de  materiais
necessários  ao  funcionamento  da
escola;

 Garantir  o  pleno  funcionamento  da
secretaria  escolar  dentro  de  suas
atribuições;

 Prestar contas dos recursos públicos.

2. METAS



PDE
Nº meta

Nº METAS 201
6

201
7

201
8

201
9

01 Universalizar,  até 2016,  a Educação Infantil
na pré-escola para as crianças de 4 (quatro)
a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta
de Educação Infantil em creches públicas e
conveniadas, de forma a atender, no mínimo,
50%  (cinquenta  por  cento),  sendo,  no
mínimo, 5% a cada ano, das crianças de até
3 (três) anos, até o final  da vigência deste
PDE, e ao menos, 90% (noventa por cento)
em período integral.

X X X X

04 Universalizar o atendimento educacional aos
estudantes com deficiência, transtorno global
do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou
superdotação, independentemente da idade,
garantindo  a  inclusão  na  rede  regular  de
ensino  e  o  atendimento  complementar  ou
exclusivo,  quando necessário  nas unidades
de ensino especializadas.

X X X X

05 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até
o  final  do  3º  (terceiro)  ano  do  Ensino
Fundamental.

X X X X

07 Fomentar  a  qualidade da Educação Básica
em  todas  as  etapas  e  modalidades,  com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem
de modo a atingir as médias do IDEB para o
DF, dando   uniformidade aos processos de
avaliação das escolas.

X X X X



V – CONCEPÇÕES TEÓRICAS
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. 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. 

Os sujeitos constituem-se 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.

Assim,  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.  

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. O desafio é a superação do

currículo  “coleção”,  a  diversificação  de  estratégias  pedagógicas  e  o  planejamento

coletivo. 

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. 

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. 



Concebe-se que toda prática pedagógica se fundamenta em uma teoria,

logo,  na medida em que explicita  e  efetiva o trabalho pedagógico o professor  se

baseia em um pressuposto teórico, ainda que não lhe seja claro, ele sempre sai de

um  saber  postulado, ficando  assegurado  a  necessidade  de  se  pautar  o  trabalho

pedagógico  em  linhas  teóricas  que  possibilitam  aos  estudantes  a  prática  do

letramento bem como a construção de conhecimentos significativos, a consolidação

de valores altruístas, para que haja a possibilidade de construção de uma sociedade

justa e igualitária.

Viver no mundo atual  é um desafio,  na medida em que há um número

significativo  de  informações  a  serem apreendidas  que demandam de  excesso  de

habilidades a serem desenvolvidas e com as quais se deve operar  para conduzir

atividades no contexto social, nesse sentido, a preocupação desta unidade escolar

em promover uma educação que vise efetivar o exercício da cidadania, valorizando os

diversos  atores  com  seus  diferentes  papeis  que  lhe  cumpre  desempenhar  seus

diversos  saberes,  bem  como  o  respeito  pleno  a  toda  e  qualquer  diversidade

apresentada. Caminhando assim na linha do pensamento freireano quando relaciona

os educadores da modernidade situados em nosso tempo. Freire (2000, p 32).

É certo que mulheres e homens podem mudar o mundo para melhor, para
fazê-lo menos injusto, mas a partir da realidade concreta a que “chegam” em
sua  geração.  E  não  fundados  em devaneios,  falsos  sonhos  sem raízes,
puras ilusões.

Partindo dos ideais de Paulo Freire sobre transformação do mundo a partir

da realidade em que o sujeito  se encontra,  bem como integrado com o processo

dialógico é que se pauta o fazer  pedagógico da Escola Classe 18,  em busca de

fomentar a construção de conhecimento a partir, e para a prática social.

Da construção do conhecimento para a prática social busca-se permitir a

interação dos sujeitos, concebendo que o aprendizado se faz quando a criança busca

seus pares, nesse sentido, a escola pauta-se nos preceitos teóricos de (Vygotsky,

1981),  para  este  autor,  aprendizagem  é  um  processo  de  apropriação  de

conhecimentos,  habilidades,  signos,  valores,  que  engloba  o  intercâmbio  ativo  do

sujeito com o mundo cultural onde está inserido.

Esta escola pauta também seu trabalho pedagógico na teoria piagetiana

acerca do conhecimento. Para Piaget, a evolução do conhecimento é um processo

contínuo, construído a partir  da interação ativa do sujeito com o meio, através de

sucessivas assimilações, acomodações e equilibrações. A escola corrobora com as



ideias  piagetianas  no  sentido  de  perceber  e  respeitar,  bem  como  pensar  em

estratégias adequadas para cada etapa do desenvolvimento da criança, assim o fazer

pedagógico  visa  valorizar  os  diversos  saberes  e  a  diversidades  existentes  dentro

desta escola. Piaget salienta sobre o papel da educação, como fator crucial para a

construção  das  estruturas  mentais  mais  essenciais,  assim  “aprender  implica  uma

elaboração interna, uma interpretação do objeto a ser apreendido, e ao mesmo tempo

uma possibilidade na interação com o mundo” (Piaget, 2000, pág. 33).

Para compreender sobre como ocorre a construção da escrita por parte da

criança, a escola pauta seus estudos na teoria de Emília Ferreiro e Ana Teberosky e

amplia o conhecimento nos estudos de Esther Pillar Grossi. As duas primeiras autoras

escreveram  e  pesquisaram sobre  o  processo  mental  da  criança  no  momento  da

escrita da mesma. Após anos de pesquisa concluíram que a criança passa por etapas

quando está buscando compreender como se escreve, assim a criança cria hipóteses

sobre a escrita, a este processo chamou de psicogênese. O professor deve conhecer

cada etapa e hipótese para intervir corretamente e possibilitar o desenvolvimento da

criança. A última referência citada, ampliou estudos sobre a psicogênese e afirma que

o sujeito faz mais hipóteses sobre a construção da escrita. Baseando nestas autoras

a escola busca realizar seu trabalho pedagógico, elaborando avaliações diagnósticas

e efetivando práticas pedagógicas que visam contribuir para o avanço de cada criança

nos níveis da psicogênese.

Esta Instituição educacional busca valorizar o estudante em sua totalidade,

nesse  sentido  as  práticas  pedagógicas  buscam  fundamentar-se  em  autores  que

pensam  o  sujeito  no  âmbito  sócio  afetivo,  bem  como  autores  que  valorizam  a

criatividade, pois considera-se que o ser humano é composto por diversos campos de

sua existência, por isso, é papel da escola promover uma educação de qualidade que

visa  possibilitar  construção de conhecimento,  mas valorizando sentimentos  éticos,

altruístas, criativos e solidários. Apoiando-se nas ideias de Wallon (1975), a escola

deve  buscar  lidar  adequadamente  com  as  emoções  dos  estudantes,  não

intensificando  situações  de  frustrações,  que  por  vez  já  chegam  na  escola  tendo

vividos processos traumáticos e que em muitas situações faz com que o estudante

apresente diversas dificuldades de aprendizagens.

A escola, atualmente, é o lugar onde a criança passa maior parte de seu

tempo,  consequentemente  além  de  cumprir  seu  papel  na  construção  de

conhecimentos acadêmicos, deve contribuir com as resoluções de conflitos, sendo



importante conhecer a criança em sua totalidade, afetivo, intelectual e motora. Neste

sentido,  esta  escola  busca  organizar  seus  projetos  pedagógicos,  bem  como  a

organização do trabalho pedagógico semanal e diário com diversos gêneros textuais,

como; cantiga de roda, trava língua, músicas, peças, lendas, parlendas, brinquedos

cantados, etc, para valorizar a criatividade dos estudantes bem como a ludicidade,

preceitos abordados na Proposta Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização- 2010.

Vivemos em mundo em que não basta o sujeito apropriar-se apenas da

escrita,  essa limitação por  parte  dos estudantes vem causando descompassos na

sociedade em geral, no que se refere às práticas dos diversos letramentos exigidos

na sociedade contemporânea. Assim a Escola Classe 18, tem como foco apropriar-se

de teorias que possam fundamentar a prática do letramento. Signo. Santa Cruz do

Sul, v. 32 n 53, p. 1-25, dez, 2007.

A formação de um professor para atuar como agente de letramento faz novas
e diferentes exigências ao formador universitário: os saberes acadêmicos e a
familiaridade com diversas práticas de letramento, inclusive as acadêmicas,
são  ainda  importantes,  mas  essencial  é  a  atitude  de  um professor,  que,
sabendo-se em contínuo processo de letramento, aventura-se a experimentar
e,  com  isso,  a  continuar  aprendendo  com  seus  estudantes,  através  de
práticas letradas que motivam o grupo todo e atendem, ao mesmo tempo, a
interesses  e  objetivos  individuais  e,  assim,  formam  leitores,  despertam
curiosidades,  dão segurança a escritores  iniciantes.  Para o  professor  agir
assim  um  dia,  em  sua  prática,  precisamos  hoje,  em  seu  processo  de
formação, proporcionar modelos desse fazer.

Neste sentido, essa proposta visa trabalhar na perspectiva dos diversos

letramentos, efetivando projetos pedagógicos discutidos com o grupo de professores

e demais membros da comunidade escolar.

A  alfabetização  e  letramento,  apesar  de  terminologicamente  serem

diferentes, não se dissociam na prática pedagógica, essa prática conduz o estudante

para a prática social, logo é necessário lembrar que os usos da linguagem não são

neutros em referência às relações de poder na sociedade, assim, a escola pode evitar

contribuir  para a desigualdade e a exclusão que já  são extremamente visíveis  na

sociedade atual.

Estando  consolidado  a  não  dissocialização  entre  alfabetização  e

letramento, bem como a visão de que toda produção escrita se busca - se primeiro

dos gêneros textuais existentes na comunidade e visa-se também valorizar a cultura

oral, considera-se então que o homem produz gêneros textuais primeiro a partir da

fala depois caminha-se para a escrita, como afirma Marcuschi, Luiz A. (2000).

No ambiente escolar a consolidação desta caminhada entre fala e escrita



deve ocorrer com os projetos de letramentos, em um ambiente rico de informações e

atividades  pedagógicas  que  facilitem  ao  estudante  a  construção  de  novos

conhecimentos, nesse sentido,  corrobora-se com Bortoni  (2008),  tanto o professor

como o estudante são exímios pesquisadores e a escola é um grande laboratório.



VI- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA
1. Organização Escolar: regime, tempos e espaços

A Escola  Classe  18,  para  atender  a  Legislação  Nacional  que  rege  a

educação brasileira no seu Art. 22 da LDB 9394/96, que prevê, “ A educação básica

tem  por  finalidades  desenvolver  o  educando,  assegurar-lhe  a  formação  comum

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no

trabalho  e  em  estudos  posteriores”,  fundamenta  toda  a  organização  do  trabalho

pedagógico nas teorias que sustentam esse projeto,  bem como nos princípios da

democracia e no direcionamento pedagógico vindo da Secretaria de Educação do

Distrito Federal.

Esta escola oferta a Educação Infantil com Primeiro e Segundo Períodos,

bem como o Ensino Fundamental com os Anos Iniciais, com o Primeiro Ciclo (1°, 2° e

3° Anos) e Segundo Ciclo, (4° e 5° Anos), com 200 (duzentos) dias letivos e carga

horária de 1000 (mil) horas em regime anual.

Objetiva-se  também  desenvolver  competências  e  habilidades  nas  três

áreas  curriculares:  Linguagem  com  Códigos  e  suas  Tecnologias,  Ciências  da

Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias,

de  forma  contextualizada  e  interdisciplinar,  respeitando  a  diversidade  e  a

individualidade do estudante, bem como, o princípio do letramento em todas as áreas

do conhecimento.

A interdisciplinaridade,  a  multidisciplinaridade  e  a  contextualização  são

princípios  pedagógicos  que  permitem  possibilitar  práticas  efetivas  dos  diversos

letramentos  e  são  eixos  estruturadores  do  trabalho  pedagógico,  conforme

estabelecido  no  Parecer  n°15/98  –  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  para  as

seguintes competências:

 Vincular a educação à prática social;

 Compreender os significados;

 Ser capaz de continuar o aprendizado;

 Preparar-se para o exercício da cidadania;

 Ter autonomia intelectual e pensamento crítico;

 Ter flexibilidade para adaptar-se a novas condições de ocupação;



 Compreender os fundamentos científicos e tecnológicos;
 Relacionar teoria e prática.

Também são priorizados os princípios axiológicos, para atender o que a lei 

demanda:

 Fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca;

 Formação de valores;

 Aprimoramento como pessoa;

 Formação ética;

 Exercício da cidadania.

Dada  a  importância  da  organização  do  trabalho  pedagógico  e  como  a

escola se organiza; a equipe gestora desta escola segue diretrizes gerais para as

modalidades que oferece, assim sendo, a partir do Projeto Político Pedagógico busca

organizar  o  Plano de Ação da Gestão,  traçando metas para  serem cumpridas no

percurso do ano letivo.

Para efetivar o que prevê na Lei, 9394/96, Art. 13 - Os docentes incumbir-

se-ão de: I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de

ensino; II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do

estabelecimento de ensino e III - zelar pela aprendizagem dos estudantes. Efetiva-se

todo o trabalho pedagógico em planejamentos anuais (Plano de Ação e Projetos),

planejamentos bimestrais com projetos, efetivação da Proposta do Bloco Inicial  de

Alfabetização  bem como ampliação  das  metodologias  adotadas no  Primeiro  Ciclo

para  o  Segundo  Ciclo.  Oficinas  temáticas  para  educação  Infantil  e  Anos  Iniciais

conforme demanda.

No  que  se  refere  às  coordenações  semanais,  os  coordenadores  desta

escola organizam o trabalho pedagógico de forma a atender todas as necessidades

dos estudantes, visando as aprendizagens significativas dos mesmos. Os professores

desta escola têm jornada de trabalho de 40 horas semanais, são 05 professores da

Educação Infantil, 15 professores atuando no Ensino Fundamental Anos Iniciais, e 01

(uma) professora que atua no serviço de apoio.

Após  realizar  a  avaliação  diagnóstica  e  processual  baseando-se  na

psicogênese e na observação, os professores juntamente com a equipe pedagógica

efetivaram  o  trabalho  pedagógico,  com  o  desenvolvimento  da  temática

“Movimentando  os  Esportes”  previstos  para  os  bimestres. O  projeto  terá  alguns



subtemas associados ao tema central, no caso os esportes para trabalhar o currículo

em  movimento  e  eventos  previstos  no  calendário  escolar  com  atividades

diversificadas e interdisciplinares buscando o avanço da aprendizagem, envolvendo

inclusive o os temas a serem trabalhados no reagrupamento e o Projeto Interventivo,

conforme quadro abaixo:

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE

 Tema gerador: 
Movimentado os 
Esportes

•Surgimento  do
esporte (Histórico)
•O  que  é  a  Mascote/
As  mascotes  e  as
Copas/  Eleição  de
mascote  da  escola/
Escolha do nome
•Esporte  Inclusivo
(Semana  da
conscientização  e
promoção da educação
inclusiva)
•Copa do mundo 
*Rússia
*Matrioska
*Países participantes
*Bandeiras

- - - - - - - - - - - 

 Tema 
gerador: 
Movimentado 
os Esportes

• Divulgar, 
valorizar e 
conhecer as 
culturas dos países
(Decidir quais 
países);
• Visualizar 
danças, músicas, 
comidas, roupas e 
pontos turísticos 
tradicionais de 
cada país;
• Abordagem da 
união dos povos 
através da copa
• Meio Ambiente: 
Observar os 
lugares e as 
mudanças por 
causa da copa 
(enfeites), 
localizar pontos 
positivos (torcida) 
e negativos 
(sujeira).
• Costumes dos 
outros países que o
Brasil herdou.
- - - - - -- - - - - - 

 Tema 
gerador: 
Movimentado
os Esportes

 O  esporte  na
Ceilândia/ E.C.
18

 A  corrupção
no  futebol/
Cenário
político

- - - - - - - - - - - 

 Tema 
gerador: 
Movimentado
os Esportes

 Manifestação
cultural:
Capoeira;
preconceito  e
racismo  no
esporte

 O  esporte  e  a
brincadeira

 Culminância  –
Copinha  da
EC  18  de
Ceilândia.

- - - - - - - - - - - - 

Reagrupamento Interclasse (realizado terça – feira) é a participação dos

estudantes e dos professores de um mesmo ano ou entre os diferentes anos do BIA,

permitindo o intercâmbio entre as turmas. Acontece ao mesmo tempo, com todos os

estudantes das turmas do Bloco envolvidas e no próprio turno de estudo. (Proposta



Pedagógica  do  BIA  2ª  Edição  2012).  Primeiramente,  há  uma  organização  dos

estudantes de todos os anos no pátio, onde a temática é repassada e explorada de

forma lúdica e participativa através de apresentações musicais e/ou teatrais, histórias

contadas,  filmes,  explanação  oral,  vídeos,  teatros  de  fantoches,  entre  outras.  No

segundo  momento  os  estudantes  retornam  para  sala  de  aula  e  desenvolvem

atividades lúdicas (jogos, brincadeiras, desenhos, etc) relativas ao tema abordado.

Reagrupamento  Intraclasse  (realizado  quinta  –  feira)  é  uma  estratégia

pedagógica que envolve todos os estudantes de uma mesma turma agrupados, de

acordo com suas dificuldades de aprendizagem. (Proposta Pedagógica  do BIA 2ª

Edição  2012).  No  primeiro  momento  o  professor  reforça  a  temática  abordada  no

interclasse por meio de tempestade de ideias, explanação oral,  dinâmicas, história

contada,  e  outros  recursos,  realizando  atividades  de  acordo  com  os  níveis  de

aprendizagem.

Atendimento  individualizado  em  horário  contrário:  realizado  após  as

intervenções  pedagógicas  em  sala  com  os  estudantes  que  ainda  apresentam

dificuldades na assimilação dos conteúdos.

Projeto Interventivo: constitui-se em um princípio do BIA destinado a um

grupo de estudantes, com necessidades específicas de aprendizagem que acarretem

o não acompanhamento das situações de aprendizagens propostas para o ano em

que se  encontram matriculados,  independentemente  da idade.  Tem como objetivo

principal  sanar  essas  necessidades  assim  que  surjam,  por  meio  de  estratégias

diferenciadas. É uma proposta de intervenção complementar, de inclusão pedagógica

e de atendimento individualizado (Proposta Pedagógica do BIA 2ª Edição 2012). Tal

projeto  é  aplicado  pela  Equipe  Pedagógica,  às  segundas  e  sextas-feiras  para  os

estudantes que não atingiram as habilidades necessárias para o ano.

Semanalmente  as  coordenadoras  e  a  supervisora,  juntamente  com  a

direção,  definem e direcionam os trabalhos pedagógicos na coordenação coletiva,

planejando  e  executando  o  projeto  piloto  “Movimentando  as  Esportes”  e  seus

subprojetos (Sequência Didática, Mascote - Matrioska, Oficinas de formação, Recreio

Animado, Educação Financeira, Civismo, Plenarinha, Projeto Literário e outros), os

quais encontram-se anexos.

A Escola  Classe  18  desenvolve  as  atividades  previstas  no  Calendário

Escolar (Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos

ANEE’s,   Semana  de Conscientização do Uso Sustentável  da Água,  Semana de



Educação  para  Vida,  Dia  Nacional  da  Educação  Ambiental,  Dia  do  Patrimônio

Cultural,  Dia  Distrital  da  Educação  Infantil,  Dia  Nacional  de  Luta  da  Pessoa com

Deficiência,  Dia Nacional   da  Consciência  Negra,  por  meio  de oficinas,  palestras,

passeios, ação social, Festa da Família, Festa Julina entre outras com participação da

comunidade escolar.

2. Relação escola comunidade

A importância  da  colaboração  escola-família  é  notória,  pois,  quando  as

famílias participam da vida escolar, torna-se mais fácil a integração dos estudantes e

consequentemente melhora a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Há

estudos  que  evidenciam  que  o  envolvimento  dos  pais  está  positivamente

correlacionado com os resultados escolares dos estudantes.

O envolvimento dos familiares melhora a imagem da escola e o seu vínculo

com a comunidade. Tal envolvimento significa uma educação de sucesso apoiada no

binômio escola-família,  já que não se aprende só na escola.  Nesta,  aprende-se a

aprender, mas para aprender o indivíduo deverá ser estimulado no seio familiar onde

adquire os modelos de comportamentos que exteriorizam na escola.

Na  escola  Classe  18  a  relação  escola  comunidade  se  dá  em diversos

momentos  durante  o  ano  letivo,  por  meio  de  reuniões  de  pais,  festividades,

culminância  de  projetos,  dentre  eles  pode-se  destacar  também  as   atividades

previstas no calendário Escolar (Semana Distrital de Conscientização e Promoção da

Educação Inclusiva aos ANEE,  Semana  de Conscientização do Uso Sustentável da

Água, Semana de Educação para Vida, Dia Nacional da Educação Ambiental, Dia do

Patrimônio Cultural, Dia Distrital da Educação Infantil, Dia Nacional de Luta da Pessoa

com Deficiência, Dia Nacional  da Consciência Negra, por meio de Oficinas, palestras,

aulas  passeio,  ação  social,  Festa  da  Família,  Festa  Julina  entre  outras  com

participação da comunidade escolar.

Reuniões de pais no início do ano letivo para discussão e elaboração da

proposta político pedagógica e repasse de informações acerca da gestão democrática

e do funcionamento da escola, além de 04 reuniões de pais bimestrais, para ciência

da situação pedagógica do estudante.

Reuniões festivas: são realizadas na culminância de projetos da Semana

de  Educação  para  a  Vida  -  Festa  da  Família  -  através  de  ação  social:  aberta  a

comunidade  com  oferecimento  de  serviços  de  exposição  e  venda  de  produtos

artesanais,  confeccionados  pelos  pais,  oficinas  temáticas,  palestras,  serviços  de



saúde (aferição de pressão, verificação de glicemia, vacina, orientação nutricional),

beleza, entretenimento e degustação). Na Festa Julina há um resgate cultural com

participação efetiva dos pais,  onde são oferecidas apresentações dos estudantes,

comidas típicas, bingos, entre outras.

Em relação às outras atividades previstas no calendário escolar da SEEDF

e  os  demais  projetos  a  participação  da  família  é  de  forma  efetiva  em  palestras,

oficinas, atividades lúdicas, depoimentos e outros.

Além  disto,  a  escola  Classe  18  estabelece  parcerias  com  Instituições

religiosas e/ou educacionais disponibilizando o seu espaço físico para realização de

atividades diversas, bem como para as atividades esportivas nas modalidades Karatê

e Capoeira no período noturno, e Balé no matutino para a comunidade escolar.

3. Atuação das Equipes Especializadas e Outros Profissionais

A Escola Classe 18, conta com o trabalho dos Serviços de Apoio, quais

sejam:  do  AEE  (Atendimento  Educacional  Especializado  /  Sala  de  Recurso

Generalista), EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) e SAA (Serviço

de Apoio à Aprendizagem – Sala de Recurso) com atendimento no Polo EC 64.

A  sala  de  Recurso  Generalista  -  AEE  (Atendimento  Educacional

Especializado / Sala de Recurso), está previsto na OP (Orientações Pedagógicas do

Ensino  Especial-2010),  Regimento  Escolar-2009,  com  atividades  específicas  aos

Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais. Tendo como objetivo principal

efetivar a política da inclusão, viabilizando assim, o acesso ao currículo e avaliação

humanizada, ou seja, permitir que o estudante que necessite deste tipo de serviço o

tenha  com  qualidade  absoluta  e  que  este  promova  o  crescimento  emocional  e

intelectual  dos  mesmos,  respeitando  de  forma  plena  a  capacidade  própria  de

construção de conhecimento de cada estudante.

Na Escola Classe 18, busca efetivar as funções pertinentes a esta equipe,

com atendimento individualizado, com adequação curricular visando as habilidades

adaptativas, com avaliação multidisciplinar na visão de uma concepção formativa e

com projetos voltando o olhar para as especificidades destes estudantes.

Os estudantes desta modalidade que estão inseridos nos ciclos, participam

normalmente  das  estratégias  previstas,  como  reagrupamentos  e  projetos

interventivos, bem como das avaliações e projetos desenvolvidos na escola. Após as

avaliações são realizados os planejamentos pedagógicos e atendimento na sala de

recurso.



Em relação ao quadro com horário de atendimento aos estudantes, o plano

de ação e projetos específicos, serão anexados à parte com demais documentos.

O EAA (Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem), tem seu serviço

previsto  na  OP  (Orientações  Pedagógicas  do  Serviço  Especializado  de  Apoio  à

Aprendizagem – 2010) e Regimento Escolar-2009. 

O  SEAA (Serviço  Especializado  de  Apoio  à  Aprendizagem)  da  Escola

Classe 18, atua na perspectiva multidisciplinar, é formado por uma psicóloga e uma

pedagoga, sendo que a primeira atua de forma itinerante e a pedagoga é lotada na

escola.  O  trabalho  é  realizado  conforme  demanda  e  contexto  educacional

apresentado, analisando questões psicopedagógicas e sócio afetiva, com o objetivo

de interferir  no desempenho educacional  dos estudantes,  partindo da interlocução

entre  os  agentes  envolvidos  com  vistas  na  superação  das  dificuldades  de

aprendizagem dos estudantes.

A partir do ano de 2014, as orientações superiores é que a intervenção seja

feita nos momentos de avaliações com o estudante que será encaminhado, além de

intervenções sobre a organização e efetivação do trabalho pedagógico com o docente

para ajudar o estudante na dificuldade de aprendizagem apresentada. Essa diretriz

permanece para o ano de 2018.

Em 2018, conforme direcionamento da SEDF e equipes intermediárias este

serviço  deverá  atuar  juntamente  com  os  professores  que  tem  estudantes  com

transtornos Funcionais Específicos como: TDAH, TOD, DPAC, TDA e Dislexia. 

O SAA (Serviço  de Apoio à Aprendizagem),  foi  normatizado a partir  de

2012. Em 2011, foi constituída uma Comissão Técnico-Pedagógica com o objetivo de

elaborar um documento norteador para o atendimento dos estudantes portadores de

Transtornos Funcionais Específicos, publicada no DODF nº 77, de 25 de abril. Como

resultado dessa discussão,  ficaram previstas,  para 2012,  a  implementação de um

Programa de Atendimento aos Estudantes com Transtornos Funcionais Específicos,

que engloba a ampliação do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, e a

implementação  das  Salas  de  Apoio  à  Aprendizagem,  que  terão  como  foco  um

atendimento diferenciado no contra turno escolar que deve atender os estudantes da

Educação Infantil, do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais, do Ensino Médio e

da  Educação  de  Jovens  e  Adultos  das  unidades  escolares  da  SEDF.  Com  essa

proposta, pretendemos ampliar tal atendimento. (PPP Carlos Mota-2012, pág. 98).

A Escola Classe 18, conta com essa equipe que atende em outro pólo os



estudantes que são encaminhados. A pedagoga que realiza este trabalho não está

lotada nesta  escola.  A referida  profissional  trabalha de forma multidisciplinar,  pois

depende das equipes da escola que fazem o diagnóstico dos estudantes que atende.

Desta  forma,  os  estudantes  que  são  diagnosticados  com  Transtornos  Funcionais

Específicos são encaminhados para a escola pólo para terem atendimento no turno

contrário de aula.

4.Sala de leitura
Na  perspectiva  do  letramento  inclui  no  universo  de  um  sujeito  letrado,

saber ler e escrever, comunicar, manusear e inovar diante de novas tecnologias, dá a

possibilidade  dos  sujeitos  de  participarem  de  forma  efetiva  de  todos  meios

indispensáveis para o mundo atual.

Conforme descrito no projeto Literário, a Escola Classe 18 desenvolve dois

projetos  com o  objetivo  de  ampliar  as  competências  referentes  ao  letramento  de

códigos  e  linguagem  a  partir  dos  gêneros  textuais  atuais,  temática  presente  no

Currículo de Educação Básica/Anos Iniciais.

No que se refere ao desenvolvimento do projeto será disponibilizado em

sala de aula, caixa contendo diversos gêneros textuais, que serão escolhidos pelos

estudantes, a partir da orientação e planejamento do professor regente com vistas ao

alcance dos objetivos gerais e específicos do presente projeto, onde uma vez por

mês, os estudantes estarão voltados para a leitura de diversos gêneros textuais. O

projeto  será  aplicado  pelo  professor  regente,  com  apoio  da  Sala  de  Leitura  e

Informática,  Direção, Vice direção e equipes em todas as modalidades de ensino.

Outro projeto desenvolvido na sala de leitura é o empréstimo de livros. Uma vez por

semana, em horário e dia determinado, a responsável pela sala de leitura, levará até

a  sala  de  aula  aos  estudantes  da  Educação  Infantil  ao  2º  ano,  diversos  livros

literários, que serão escolhidos pelos mesmos. Os estudantes do 3º, 4º e 5º ano irão

até a sala de leitura acompanhados pelo (a) professor (a) regente para a escolha de

acervo de acordo com sua faixa etária. 

5. Sala de informática

A contemporaneidade  vem  exigindo  do  ser  humano  o  aprimoramento  de

diversas habilidades, como capacidade leitora, escritora e capacidade comunicativa,

bem  como  o  manuseio  de  diversos  aparatos  tecnológicos,  logo  não  saber  tais

habilidades, significa estar à margem da modernidade.



O processo de informatização é indispensável na modernidade, e muitas vezes

as  crianças  já  chegam  à  escola  usando  seus  celulares,  dizendo  que  tem

computadores  e/  ou  jogam  na  lanhouse  ou  em  aparelhos  próprios  os  jogos

eletrônicos.

A Escola  Classe  18  possui  o  Laboratório  de  Informática,  porém  ainda  se

encontra  com  carência  de  um  professor,  enquanto  isso  a  escola  possibilitará  a

utilização do Laboratório de Informática por parte dos professores juntamente com

seus  estudantes  para  desenvolver  projetos,  consultas,  jogos  pedagógicos,  dentre

outras. Conjuntamente a sala será utilizada como Sala de Vídeo. Essa utilização será

pré agendada com a agente de gestão educacional responsável pela sala.

6. Atuação dos Jovens Educadores Sociais

A Escola Classe 18 conta atualmente com 05 (cinco) Educadores Sociais

Voluntários  para  acompanhamento  dos  estudantes  Portadores  de  Necessidades

Especiais matriculados na Classe Especial e em turmas de Integração Inversa.



VII- PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

Em uma concepção pedagógica mais moderna, a educação é concebida

como  experiência  de  vivências  múltiplas,  agregando  o  desenvolvimento  total  do

estudante. A avaliação no processo de ensino e aprendizagem deve ser contínua,

cumulativa e qualitativa, com o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem

de cada estudante, em relação à programação curricular.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira em seu artigo 24, traz

entendimento e define critérios para a avaliação escolar.

V - A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:

a) avaliação  contínua  e  cumulativa  do  desempenho  do  estudante,  com

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo

do período sobre os de eventuais provas finais;

b) possibilidade  de  aceleração  de  estudos  para  estudantes  com  atraso

escolar;

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do

aprendizado;

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao

período letivo,  para  os  casos de baixo  rendimento  escolar,  a  serem disciplinados

pelas instituições de ensino em seus regimentos;

A concepção de educação defendida e almejada pela SEEDF (As Diretrizes

de Avaliação da Secretaria  de  Educação -  2014,  p.  08),  é  de  Educação Integral.

Nessa perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com identidade, história,

desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza

de sua essência, na inefável complexidade de sua presença.

1. Prática Avaliativa

Neste  sentido,  a  avaliação não deve priorizar  apenas o  resultado ou o

processo e sim a prática de investigação, deve também servir  para se questionar

todas as atividades realizadas na Instituição Educacional com o intuito de identificar

os  conhecimentos  construídos  e  as  dificuldades  apresentadas  de  uma  forma

dialógica. Os erros são tidos como pistas que demonstram como o estudante está

relacionando os conhecimentos que já possui com os novos conhecimentos que estão



sendo adquiridos, admitindo uma melhor compreensão destes.

Ao avaliar o estudante, é possível verificar o que o mesmo conhece sobre

um determinado conteúdo, sobre o que sabe em relação a leitura e a escrita, sobre

aspectos emocionais, motores bem como, conhecimentos matemáticos e científicos, o

que possibilita ao professor planejar ações pedagógicas voltadas às necessidades

individuais de acordo com as dificuldades dos estudantes. Tal procedimento favorece

o avanço de cada um deles durante o processo.

Considera-se que uma das melhores maneiras de se avaliar o estudante

inicialmente, é propondo a ele uma situação – problema, no qual ele irá vivenciar o

momento e buscar uma forma de resolver dentro dos limites de seus conhecimentos.

É fundamental que o educador tenha domínio da heterogeneidade de conhecimentos

existentes em sua turma, pois através desta referência, poderá elaborar estratégias

de ensino e poder acompanhar a evolução coletiva e individual de suas turmas.

O caminho a percorrer em busca de uma avaliação com vista a inclusão e

a diversidade, é a avaliação norteada para acompanhar o percurso de cada estudante

do ponto de vista da evolução de suas competências, habilidades e conhecimentos,

bem como aquela que no momento que acontece permita que ele construa novos

conhecimentos.  Deverá  ser  dinâmica,  contínua,  mapeando  o  processo  de

aprendizagem  de  todos  os  envolvidos  no  processo,  seus  avanços,  retrocessos,

dificuldades e progressos.

As  dificuldades,  deficiência  e  limitações  precisam  ser  reconhecidas,  no

sentido em que, o professor deve partir do que sabe o estudante e buscar conduzir

este a chegar até onde for capaz de progredir. Não é a repetência que faz com que o

estudante aprenda, mas o estímulo contínuo e valorização de suas potencialidades.

Afinal, de acordo com Cipriano Luckesi: “Avaliar é acolher”.

A avaliação com vistas a inclusão deve valorizar a construção do sujeito em

todo  o  processo  pedagógico.  Ao  organizar  o  planejamento  didático  é  necessário

pensar em uma avaliação voltada para a necessidade do estudante,  conforme foi

previsto em um currículo adequado ao desenvolvimento da criança.

A avaliação inicial em nossa Instituição é realizada como diagnóstico e que

fundamenta  toda  a  organização  pedagógica  dos  professores.  Vários  são  os

instrumentos  utilizados  para  avaliar,  como  observação,  relatórios,  produções

individuais e coletivas dos estudantes, portfólio (instrumento de registro por parte do

estudante de tudo que se considera mais importante na construção do conhecimento),



o teste da psicogênese aplicado para todos os estudantes, segue-se preceitos de

Emília Ferreiro para atender os estudantes até o nível alfabético e para atender os

estudantes que se considera em níveis mais avançados os critérios de Ester Pillar

Grossi  com  os  níveis  alfabetizados  até  o  nível  04.  A escola  ainda  aplica  a  AD

(Avaliação Diagnóstica) de Leitura, Escrita e de Matemática para verificar raciocínio

lógico  e  nível  de  aprendizagem  de  habilidades  específicas  para  cada  ciclo.  São

realizados sempre no início do ano letivo e no término de bimestre.

Conforme preconiza as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Educação

(2014, p. 07), que  é organizar e envolver, de maneira articulada, os três níveis da

avaliação:  aprendizagem,  institucional  e  em larga  escala  (ou  de  redes),  sendo  a

função formativa a maior indutora dos processos por comprometer-se com a garantia

das aprendizagens de todos, a Escola Classe 18 efetiva essa política, participando da

Prova  Brasil,  ANA e  Provinha  Brasil.  Internamente  a  escola  realiza  avaliação  da

Instituição e avaliação de aprendizagem dos estudantes.

2. Conselho de Classe

Os Conselhos de Classe são realizados bimestralmente conforme previsão

do Regimento das escolas públicas do Distrito Federal, com a participação dos três

segmentos escolar (docente, pais e servidores). É um procedimento avaliativo com o

intuito de verificar, sugerir, acompanhar e intervir nos avanços e/ou dificuldades de

aprendizagem evidenciados por cada ano, com vistas à uma avaliação formativa.



VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO 

O Projeto Político Pedagógico é um instrumento norteador de toda a prática

escolar, onde consta detalhadamente todos os procedimentos a serem seguidos para

que se alcance o objetivo final. Não é algo pronto e acabado, sofre modificações no

decorrer de sua efetivação.

Ademais, a avaliação do PPP é um dos aspectos primordiais para que haja

continuidade  das  atividades  propostas.  Nela  avalia-se  as  ações,  evidencia  as

potencialidades,  identifica  as  fragilidades  e  propõe-se  encaminhamento,  conforme

ratifica Veiga (1995,  p.32) afirma que “[...]  avaliar  o projeto político- pedagógico é

avaliar os resultados da própria organização do trabalho pedagógico”.

Diante do exposto, esta proposta de trabalho será avaliada, bimestralmente

após:  coordenações  pedagógicas,  resultados  de  avaliações  internas  e  externas,

resultados de aprendizagem obtidos nos conselhos de classe, período de avaliação

institucional,  reuniões  de  pais  e  professores;  e  os  procedimentos  de

acompanhamento serão realizados por meio de formulários específicos de avaliação

e escutas sempre que houver demanda. 
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APÊNDICES



APÊNDICE I

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
Ano: 2018

Dimensão Metas Estratégias Avaliação
das ações

Responsáveis Cronograma

Gestão 
Pedagógica

META 05 – PDE Encaminhar,  acompanhar  e

orientar o trabalho pedagógico

por  meio  do  projeto piloto

(Movimentando as Esportes) e

seus  subprojetos  (de  acordo

com  os  anos),

reagrupamentos,  projetos

interventivos,  atendimento

individualizado  no  turno  e

contra  turno  e  oficinas

pedagógicas;  reduzir  os

índices de retenção nos 3º e 5º

anos;

Bimestral

mente

após:

coordena

ções

pedagógi

cas;

resultado

s  de

avaliaçõe

s internas

e

externas;

resultado

s  de

aprendiza

gem

obtidos

Equipe Gestora, 
coordenadores e 
Serviços de Apoio.

Durante o ano letivo 
de 2018, conforme 
planejamento anual 
anexo



nos

conselho

s  de

classe; 

Período

de

avaliação

institucion

al;

reuniões

de pais e

professor

es. 
Gestão das 
aprendizagen
s e dos 
resultados 
educacionais

METAS 05 e 07 – PDE Reduzir  em  90%  os  índices  de

retenção  nos  3º  e  5º  anos  por

meio  do  acompanhamento  do

índice de faltas, evasão escolar e

infrequência  e  Projeto

Interventivo;

Utilizar os índices das avaliações

internas  e  externas  (AD  –

Avaliação  Diagnóstica,  Provinha

Brasil, Prova Brasil, IDEB e ANA)

Bimestral

mente

após:

coordena

ções

pedagógi

cas;

resultado

s  de

avaliaçõe

Equipe Gestora, 
Docentes, 
coordenadores e 
Serviços de Apoio.

Durante o ano letivo 
de 2018, conforme 
planejamento anual 
anexo



para  aprimoramento  e

intervenções;

Otimizar  o  uso  da  informática

educativa pelos estudantes;

s internas

e

externas;

resultado

s  de

aprendiza

gem

obtidos

nos

conselho

s  de

classe; 

Período

de

avaliação

institucion

al;

reuniões

de pais e

professor

es. 

Gestão 
META 07 – PDE Fomentar a participação da 

comunidade escolar nos 
Semestra

lmente

Equipe Gestora, 
Docentes, 

Durante o ano letivo 
de 2018, conforme 



Participativa projetos, nas avaliações 
institucionais e eventos da 
escola;

após

resultado

s  de

avaliaçõe

s internas

e

externas; 

Período

de

avaliação

institucion

al  e  nas

reuniões

de pais e

professor

es. 

coordenadores e 
Serviços de Apoio.

planejamento anual 
anexo

Gestão  de
pessoas

META 07 – PDE Promover momentos de reflexão

sobre  valores  éticos  com  a

comunidade escolar;

Valorizar  o  profissional  da

educação;

Possibilitar  e  incentivar  a

Semanal

mente

nas

Coordena

ções

Pedagógi

Equipe Gestora, 
Docentes, 
coordenadores e 
Serviços de Apoio.

Durante o ano letivo 
de 2018, conforme 
planejamento anual 
anexo



formação  continuada  dos

profissionais em educação.

Valorizar a atividade de 
Coordenação Pedagógica 
como instrumento de 
interação, intercâmbio e 
formação pedagógica;

cas  e

semestral

mente no 

Período

de

avaliação

institucion

al;

reuniões

e eventos

promovid

os  pela

escola. 

Gestão
Financeira

META 07 – PDE Identificar  as  prioridades

(pedagógicas  e  administrativas)

para  efetiva  aplicação  dos

recursos financeiros oriundos do

GDF/MEC  com  a  participação

dos  segmentos  da  comunidade

escolar, conselho escolar e fiscal.

No  início
do  ano
letivo,  no
levantame
nto  de
prioridade
s  e  após
aplicação
das
verbas.

Equipe Gestora, 
Equipe Pedagógica, 
Conselho Escolar e 
comunidade escolar.

Durante o ano letivo 
de 2018, conforme 
planejamento anual 
anexo

Gestão
Administrativ
a

META 07 – PDE  Promover  ações  para  a

conservação  e

manutenção do patrimônio

No  início
do  ano
letivo,  no
levantame

Equipe Gestora, 
Equipe Pedagógica, 
Conselho Escolar e 
comunidade escolar.

Durante o ano letivo 
de 2018, conforme 
planejamento anual 
anexo



escolar;

 Fazer  levantamento  de

materiais  necessários  ao

funcionamento da escola;

 Garantir  o  pleno

funcionamento  da

secretaria  escolar  dentro

de suas atribuições;

 Prestar  contas  dos

recursos públicos.

nto  de
prioridade
s  e  após
aplicação
das
verbas  e,
no
decorrer
do  ano
quando da
necessida
de  de
manutenç
ão.



APÊNDICE II

A escola organiza seu trabalho anual em conjunto com a comunidade escolar

através  da  elaboração  de  um  calendário  de  atividades  que  norteia  o  trabalho

administrativo e pedagógico conforme descrito abaixo: 

DATA EVENTO
05/02 APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES EFETIVOS E 

DISTRIBUIÇÃO DE TURMA
06/02 ENCONTRO  PEDAGÓGICO/ADMINISTRATIVO-  APRESENTAÇÃO

DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS E DO TEMA DO PROJETO ANUAL
07/02 APROPRIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE 2018 E DIVISÃO 

DO CURRÍCULO DE ACORDO COM O TEMA 
08/02 APRESENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DA ESCOLA/ 

MONTAGEM DA 1ª SEQUÊNCIA DIDÁTICA
09/02 PREPARAÇÃO DAS SALAS E PLANEJAMENTO INDIVIDUAL
15/02 INÍCIO DO 1º BIMESTRE – 15/02 a 26/04/2018 = 50 DIAS
15, 16 E 
19/02

REDUÇÃO DE HORÁRIO PARA RECEBIMENTO E ORGANIZAÇÃO 
DE MATERIAL PARA TODOS

15 a 22/02 PERÍODO DE INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-
REDUÇÃO DE HORÁRIO EM 1H

21/02 COLETIVA
23/02 1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES
19 a 22/02 SONDAGEM PELO PROFESSOR REGENTE
27, 28/02 e 
01/03

MONTAGEM DAS TURMAS E PLANEJAMENTO PARA O PROJETO 
INTERVENTIVO/PLANEJAMENTO DA SEMANA DISTRITAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
AOS ALUNOS EDUCACIONAIS ESPECIAIS

05 a 09/03 SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS (Lei Distrital nº 5.714/2016) 

07/04 1ª GALINHADA DA E. C. 18
12 a 16/03 PLANEJAMENTO DA SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO USO 

SUSTENTÁVEL DA ÁGUA NAS UNIDADES DE ENSINO
14/03 COLETIVA
19 a 23/03 SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA 

ÁGUA NAS UNIDADES DE ENSINO
21/03 PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA COMUNIDADE ESCOLAR/ DIA 

LETIVO TEMÁTICO/DATA PROVÁVEL PARA 1º ENCONTRO DE PAIS
26 a 29/03 ENTREGA DE ADEQUAÇÕES CURRICULARES PARA O 1º 

BIMESTRE E PPI DO 1º SEMESTRE NA SECRETARIA
27/03 ANIVERSÁRIO DE CEILÂNDIA
27 e 28/03 PLANEJAMENTO DO 1º TESTE DA PSICOGÊNESE PELA EQUIPE 

PEDAGÓGICA
29/03 CELEBRAÇÃO PASCAL
02/04 a 
06/04

APLICAÇÃO E ENTREGA DOS TESTES DA 
PSICOGÊNESE/PLANEJAMENTO DO 1º REAGRUPAMENTO 
(EQUIPE PEDAGÓGICA)

09/04 a 
13/04

TABULAÇÃO DOS RESULTADOS (EQUIPE PEDAGÓGICA) 
/ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL PARA CONSELHO DE CLASSE 
(INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DIVERSOS)



12/04 1º REAGRUPAMENTO- RINTER/RINTRA (QUINTA-FEIRA)
16 a 24/04 PROVÁVEIS DIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONSELHO DE 

CLASSE DO 1º BIMESTRE
26/04 TÉRMINO DO 1º BIMESTRE
27/04 INÍCIO DO 2º BIMESTRE – 27/04 a 09/07/2018 = 50 DIAS
30/04 DLM –REPOSIÇÃO EM 12/05 COM FESTA DA FAMÍLIA
26,27/04, 02 
e 03/05

APRECIAÇÃO DE RELATÓRIOS

04/05 2ª REUNIÃO DE PAIS PARA ENTREGA DE RESULTADOS DO 1º 
BIMESTRE

07 a 11/05 SEMANA DE EDUCAÇAO PARA A VIDA (Lei Federal nº 11.998/2009)
09/05 PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA COMUNIDADE ESCOLAR/ DIA 

LETIVO TEMÁTICO (2º ENCONTRO DE PAIS NO DIURNO).
12/05 FESTA DA FAMÍLIA (SÁBADO) – RECOMPOSIÇÃO DO DLM – 30/04 

E 01/06
14/05 ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS /1º BIMESTRE DE 

DIÁRIO/ADEQUAÇÕES CURRICULARES DO 2º BIMESTRE NA 
SECRETARIA

14/05 a 
17/05

PLANEJAMENTO DO 2º REAGRUPAMENTO (REGENTES)

21/05 DATA PARA ENTREGA DE PLANEJAMENTO DO 2º 
REAGRUPAMENTO

24/05 2º REAGRUPAMENTO- RINTER/RINTRA
01/06 DLM –REPOSIÇÃO EM 12/05 COM FESTA DA FAMÍLIA
03/06 DIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL (DOMINGO)
05/06 DIA LETIVO TEMÁTICO- OLIMPIADA DE MATEMÁTICA
04 a 08/06 ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSELHO DE CLASSE 

(INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DIVERSOS) 
11 A 19/06 CONSELHO DE CLASSE DO 2º BIMESTRE
20 a 28/06 APRECIAÇÃO DE RELATÓRIOS
07/07 FESTA JULINA –SÁBADO- REPOSIÇÃO DE 26 e 27/07(DML)
09/07 TÉRMINO DO 2º BIMESTRE
10 a 27/07 RECESSO
30/07 INÍCIO DO 3º BIMESTRE: 30/07 a 04/10 = 50 DIAS
03/08 3ª REUNIÃO DE PAIS PARA ENTREGA DE RESULTADOS DO 2º 

BIMESTRE
06 a 10/08 PLANEJAMENTO DO 2º TESTE DA PSICOGÊNESE
08/08 PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA COMUNIDADE ESCOLAR/ DIA 

LETIVO TEMÁTICO
17/08 ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS /2º BIMESTRE DE 

DIÁRIO/ADEQUAÇÕES CURRICULARES DO 3º BIMESTRE/PPI DO 
2º SEMESTRE/ DIA DO PATRIMONIO CULTURAL

19/08 CULTURA DIGITAL (DOMINGO)
20/08 ANIVERSÁRIO DA EC18/CREC
20 a 24/08 SEMANA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
25/08 DIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
27 a 31/08 APLICAÇÃO DO 2º TESTE DA PSICOGÊNESE
08/09 DIA MUNDIAL DA ALFABETIZAÇÃO 
03 a 06/09 SEMANA DA ALFABETIZAÇÃO 
10 a 14/09 PLANEJAMENTO DO 3º REAGRUPAMENTO (REGENTES)



17 a 21/09 ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSELHO DE CLASSE 
(INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DIVERSOS)

 21/09 DIA NACIONAL DE LUTA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
30/09 DIA DO SECRETÁRIO (A)
04/10 TÉRMINO DO 3º BIMESTRE
24/09 a 
02/10

CONSELHO DECLASSE DO 3º BIMESTRE

05/10 INÍCIO DO 4º BIMESTRE: 05/10 a 20/12 = 50 DIAS/4ª REUNIÃO DE 
PAIS PARA ENTREGA DE RESULTADOS DO 3º BIMESTRE

09 e 10/10 FESTA DA CRIANÇA
11/10 FESTA DO PROFESSOR E SERVIDOR
16, 17 E 
18/10 

APRECIAÇÃO DE RELATÓRIOS 

22 a 26/10 PLANEJAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL DO TESTE DA 
PSICOGÊNESE

22/10 ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS /3º BIMESTRE DE 
DIÁRIO/ADEQUAÇÕES CURRICULARES DO 4º BIMESTRE

05 a 09/11 APLICAÇÃO DO 3º TESTE DA PSICOGÊNESE
12, 13 e 
14/11

ANÁLISE DO TESTE DA PSICOGÊNESE

20/11 DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA
19 a 23/11 SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA/ ORGANIZAÇÃO DE 

MATERIAIS PARA CONSELHO DE CLASSE (INSTRUMENTOS 
AVALIATIVOS DIVERSOS)

26 a 29/11 4º  REAGRUPAMENTO  -  RINTER/RINTRA:  CULMINÂNCIA  DO
PROJETO COM COPINHA DA EC 18 DE CEILÂNDIA

04/12 DIA DO ORIENTADOR EDUCACIONAL (Lei Federal nº 5.564/1968)
29 a 06/12 CONSELHO DE CLASSE FINAL
07/12 MONTAGEM DE TURMAS/CONFECÇÃO DE LISTAS DE MATERIAIS 

–TODOS MATUTINO
11, 12 E 
13/12

APRECIAÇÃO DE RELATÓRIOS

14/12 FESTA DE ENCERRAMENTO COM OS ESTUDANTES
17/12 5ª REUNIÃO DE PAIS PARA ENTREGA DE RESULTADOS FINAIS
20/12 TÉRMINO DO ANO LETIVO
20/12 CONFRATERNIZAÇÃO FINAL
02/01/2019 ÚLTIMO DIA PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS E DIÁRIOS

REPOSIÇÃO 
DE DLM

DIA LETIVO 
MÓVEL(DLM)

LANÇAMENTOS

 12/05 30/04 e
01/06

12/05 e 19/05

07/07 26 e 27/07 30/06 e 07/07

BIMESTRES INÍCIO TÉRMINO DLP DLD
1º BIMESTRE 15/02 26/04 50
2º BIMESTRE 27/04 09/07 50 52
3º BIMESTRE 26/07 04/10 50
4º BIMESTRE 05/10 20/12 50



APÊNDICE III

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 18 DE CEILÂNDIA
Título do Projeto: “MOVIMENTANDO OS ESPORTES”

Etapas: Total de estudantes 
envolvidos: 

Áreas de conhecimento: TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO
Equipe responsável: EQUIPE GESTORA, PEDAGÓGICA, SERVIÇOS DE APOIO, 
CORPO DOCENTE E DISCENTE

JUSTIFICATIVA
Neste ano acontecerá um dos maiores eventos esportivos do planeta, a Copa

do Mundo de Futebol. Dessa maneira, o contexto não poderia ser mais propício para
se trabalhar sobre os esportes. O esporte de um modo geral sempre fez parte do dia
a  dia  e  esteve  muito  presente  na  cultura  dos  brasileiros,  influenciando  o
comportamento,  transmitindo  valores  e  modificando  atitudes.  Associado  a  isso,  é
importante ressaltar que o esporte, bem como a brincadeira são fundamentais para o
desenvolvimento saudável  das crianças.  Eles ajudam a fortalecer  o  organismo de
maneira geral, melhorando aspectos psicológicos e físicos, ensinam a trabalhar em
equipe e a conviver com as diferenças étnicas e de classe social.

Aproveitando esse momento tão importante, a E.C. 18 de Ceilândia elaborou o
projeto com o tema “Movimentando os esportes” para nortear o trabalho pedagógico
desse ano de 2018. O tema será utilizado como um aliado ao processo educativo e
servirá  como  motivação  para  o  trabalho  de  ensino  –  aprendizagem  através  de
atividades diferenciadas, diversificadas, interdisciplinares e lúdicas. 

PROBLEMATIZAÇÃO

A prática de esporte promove muitos benefícios, como a melhoria da saúde e

diminuição de riscos de doenças como a obesidade, além de estimular o estudante a

ter atitudes de respeito mútuo. Partindo desse contexto, como o esporte pode ser um

aliado  ao  processo  educativo  e  promover  a  consciência  da  importância  de  uma

melhor qualidade de vida?

OBJETIVOS

GERAL Verificar  a  contribuição  da  prática  esportiva  na  formação  da
criança - formação esta não apenas de cunho físico, mas social e
ético-moral,  ou  seja,  na  formação  integral. Demonstrar  a



potencialidade do esporte em trabalhar noções de disciplina, de
respeito, de dedicação, persistência e a aceitação social.

ESPECÍFICOS 1. Estudar a história do surgimento do esporte;

2. Conhecer as mascotes das copas do mundo;

3. Eleger  o  nome  da  mascote  da  Escola  Classe  18  de

Ceilândia;

4. Apresentar  a  importância  das  práticas  esportivas  para  o

desenvolvimento  do  trabalho  em  grupo,  estilo  de  vida

saudável,  convivência  com as  diferenças interpessoais  e

inclusão;

5. Explorar as vivências de derrotas e vitórias na prática do

esporte;

6. Reconhecer, valorizar e respeitar a diversidade cultural dos

países;

7. Apreciar os costumes dos outros países que nós herdamos;

8. Observar  os  lugares e as  mudanças por  causa da copa

(enfeites);

9. Vivenciar o esporte em Ceilândia;

10. Discutir sobre a corrupção no futebol e no cenário político;

11.  Perceber o preconceito e racismo no esporte;

CONTEÚDOS

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE



 Tema 
gerador: 
Movimentado 
os Esportes

•Surgimento  do
esporte
(Histórico)
•O  que  é  a
Mascote/  As
mascotes  e  as
Copas/  Eleição
de  mascote  da
escola/  Escolha
do nome
•Esporte
Inclusivo
(Semana  da
conscientização
e  promoção  da
educação
inclusiva)
•Copa do mundo 
*Rússia
*Matrioska
*Países
participantes
*Bandeiras

 Tema gerador: 
Movimentado os 
Esportes

• Divulgar, valorizar 
e conhecer as 
culturas dos países 
(Decidir quais 
países);
• Visualizar danças, 
músicas, comidas, 
roupas e pontos 
turísticos 
tradicionais de cada
país;
• Abordagem da 
união dos povos 
através da copa
• Meio Ambiente: 
Observar os lugares
e as mudanças por 
causa da copa 
(enfeites), localizar 
pontos positivos 
(torcida) e negativos
(sujeira).
• Costumes dos 
outros países que o 
Brasil herdou.

 Tema gerador: 
Movimentado os 
Esportes

 O  esporte  na
Ceilândia/  E.C.
18

 A  corrupção  no
futebol/  Cenário
político.

 Tema gerador: 
Movimentado os 
Esportes

 Manifestação
cultural: Capoeira;
preconceito  e
racismo  no
esporte

 O  esporte  e  a
brincadeira

 Culminância  –
Copinha da EC 18
de Ceilândia.

AVALIAÇÃO 

Este Projeto Integrador será avaliado, semanal e/ou bimestralmente durante

coordenações coletivas e individuais, após resultados de aprendizagem obtidos nos

conselhos  de  classe;  nas  avaliações  institucionais,  nas  reuniões  de  pais  e

professores.

REFERÊNCIAS

LEI Nº 4.751, 2012 - Dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do 
Sistema de Ensino Público do Distrito Federal.
BRASIL. Ministério da Educação. Conferência Nacional de Educação – CONAE 2010,
realizada em Brasília, no período de 28 de março a 1º de abril.

SEDF. Projeto Político Pedagógico Carlos Mota, 2012.

_______. Diretrizes de Avaliação, 2014.

_______. Currículo em Movimento, 2014.



_______. Proposta Pedagógica do BIA,2012.

FERREIRO, Emília e Teberosky, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1986.
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APENDICE IV

 PLANO DE AÇÃO
Objetivo(
s)

Nº

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma

01 a 09  Estudo e divisão  do Currículo, por bimestre,  de acordo com os

eixos  transversais  e  integradores,  inserindo  o  projeto  piloto

“Movimentando as Esportes”

Equipe
Gestora,
Coordenação
Pedagógica,
professores  e
Serviços  de
Apoio.

Currículo
impresso  e
mídia
Sala  de
Informática

Semana
Pedagógica

01 a 09  Planejamento e execução nos reagrupamentos:

 Interclasse:  organização  dos  estudantes  de  todos  os

anos no pátio,  onde a temática é repassada e explorada de

forma lúdica e participativa através de apresentações musicais

e/ou  teatrais,  histórias  contadas,  filmes,  explanação  oral,

vídeos,  teatros  de  fantoches,  entre  outras.  No  Após  os

estudantes  retornam  para  sala  de  aula  e  desenvolvem

atividades lúdicas (jogos, brincadeiras, desenhos, etc) relativas

ao tema abordado;

 Intraclasse:  o  professor  reforça  a  temática  abordada  no
interclasse por meio de tempestade de ideias, explanação oral,
dinâmicas,  história  contada,  e  outros  recursos,  realizando
atividades de acordo com os níveis de aprendizagem.

Equipe
Gestora,
Coordenação
Pedagógica,
professores

filmes, 
vídeos,
datashow
fantoches, 
Cds,
computador,
microfone,
máquina
fotográfica,
material
impresso,  entre
outras.

Coordenações
individuais  e
coletivas.
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01 a 09  Sequência Didática Professores do
ano

Currículo
impresso  e
mídia
Sala  de
Informática

Bimestral 

01 a 09  Planejamento e execução dos conteúdos ministrados em sala Coordenação
Pedagógica,
professores.

Material
impresso, livros,
sala  de
informática,
vídeos,  CDs,
etc.

Diariamente

01 a 09  Planejamento de visitas e passeios para estudo de campo Equipe
Gestora,
Coordenação
Pedagógica,
professores.

Transporte,
máquina
fotográfica,
crachás.

Bimestral 

01 a 09  Acolhimento da comunidade escolar na culminância do projeto
integrador e seus subprojetos.

Equipe
Gestora,
Coordenação
Pedagógica,
professores,
Serviços  de
Apoio.

Convites  e
bilhetes
impressos,
folder,  cartazes,
vídeos,  CDs,
Datashow,
microfone,
máquina
fotográfica, etc.

Bimestral 
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APÊNDICE V

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 18
Título do Projeto: MOVIMENTANDO A SALA DE LEITURA
Etapas: Total de estudantes envolvidos: 

410
Áreas de conhecimento: TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO
Equipe responsável: EQUIPE GESTORA, PEDAGÓGICA, SERVIÇOS DE APOIO, 
CORPO DOCENTE E DISCENTE

JUSTIFICATIVA
Percebe-se que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos

estudante do ato de ler. Aspectos como computadores, videogames, TV, o acesso

restrito  a  leitura  no núcleo  familiar,  e  a  falta  de  incentivo,  têm ocasionado pouco

interesse para leitura e por consequência dificuldades marcantes que sentimos na

escola: vocabulário precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão, erros

ortográficos, poucas produções significativas dos estudantes, conhecimentos restritos

aos conteúdos escolares. 

Faz-se entanto necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura,

como ato de prazer e requisito para emancipação social e promoção da cidadania.. 

PROBLEMATIZAÇÃO
Por meio da leitura o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, 
explorá-lo, decifrar os sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao 
sabor da existência. Podem vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os 
conhecimentos significativos de seu processo de aprendizagem.  Neste sentido, como
a Escola Classe 18, juntamente com professores e equipe pedagógica podem 
propiciar aos educandos momentos que possam despertar neles o gosto pela leitura e
a consciência da importância de se adquirir o hábito de ler?

OBJETIVOS

GERAL
Propiciar aos estudantes momentos que possam despertar neles o

prazer pela leitura e a consciência da importância de se adquirir o

hábito  de  ler;  levando  -  ao  perceber  que  a  mesma  é  um

instrumento chave para alcançar à aprendizagem. 
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ESPECÍFICOS
1) Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e

criativo do estudante; 
2) Proporcionar diversidade de histórias voltadas a faixa etária de

cada estudante;   
3)  Ampliar o conhecimento literário dos estudantes por meio da

leitura e dos empréstimos de livros 
4) Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura na escola,

buscando efetivar enquanto processo a leitura e a escrita. 
5) Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da

imaginação; 
6) Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; 
7) Orientar a respeito do uso da sala de leitura;

CONTEÚDOS

 Antecipar  conteúdos (levantamento de hipóteses)  durante a leitura feita  por

outros leitores ou com autonomia;

 Manuseio, identificação e escolha de suportes de acordo com o gênero e seu

contexto de circulação: livros, revistas, jornal, gibi, livro, etc;

 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer e

aprimorar-se como leitor e escritor proficiente;

 Obras infantis de autores contemporâneos: escuta, leitura e manejo de suporte.
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PLANO DE AÇÃO
Objetivo(s)

Nº
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma

1 Realização de momentos  em que o  estudante  perceba que a
leitura é algo indispensável para sua vida, no que se refere ao
desenvolvimento cognitivo, criativo, cultural e pessoal, garantindo
sua formação crítica e emancipadora 

Equipe  Gestora,
Coordenação
Pedagógica,
supervisão,
professores  e
Serviços de Apoio.

Recursos
humano  e
materiais.
Livros, fantasias
ou  adereços
para  contação
de  história,
matérias  de
papelaria. 

O projeto será
constante,
perdurando
por  todo  ano
letivo. 

2 Orientação aos estudantes quanto à escolha do livro de acordo
com a faixa etária; 

 Dois  Agentes  de
Gestão
Educacional
(atendimento
matutino
vespertino – 07:30
as 18:00 horas)

Recursos
humano  e
materiais.
Caderno  de
registro.

O projeto será
constante,
perdurando
por  todo  ano
letivo.

3 Visitas da turma a sala de leitura semanalmente para empréstimo
de livro. 

Professor regente
Dois  Agentes  de
Gestão
Educacional
(atendimento
matutino
vespertino – 07:30
as 18:00 horas)

Recursos
humano  e
materiais.
Caderno  de
registros.

O projeto será
constante,
perdurando
por  todo  ano
letivo.

4 Sugestão de livros e gêneros a serem lidos, estimulando o desejo

por novas leituras; 

Professor regente
Dois  Agentes  de
Gestão
Educacional
(atendimento

Recursos
humano  e
materiais.
Livros,  revistas,
jornais,  textos

O projeto será
constante,
perdurando
por  todo  ano
letivo.
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matutino
vespertino – 07:30
as 18:00 horas)

variados, etc...

5 Leitura e Contação de história em sala de aula ou no pátio pelos
professores,  equipe  gestora,  coordenação  pedagógica,
supervisão  pedagógica  e  Serviços  de  Apoio.  Observação  em
relação ao grau de satisfação e entendimento após a leitura. 

Equipe  Gestora,
Coordenação
Pedagógica,
supervisão,
professores  e
Serviços de Apoio.

Recursos
humano  e
materiais.
Livros, fantasias
ou  adereços
para  contação
de  história,
matérias  de
papelaria. 

O projeto será
constante,
perdurando
por  todo  ano
letivo.

6 Solicitação  de  retorno  sobre  o  livro  lido  e  realização  de
produções orais, escritas e em outras linguagens. Elaboração de
pensamentos críticos em relação às historias e compartilhamento
com os colegas.

Professores Recursos
humano  e
materiais.
Livros, materiais
de papelaria.

O projeto será
constante,
perdurando
por  todo  ano
letivo.

7 Orientação em relação à dinâmica da sala de leitura, explanação
das normas de conservação do ambiente e de seu acervo, tais
como:  não  retirada  de  acervo  sem  autorização  prévia  do
responsável,  não  rabiscar  nem  rasgar  os  livros  e  demais
materiais emprestados, manuseá-los com cuidado e carinho.   

Equipe  Gestora,
Coordenação
Pedagógica,
supervisão,
Serviços de Apoio,
Professor regente
Dois  Agentes  de
Gestão
Educacional
(atendimento
matutino
vespertino – 07:30
as 18:00 horas)

Recursos
humano  e
materiais.
Caderno  de
registro  de
empréstimo,
computador,
data  show,
cartazes.

O projeto será
constante,
perdurando
por  todo  ano
letivo.

AVALIAÇÃO 



SEEDF/CREC/...

Ocorrerá ao longo de todo o ano letivo. Será processual e continuada. A

cada  etapa  do  projeto  haverá  a  observação  do  envolvimento e

interesse dos estudantes  e  professores  nas  atividades  propostas  que

serão registradas nos arquivos da sala de leitura sendo discutidos coletivamente os

avanços e as dificuldades durante a avaliação Institucional.

REFERÊNCIAS

MARCUSCHI, Luiz A. Da fala para a escrita. Atividades de retextualização. São 
Paulo: Cortez Editora,2000.
ALVES, Rubem. A Alegria de Ensinar. 3ª ed. São Paulo. Ars Poética, 1994.
BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Projetos 
Pedagógicos na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008.
BRASIL. Lei n° 9.394. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 26 de
Dezembro de 1996.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – 1998.
SEDF. Projeto Político Pedagógico Carlos Mota, 2012.
_______. Currículo em Movimento, 2014.

_______. Proposta Pedagógica do BIA,2012.
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APÊNDICE VI

Estrutura de Projeto Interdisciplinar
IDENTIFICAÇÃO

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 18
Título do Projeto: MOVIMENTANDO A LITERATURA
Etapas: Total de estudantes envolvidos: 

409
Áreas de conhecimento: TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO
Equipe responsável: EQUIPE GESTORA, PEDAGÓGICA, SERVIÇOS DE APOIO, 
CORPO DOCENTE E DISCENTE

JUSTIFICATIVA
O presente projeto servirá de instrumento para auxiliar os estudantes a desenvolver
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suas  habilidades  referentes  a  leitura  e  escrita,  bem  como  as  competências:   leitora,
comunicativa e oral.

Tais habilidades são necessárias para a efetivação do letramento no que se refere a
língua  portuguesa,  sendo  realizado  a  partir  de  diversos  gêneros  textuais  que  permeiam  a
realidade dos estudantes e em cumprimento ao previsto no Currículo De Educação Básica/Anos
Iniciais.

PROBLEMATIZAÇÃO
Em tempo de internet, jogos eletrônicos e filmes cada vez mais cheios de

efeitos especiais, despertar o interesse dos estudantes para a leitura parece ser algo cada vez
mais  difícil. Diante  dessa  realidade,  como  o  projeto  incentivará  e  despertará  o
interesse pela leitura de livros e diversos gêneros textuais? 

OBJETIVOS

GERAL
Ampliar as competências referentes ao letramento de códigos e
linguagem  com  habilidades  específicas:  ler,  escrever  e
compreender  a  partir  dos  gêneros  textuais  atuais,  temática
presente no Currículo de Educação Básica / Anos Iniciais.

ESPECÍFICOS
1) Escolher dentre diversos gêneros textuais, a partir do seu interesse,

texto para efetivar a leitura;

2) Realizar diversas leituras do gênero escolhido;

3) Refletir sobre a leitura realizada;

4) Produzir recontos orais e escritos e/ou desenhos e símbolos a partir do
gênero escolhido;

5) Ampliar a reflexão ortográfica a partir do gênero escolhido;

6) Expor os trabalhos produzidos para o grupo escolar;

7) Criar o hábito de leitura.

CONTEÚDOS
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 Contação de histórias;

 Antecipar  conteúdos (levantamento de hipóteses)  durante a leitura feita  por

outros leitores ou com autonomia;

 Manuseio, identificação e escolha de suportes de acordo com o gênero e seu

contexto de circulação: livros, revistas, jornal, gibi, livro, etc;

 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer e

aprimorar-se como leitor e escritor proficiente;

 Obras infantis de autores contemporâneos: escuta, leitura e manejo de suporte;

 Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem),

concretizados em diversos gêneros, em diferentes suportes
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PLANO DE AÇÃO
Objetivo(
s)

Nº

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma

1 a 7 Disponibilização em sala de aula de caixa contendo diversos gêneros textuais,
que serão escolhidos pelos estudantes, a partir da orientação e planejamento
do professor regente com vistas ao alcance dos objetivos gerais e específicos
do presente projeto, onde uma vez por mês, toda a escola estará voltada para a
leitura de diversos gêneros textuais.  

Aplicação será realizada pelo professor  regente,  com apoio das agentes de
educação da Sala de Leitura. 

Equipe
Gestora,
Coordenação
Pedagógica,
supervisão,
professores  e
Serviços  de
Apoio.  Dois
Agentes  de
Gestão
Educacional
(atendimento
matutino
vespertino  –
07:30 as 18:00
horas)

Recursos
humano  e
materiais.
Livros,  receitas,
revistas, jornais,
matérias  de
papelaria, etc. 

O projeto será
constante,
perdurando
por  todo  ano
letivo. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá sistematicamente em todos os momentos do projeto através

da observação da participação e interesse dos estudantes e professores regentes nas

atividades  propostas,  sendo  discutidos  coletivamente  sobre  os  avanços  e  as
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dificuldades durante as Coletivas e Conselhos de Classe.

REFERÊNCIAS

MARCUSCHI, Luiz A. Da fala para a escrita. Atividades de retextualização. São 
Paulo: Cortez Editora,2000.
ALVES, Rubem. A Alegria de Ensinar. 3ª ed. São Paulo. Ars Poética, 1994.
BARBOSA, Maria Carmen Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Projetos 
Pedagógicos na educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2008.
BRASIL. Lei n° 9.394. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 26 de
Dezembro de 1996.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – 1998.
SEDF. Projeto Político Pedagógico Carlos Mota, 2012.
_______. Currículo em Movimento, 2014.

_______. Proposta Pedagógica do BIA,2012.
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APÊNDICE VII

IDENTIFICAÇÃO
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 18
Título do Projeto: MOVIMENTANDO A SALA DE INFORMÁTICA/SALA DE VÍDEO
Etapas: Total de estudantes envolvidos: 

410
Áreas de conhecimento: TODAS AS ÁREAS DE CONHECIMENTO
Equipe responsável: EQUIPE GESTORA, PEDAGÓGICA, SERVIÇOS DE APOIO, 
CORPO DOCENTE E DISCENTE

JUSTIFICATIVA
         O projeto de funcionamento da sala de informática/sala de vídeo tem como 
propósito a ativação do espaço. Com destaque fundamental favorecer aos estudantes
acesso à tecnologia de forma interativa e a vídeos educacionais como forma de 
enriquecimento e complementação pedagógica, contribuindo para que os estudantes 
e os professores compreendam o uso desses recursos tecnológicos de maneira 
ampla, assumindo uma caráter multidisciplinar e até mesmo de aprofundamento de 
conhecimentos e habilidades com a emprego de filmes adequados ao ensino e 
aprendizagem em conformidade com a realidade dos mesmos, proporcionando uma 
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aprendizagem mais atraente e momentos de lazer

PROBLEMATIZAÇÃO

           As tecnologias também auxiliam no desenvolvimento de novas habilidades e 

competências. Sendo assim, a escola tem a incumbência de adequar e despertar 

essas habilidade e competências em seus estudantes em cada momento de 

aprendizagem. Por que o mesmo não utilizar essas contribuições das tecnologias 

para enriquecer suas aulas?

Partindo desse pressuposto, como o professor pode aliar essas contribuições

tecnologias ao processo educativo e enriquecer suas aulas? 

OBJETIVOS

GERAL
Proporcionar o funcionamento da sala de informática/sala

de vídeo por meio de um projeto específico, para que a mesma

seja  espaço  efetivo  de  apoio  a  educação.  Seu  funcionamento

deverá estar comprometido com o processo ensino/aprendizagem

intensificando o auxílio no complemento das atividades, tanto para

os estudantes quanto para os professores.

ESPECÍFICOS
1. Integrar as atividades da sala de informática/sala de vídeo

aos projetos pedagógicos da escola;

2. Viabilizar  a  utilização  do  laboratório  e  suas  ferramentas
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através de recursos de mídias digitais;

3. Proporcionar o acesso à Internet;

4. Incentivar os estudantes a utilizarem o computador como
ferramenta de pesquisa.

CONTEÚDOS

 Uso das ferramentas tecnológicas como recurso ilustrativo das aulas e teorias

explicadas aos estudantes.

  Utilização do vídeo no espaço escolar, e como esse recurso audiovisual pode

e deve ser utilizado no currículo básico, com vistas a educar o olhar do aluno,

fazendo a leitura do vídeo e entendendo também o seu poder de comunicação.

 Emprego  das  mídias como  recurso  pedagógico  e  complementação  de

conteúdo.

 Apreciação  de  vídeos  em sua  diversidade  a  fim de  enriquecer  o  conteúdo

ministrado em sala

 

·        .
.
·         
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PLANO DE AÇÃO
Objetivo(
s)

Nº

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma

1 a 7  Aplicação será realizada pelo professor regente, com apoio agentes
educacionais  responsáveis  pelo  espaço,  Direção,  Vice  direção,
Coordenação Pedagógica, supervisão.

Disponibilização do espaço com horário pré agendado com as agentes
de gestão educacional responsáveis pelo espaço para utilização dos
estudantes, dirigidos por seus professores regentes.

 

Equipe
Gestora,
Coordenação
Pedagógica,
supervisão,
professores,
Serviços  de
Apoio  e  2
Agentes  de
Gestão
Educacional
(para  atender
1  no  matutino
e  outra  no
vespertino)

Recursos
humanos  e
materiais,compu
tadores,
softwares
educativos
(jogos), internet,
data show, telas
de  projeção,
tatames, mídias,
etc.

O projeto será
constante,
perdurando
por  todo  ano
letivo. 

AVALIAÇÃO 

Ocorrerá ao longo de todo o ano letivo. Será processual e continuada. A

cada  etapa  do  projeto  haverá  a  observação  do  envolvimento e

interesse dos estudantes  e  professores  nas  atividades  propostas  que

serão registradas pelo professor regente e discutidas coletivamente os avanços e as

dificuldades durante a avaliação Institucional.
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REFERÊNCIAS

ALVES, Rubem. A Alegria de Ensinar. 3ª ed. São Paulo. Ars Poética, 1994.

 Como utilizar o vídeo na sala de aula?
  http://tecnologiaucb.blogspot.com/2007/09/propostas-de-utilizao-do-vdeo-na- 
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  Desafios na Comunicação Pessoal. José Moran. 3ª Ed. São Paulo: Paulinas, 2007,
p. 162-166. 
  Acesso em 12/04/2018 as 14:00 hs
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Acesso em 15/04/2018 as 15:50 hs

http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/tecnologias_eduacacao/midias_educ.pdf
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BRASIL. Lei n° 9.394. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 26 de
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SEEDF/CREC/...

 (Listar todas as referências consultadas)

Sala de informática/sala de vídeo 

A contemporaneidade vem exigindo do ser humano o aprimoramento de diversas habilidades, dentre eles podemos citar o

manuseio de diversos aparatos tecnológicos, logo não saber lidar com as mesmas significa está à margem da modernidade. 

Na perspectiva do letramento inclui-se manusear e inovar diante de novas tecnologias e dá a possibilidade dos sujeitos de

participarem de forma efetiva de todos meios indispensáveis para o mundo atual, desta forma devemos nortear nossos alunos acerca

das novas tecnologias que a escola dispõe; além disso, apostar na a Inclusão Digital é benéfico para aquisição de novos conhecimento

e habilidades. 

Nossos  estudantes  necessitam  estar  preparados  e  capacitados  para  as  transformações  que  o  mundo  vem  passando,  e

compreender melhor esse progresso. Na maioria dos casos as crianças já chegam à escola usando seus celulares, dizendo que tem

computadores e ou jogam na lan house ou em aparelhos próprios de jogos eletrônicos, logo, a escola precisa entrar neste universo que

o mundo exige e oferecer à criança as novidades que modernidade presencia, que possam construir conhecimentos que servirão de

suporte para aperfeiçoar o conteúdo sistematizado e também para vivencias na comunidade da qual estão inseridos, bem como para o

crescimento individual dos mesmos.

Os meios de comunicação audiovisuais,  como, o cinema, a televisão e o vídeo também podem desempenhar,  um papel

educacional relevante, desde que sejam utilizados para o enriquecimento do conteúdo direcionado em sala. 

 As tecnologias devem ser vistas como pontes que ligam a sala de aula com o mundo, que representam, possibilitam o nosso

conhecimento do mundo. Segundo Moran (2007) em seu livro Desafios na Comunicação Pessoal as tecnologias “são diferentes formas
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de representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas elas,

combinadas,  integradas,  possibilitam  uma melhor  apreensão  da  realidade  e  o  desenvolvimento  de  todas  as  potencialidades  do

educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes”.

Assim, com o intuito de enriquecer a educação digital em nossa escola e desenvolver as potencialidades de nossos estudantes,

na  sala  de  informática/sala  de  vídeo  nossos  estudantes  terão  atividades  pedagógicas  como;  jogos,  atividades  que  envolvam

desenvolvimento do raciocínio lógico, pesquisas na internet, vídeos educacionais, tudo dirigido pelo seu professor regente.

PROJETO SALA DE INFORMÁTICA/SALA DE VÍDEO

Justificativa

O projeto de funcionamento da sala de informática/sala de vídeo tem como propósito a ativação do espaço. Com destaque

fundamental favorecer aos estudantes acesso à tecnologia de forma interativa e a vídeos educacionais como forma de enriquecimento e

complementação pedagógica, contribuindo para que os estudantes e os professores compreendam o uso desses recursos tecnológicos

de maneira ampla, assumindo uma caráter multidisciplinar e até mesmo de aprofundamento de conhecimentos e habilidades com a

emprego  de  filmes  adequados  ao  ensino  e  aprendizagem em conformidade  com a  realidade  dos  mesmos,  proporcionando  uma

aprendizagem mais atraente e momentos de lazer. 

 Objetivos:

 a) Objetivo geral

Proporcionar o funcionamento da sala de informática/sala de vídeo por meio de um projeto específico, para que a mesma seja

espaço  efetivo  de  apoio  a  educação.  Seu  funcionamento  deverá  estar  comprometido  com  o  processo  ensino/aprendizagem

intensificando o auxílio no complemento das atividades, tanto para os estudantes quanto para os professores.

 b) Objetivos específicos
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Integrar as atividades da sala de informática/sala de vídeo aos projetos pedagógicos da escola;

Viabilizar a utilização do laboratório e suas ferramentas através de recursos de mídias digitais;

Facilitar o acesso à Internet;

Incentivar os estudantes a utilizarem o computador como ferramenta de pesquisa.

Metodologia

Aplicação  envolvendo  a  utilização  de  softwares  educativos  (jogos),  como:  serie  Educacional  Gcompris,  internet  (jogos

educativos), pesquisas direcionadas pelo professor regente e disponibilização de recursos de mídias, como filmes, documentários, etc.   

Desenvolvimento

O projeto será aplicado pelo professor regente, com apoio das responsáveis pela sala de Informática/sala de vídeo, Direção,

Vice direção e equipes.

O espaço da sala de informática/sala de vídeo será disponibilizado com horário pré agendado com as agentes de gestão

educacional responsáveis pelo espaço para utilização dos estudantes, dirigidos por seus professores regentes.

Resultados esperados

Auxiliar no processo ensino/aprendizagem complementando atividades que eleve o aprendizado dos alunos.

Conscientizar a família, por meio da mudança de atitudes e hábitos de seus filhos;

Possibilitar o acesso dos alunos aos recursos digitais.

Critérios de avaliação
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No momento das reuniões semanais coletivas, os professores avaliarão se esse projeto, realizado na sala de informática/sala de

vídeo traz bons resultados em sala de aula e também por meio dos comentários dos alunos a respeito do projeto;

Principalmente observando a mudança de atitudes e hábitos dos estudantes, em relação as novas tecnologias.

PROJETO “RECREIO ANIMADO” – 2018

EQUIPE PEDAGÓGICA

JUSTIFICATIVA

O horário do recreio é um momento muito esperado pelos estudantes e assim como em outras escolas, a brincadeira preferida é

correr. A arquitetura e o espaço da escola dificultam esse tipo de brincadeira. Tamanha é a vontade de brincar que os mesmos saem da

sala ávidos, com isso, são frequentes os acidentes, as confusões nos brinquedos do Totó e Aero rock. Devido a realidade da escola,

percebe  –  se  a  importância  e  necessidade  do  recreio  monitorado,  onde  discentes,  docentes  e  funcionários  da  escola  auxiliam

monitorando o horário do recreio.

Este projeto agora chamado “Recreio Animado”, é baseado no Recreio Legal que foi desenvolvido pela Orientadora Educacional

da escola nos anos anteriores, a mesma não se encontra mais na instituição. 

O  objetivo  do  projeto  é  que  o  recreio  seja  um momento  tranquilo  e  harmonioso  com  descontração,  divertimento  e  muita

ludicidade, e que também colabore para a aprendizagem dos estudantes.
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Deve-se ressaltar a importância do recreio por ser um espaço enriquecedor, onde os estudantes podem rever e conhecer novos

colegas de outras turmas, é hora de divertimento, de descansar a mente, de se distrair; além de ser também um momento propício à

aprendizagem através da socialização, da troca de experiência e do convívio. Durante o recreio os estudantes desenvolvem habilidades

que estão descritas no Currículo em Movimento da Educação Básica: ritmos e expressividade corporal através da música e dança,

participa de atividades recreativas, brincadeiras e jogos, possibilitando a combinação de habilidades motoras básicas e respeito aos

colegas com necessidades especiais. Além dos conceitos de cooperação e competição, desenvolve a coordenação motora, participa de

circuitos e trabalha habilidades motoras específicas (andar, girar, passar e receber com membros inferiores e superiores, etc), participa

de jogos simbólicos, regras de convívio social e escolar. Através da brincadeira a criança forma o conhecimento, constrói a autonomia,

criatividade e se desenvolve de uma maneira mais natural e divertida.

OBJETIVO GERAL:

 Promover  durante  o  recreio  um  ambiente  fortalecedor  das  relações  sociais  e  minimizar  os  comportamentos  agressivos,

proporcionando aos estudantes da Educação Infantil  ao 5º ano, momentos de interação lúdica onde a expressão espontânea e

organizadora da capacidade relacional se estruture de maneira equilibrada e autônoma.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Resgatar as brincadeiras mais saudáveis que não fazem mais parte do repertório de brincadeiras de nossas crianças atualmente;

 Integrar os estudantes das diversas turmas e idades em um momento de lazer, oportunizado o desenvolvimento de uma postura

mais solidária e harmoniosa.

 Contribuir para tornar a escola num espaço prazeroso, harmonioso e alegre.

 Conscientizar para atitudes de cidadania e respeito ao meio ambiente e patrimônio;
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METODOLOGIA

Devido aos sérios problemas enfrentados pela escola, com os estudantes correndo e consequentemente crianças machucadas,

foi implementado o monitoramento com os estudantes das turmas do 4º e 5º ano, juntamente com o grupo de funcionários de acordo

com uma escala.

As atividades acontecerão todos os dias da semana durante 20 minutos de intervalo. No matutino será de 10:00 às 10:20 e

vespertino de 16:00 às 16:20, dirigidas pelos estudantes do 4º e 5º ano uniformizados, coordenação, professores escalados para

observação e orientação das atividades.

O projeto iniciará com a construção de uma escala de monitoramento do recreio, 03 (três) professores ficam responsáveis de

observar os estudantes durante o intervalo. Depois será aplicado um treinamento com os estudantes do 4º e 5º ano com uma oficina

que apresentará a responsabilidade, função e o regulamento dos monitores durante o recreio. Também será aplicado uma palestra às

turmas da Educação Infantil ao 3º ano de conscientização e informação das atitudes inadequadas durante o recreio que vão desde da

correria, brigas, brincadeiras violentas, a preservação do jardim da escola e dos brinquedos utilizados.

JOGOS DISPONÍVEIS:
• TOTÓS (duas mesas)

• AEROCKS (quatro mesas)

• AROS PARA BASQUETE (dois)

• CORDAS (duas)

• CIRCUITO COM BRINQUEDOS (CENTOPEIA, CONE, ETC)

• MÚSICA/DANÇA
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CRONOGRAMA:

O projeto iniciará no dia 13/03/2018 com o treinamento dos estudantes do 4º e 5º ano e será desenvolvido durante todo o ano

letivo

AVALIAÇÃO:

Será feita através da observação do comportamento dos estudantes e do desenvolvimento do intervalo.

PROJETO “MOVIMENTANDO O CIVISMO”

PÚBLICO – ALVO:

Toda a escola

OBJETIVO GERAL:
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Contribuir e incentivar o aprendizado dos estudantes, uma vez que desperta o sentimento de amor à pátria, além de sensibilizá-

los para a importância dos valores cívicos e do seu papel como cidadão na sociedade brasileira, buscando fortalecer sentimento de

respeito ao Hino Nacional e a Bandeira como dever cívico e cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Refletir sobre o que é ser patriota;

 Incentivar o amor à Pátria;

 Valorizar os símbolos da nossa Pátria;

 Reconhecer a Bandeira como símbolo da Pátria;

 Cantar e interpretar o Hino Nacional e diversos hinos;

JUSTIFICATIVA 

A Escola Classe 18 de Ceilândia pretende resgatar o respeito aos Símbolos Nacionais e em especial à Bandeira Nacional.A

proposta do projeto também é incentivar o civismo na escola por meio da prática frequente da execução de diversos hinos como: o Hino

Nacional, o Hino da Bandeira, o Hino de Ceilândia, dentre outros.

Os  estudantes  participam  ou  assistem  aos  desfiles  relacionados  ao  aniversário  de  Ceilândia  e  07  de  setembro  onde  se

comemora a Independência do Brasil, porém apesar disso, muitas vezes não compreendem os seus significados e sua importância.

Partindo dessa ideia, percebe-se a necessidade de se resgatar o significado, o valor do civismo e do patriotismo, pois ao longo dos anos

esses sentimentos foram esquecidos ou perderam sua significância.

Frequentemente  observa-se  a  dificuldade  dos  brasileiros  de  cantarem corretamente  o  Hino  Nacional  e  a  compreensão  do

significado das palavras é um desafio ainda maior.

 A Lei nº 12.031, de 21/09/2009 altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971 e torna obrigatória a execução do Hino Nacional



SEEDF/CREC/...

em escolas públicas e privadas de ensino fundamental em todo o país ao menos uma vez por semana. De acordo com a mesma, a

proposta da nova lei, é incentivar o civismo em escolas públicas e particulares. Os critérios para que o hino seja executado, ficam à

escolha dos dirigentes escolares. Como horário, início ou término das aulas e dia da semana.

O trabalho com o Hino Nacional possibilitará aos estudantes cantarem corretamente o hino e entenderem o significado dos

vocábulos, pois há palavras que não são utilizadas pela maioria das pessoas e se encontram até mesmo em desuso. As escolas devem

trabalhar a letra desenvolvendo a questão do civismo, aprendendo sobre o patriotismo e aprendendo a ter amor pela pátria. 

Dessa maneira espera-se envolver toda a comunidade escolar com a finalidade de resgatar a história, estimular a valorização de

sua nacionalidade e engrandecimento do Brasil. 

DESENVOLVIMENTO

O projeto será desenvolvido ao longo do ano, buscando envolvimento dos estudantes com o entendimento e conhecimento de

diversos hinos cívicos, não somente na semana de desfile cívico ou datas comemorativas. 

O trabalho iniciará com os estudantes reunidos no pátio da escola, onde serão apresentados slides com explicação da letra do

Hino Nacional  e  significado de palavras desconhecidas,  bem como dos significados das cores e símbolos da bandeira brasileira.

Também serão apresentadas dicas: 

 Ficar de pé, mão no peito ou ao lado do corpo, em silêncio com atitude de respeito, pois é um dos maiores símbolos de um

país;

 Havendo alguém com chapéu ou boné deve descobrir a cabeça;

 Em eventos formais não aplaude, em eventos informais ou quando ele for tocado por algum artista ou por instrumentos

especiais, aplauda ao final;

Na última sexta-feira de cada mês os estudantes ficarão organizados em fila no pátio da escola, os professores prepararão seus

estudantes com as instruções necessárias sobre a postura diante da bandeira e durante a execução do Hino. No decorrer do projeto os
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estudantes na presença da Bandeira Nacional, cantarão o Hino Nacional e outros hinos significativos.

 

CRONOGRAMA:

27/04/2018 (sexta-feira):   execução do Hino Nacional  e Hino da Ceilândia (27/03 -  aniversário  de Ceilândia)  acompanhado pelos

estudantes; 

25/05/2018 (sexta-feira): execução do Hino Nacional acompanhado pelos estudantes, reflexão sobre a letra do Hino Nacional;

29/06/2018 (sexta-feira): execução do Hino Nacional acompanhado pelos estudantes;

31/08/2018 (sexta-feira): execução do Hino Nacional acompanhado pelos estudantes;

28/09/2018 (sexta-feira): execução do Hino Nacional acompanhado pelos estudantes;

26/10/2018 (sexta-feira): execução do Hino Nacional acompanhado pelos estudantes;

23/11/2018 (sexta-feira):  execução do Hino Nacional  e Hino da Bandeira (19/11 -  dia da Bandeira do Brasil)  acompanhado pelos

estudantes.
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VI PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL “UNIVERSO DO BRINCAR” - 2018

A fundamentação teórica do projeto Educação Infantil da Escola Classe 18 de Ceilândia partirá do Guia da VI Plenarinha da

Educação Infantil de 2018.

De acordo com o documento, a Plenarinha desse ano tem como objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como

ferramenta para aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral. E como objetivos específicos apresenta:

 Estimular a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens; 
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 Criar oportunidades para que professoras/ professores e crianças ampliem seu repertório de brincadeiras; 

 Vivenciar brincadeiras diversas ensinadas ou criadas; 

 Resgatar brincadeiras da comunidade;

PÚBLICO – ALVO

 Estudantes da Educação Infantil

JUSTIFICATIVA

O projeto destaca a importância do brincar na Educação Infantil, ressaltando que a ludicidade é de extrema relevância para o

desenvolvimento e formação integral da criança. Por meio das brincadeiras a criança desenvolve aspectos físico, social, cultural, afetivo,

emocional e cognitivo. Extravasam seus sentimentos de tristeza, alegria, angústia, entusiasmo, passividade e agressividade, portanto

desenvolvendo suas estruturas psicológicas e cognitivas.

Através da brincadeira a criança forma o conhecimento, constrói a autonomia, criatividade e se desenvolve de uma maneira mais

natural e divertida. É brincando que a criança aprende a respeitar regras, a partilhar, inteirar, ampliar o seu relacionamento social e a

respeitar a si mesmo e ao outro. 

Partindo do contexto da gestão democrática do ensino público, princípio constitucional que destaca a importância da participação

ativa  e  cidadã da comunidade,  o  projeto  buscará  envolver  e  integrar  as  famílias  nas atividades propostas  para  que os  mesmos

participem da vida escolar de seus filhos.

DESENVOLVIMENTO

O projeto abordará o universo das brincadeiras e serão desenvolvidas atividades que desenvolvam a imaginação, a construção
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da reflexão, da autonomia e da criatividade, por meio da vivência e experiência do mundo, dos objetos, das pessoas, da natureza e da

cultura. Além de proporcionar a integração escola - família no processo pedagógico para uma educação de qualidade.

O projeto será desenvolvido em subunidades:

 BRINCADEIRAS E ARTES

 BRINQUEDOS E SUSTENTABILIDADE

 BRINCADEIRAS ANTIGAS

BRINCADERIAS E ARTES

A arte faz parte da vida da criança como instrumento de leitura do mundo e de si  mesma. Por meio dela a criança tem a

ampliação cultural, bem como a possibilidade de adquirir atitudes essenciais para o desenvolvimento do senso crítico, sensibilidade e

criatividade.

Como sugestão de atividades serão apresentadas às crianças obras de artes que envolva a infância/brincadeiras para que façam

a releitura das mesmas (desenho e pintura) e serão trabalhados a biografia de seus autores. Para contextualizar, tornar a aprendizagem

significativa e integrar à Plenarinha ao projeto da escola “Movimentando os esportes”, as turmas irão também confeccionar a Matrioska

que é uma boneca típica da Rússia, país onde sediará a Copa do Mundo de 2018.

BRINQUEDOS E SUSTENTABILIDADE:

Dentre os princípios que a escola deve trabalhar se encontra o da consciência ecológica. É importante que a escola envolva no

trabalho como o lixo produzido pelas pessoas afetam o meio ambiente e apresentar às crianças, ações simples como a utilização de

garrafinhas, separação dos materiais recicláveis, incentivo à uma alimentação mais saudável com redução do consumo de produtos

industrializados, etc. Após isso, a escola incentivará aos estudantes o aproveitamento dos materiais recicláveis para fazer brinquedos. A

família  juntamente  com criança construirá  um brinquedo com material  reciclado,  colaborando para  a sustentabilidade e educação
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ambiental.

Para que os estudantes possam desenvolver a conscientização da importância do cuidado com o meio ambiente, através da

prevenção da poluição ambiental. Além de proporcionar a integração entre a criança e sua família num momento de descontração e

ludicidade, na construção da criatividade e desenvolvimento de habilidades motoras dentre outras. É importante que os pais vivenciem a

aprendizagem dos seus filhos através de sua participação e colaboração ativamente.

BRINCADEIRAS ANTIGAS

Atualmente as crianças vivem num mundo tecnológico onde as brincadeiras vivenciadas são jogos eletrônicos,  virtuais  nos

tablets, celulares, etc. Por isso, é importante que a escola incentive a convivência social e a atividade física através do resgate de

brincadeiras  antigas  para  que  as  mesmas  se  desenvolvam  bem.  Muitas  crianças  não  vivenciam  e  muito  menos  conhecem  as

brincadeiras de roda, carrinho, pega-pega, bonecas, betes, bolinha de gude, passa anel, dentre outras. Essas brincadeiras ajudam a

criança a desenvolver a coordenação do corpo, a convivência com o outro, ou seja, possibilita uma vida mais saudável.

Outra atividade que o projeto buscará é o resgate das brincadeiras vivenciadas pelos seus pais quando crianças. A escola

proporcionará um momento em que os pais poderão brincar juntamente com seus filhos de brincadeiras que faziam quando ainda

criança. Promovendo um momento de lazer, integração dos filhos/família e demonstrando às crianças outras maneiras de brincadeiras

além dos jogos eletrônicos.

AVALIAÇÃO

A avaliação será feita através da observação durante todo o processo do projeto e ao seu término com todos os profissionais

envolvidos, para rever todas as açõese solucionar as dificuldades ocorridas.

CRONOGRAMA

 As atividades serão desenvolvidas durante os meses de abril,  maio, junho e a culminância do projeto ocorrerá na 1ª
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semana de agosto. 

CULMINÂNCIA DO PROJETO

Durante a semana do dia 31/07 a 04/08/2018 serão desenvolvidas atividades envolvendo ludicidade, brincadeiras e passeio.

 Oficina para confecção de pipas ministradas por pais e estudantes do 4º e 5º ano juntamente com as turmas de Educação

Infantil, depois os estudantes irão soltar as mesmas em frente à escola;

 Bolhas de sabão;

 Manhã/ tarde do pijama com cineminha, pipoca e brincadeiras dirigidas;

 Passeio ao Parque de Águas Claras ou Taguaparque;

 Os estudantes que tiverem bicicletas levarão à escola para andarem juntamente com seus colegas;

 Contação de história, mágico, pintura de rosto, etc;

 Baile de fantasia com lanche especial;

AVALIAÇÃO:

Será feita a partir da participação, interesse dos estudantes e avaliação de todos os envolvidos no projeto. 
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PROJETO EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Público Alvo: Educação Infantil, BIA e estudantes do Ensino Fundamental (4º ao 5º ano)

OBJETIVO DO PROJETO:

 Visa promover o letramento de matemática e contribuir para que o estudante desenvolva a capacidade de elaboração de metas,

de planejamento e estabelecimento de estratégias para atingir o objetivo estabelecido pela turma, criando base para a prática de

hábitos financeiramente saudáveis.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Conhecer a moeda brasileira, a troca entre cédulas e moedas e o valor de compra.   

 Compreender a importância da reutilização de alimentos para economia financeira e contribuição para a sustentabilidade.

 Vivenciar ações para o desenvolvimento do letramento matemático dos estudantes.

 Oportunizar a reflexão sobre a importância de economizar e do planejamento estratégico para alcançar as metas idealizadas. 

 Refletir sobre a atitude de um consumidor consciente.

 Ensinar a lidar com o dinheiro.

JUSTIFICATIVA:

Atualmente as crianças  convivem  com os apelos do mundo do consumo e precisam estar preparadas para desenvolverem

competências e habilidades necessárias para lidarem com as decisões financeiras que tomarão ao longo de suas vidas. O trabalho da

Educação Financeira com as crianças é importante para que haja a possiblidade de se tornarem um adulto controlado e responsável

financeiramente aprendendo a lhe dar com o dinheiro. 

Neste  sentido,  surge  o  Projeto  Educação  Financeira,  onde  a  Escola  Classe  18  de  Ceilândia  é  consciente  de  sua

responsabilidade neste processo, e percebe a necessidade de colocar em prática  ações interventivas que envolvam o letramento de

matemática, desde  a  Educação  Infantil  até  o  Ensino  Fundamental.  A escola  pretende  incentivar  através  desse  trabalho  que  os

estudantes se tornem adultos que saibam lidar com o dinheiro, projetar os gastos dentro do orçamento disponível, desenvolver o hábito

de economizar e reaproveitar materiais e alimentos. Outro aspecto relevante que justifica esse projeto é que ao trabalhar o conteúdo

Sistema Monetário Brasileiro que faz parte do Currículo das Séries Iniciais da Educação Básica, é comum perceber que os estudantes

apresentam dificuldade na compreensão dos valores do dinheiro, na troca entre cédulas e moedas e o valor de compra.   

Um dos papéis da escola é a formação integral do estudante e a aprendizagem deve estar relacionada à vida social  dos

educandos. Dessa maneira o trabalho de educação financeira almeja ofertar informações e orientações que favoreçam a construção de
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um pensamento financeiro consistente e o desenvolvimento de comportamentos saudáveis e autônomos.

No Brasil a educação financeira é atestada pelo Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, onde foi instituída a Estratégia

Nacional de Educação Financeira (Enef); que tem como um dos objetivos promover a educação financeira. 

Pretende – se desenvolver e aprimorar as estruturas lógico – matemáticas (processos mentais), através da vivência de situações-

problema, construção e interpretação de gráficos e tabelas,  jogos simbólicos (mercadinho),  reaproveitamento de alimentos,  dentre

outras ações. Propõe – se a aplicação de uma atividade que será desenvolvida nas turmas da Educação Infantil até o 5º ano.  Cada

turma terá um cofre onde será depositada a contribuição dos estudantes da sala. Primeiramente a turma juntamente com a professora

ou professor, escolhem de que maneira irão utilizar o dinheiro conseguido e determinarão um prazo para conseguirem o valor. Os pais

dos estudantes serão informados antecipadamente do funcionamento do Projeto e serão informados frequentemente sobre o valor

economizado pela turma. Chegada à data estabelecida, se a turma não tiver o valor necessário, poderão decidir juntos se permanecem

economizando ou utilizam o valor conseguido para outro fim. 

Além de outras atividades que serão desenvolvidas com todas as turmas da educação infantil, BIA e Ensino Fundamental (4º ao

5º ano) como contação de histórias, leituras, vídeos, slides, palestras, exposição de trabalhos, etc.

ESTRATÉGIAS: 

 Confecção dos cofres e mural de metas.

 Apresentação de vídeos, slides, cartazes; 

 Oficina de culinária sobre reaproveitamento de alimentos;

 Passeio à Casa da Moeda para os estudantes do 4º e 5º ano;

 Vivência de um Supermercado montado com sucatas;

 Participar de palestras e receitas com a Cozinha do SESC para se trabalhar a alimentação saudável e reaproveitamento de

alimentos;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7397.htm
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 Exploração de encartes de mercado;

 Folder com dicas de economia de energia, água, dentre outros;

DESENVOLVIMENTO:

 Histórico do dinheiro (como surgiu o dinheiro? Antes eram utilizados pedra e sistema de troca);

 O que é o dinheiro? Para que serve (função)

 Trabalhar a ideia do que é caro e barato/receber, gastar e poupar dinheiro.

  “PASSAPORTE DA ALEGRIA” (deverá ser um momento muito gostoso e relaxante), onde cada turma irá confeccionar o seu

cofre e decidir como o dinheiro será investido;

 O consumo consciente e ambientalmente sustentável (apagar a luz do quarto, desligar a torneira quando escovar os dentes,

cuidarem dos brinquedos e materiais escolares, etc.)

 Venda de lanche com consciência (trabalhar a honestidade).

 Passaporte da alegria (cédulas com imagem mascote matriosca).

AVALIAÇÃO:

Para o sucesso do projeto, os estudantes deverão ser motivados pelos professores, durante as apresentações das atividades e

que sejam dinâmicas e prazerosas. Observação do comportamento dos estudantes.

FECHAMENTO:

A culminância poderá ser apresentada através de exposições de trabalhos realizados e da utilização do dinheiro economizado.
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CRONOGRAMA:

Será desenvolvido durante todo o ano letivo de 2018.

1. TEMA

SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES

EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

2 OBJETIVOS

2.1 GERAL 

Trabalhar a conscientização e promoção da educação inclusiva aos estudantes com necessidades educacionais especiais, através de

estratégias que possam favorecer o conhecimento, a sensibilização, o respeito, a compreensão, a reflexão, a inclusão e a cidadania na

Escola Classe 18 de Ceilândia, estimulando a formação de cidadãos esclarecidos no tocante a essa temática.

2.2 ESPECÍFICOS

 Promover atividades junto aos professores e estudantes oportunizando a sensibilização e assegurando-lhes a informação de que

necessitam para conviver e trabalhar com os estudantes com necessidades educacionais especiais;

 Possibilitar  ao  estudante  o  reconhecimento  e  a  valorização  da  diversidade,  vivenciando  situações  diferentes  de  construir

conhecimentos;

 Trabalhar a literatura infantil que trata das Necessidades Educacionais Especiais e interpretar histórias lidas e/ou contadas;

 Contribuir para a apreciação da arte e da música;

 Incentivar a inclusão e a cidadania no espaço escolar e social;

 Possibilitar que os educandos reflitam sobre essa problemática para que possam atuar sobre esta;
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 Conhecer os esportes específicos às pessoas com necessidades especiais;

 Mostrar que a pessoa com necessidade especial é capaz de executar atividades normais do dia a dia;

3. JUSTIFICATIVA

A Escola Classe 18 de Ceilândia tem por princípio estabelecer novos paradigmas que combatem atitudes discriminatórias, bem

como o respeito as individualidades e o atendimento as especificidades dos estudantes.  

A inclusão dos estudantes com necessidades educacionais é um dos maiores desafios dentro das escolas, porém é necessário

que se crie oportunidades e meios que envolva toda a comunidade escolar nesse processo.

A Semana Distrital  de Conscientização e de Defesa da Promoção da Educação Inclusiva é uma oportunidade de todos os

envolvidos no processo de garantia  da educação,  conhecerem e aprenderem a lidar  com as questões relativas  as necessidades

educacionais especiais. De acordo com a Lei Distrital nº 5.714/2016 a mesma deve ser realizada anualmente, na segunda semana do

mês de março, e foi integrada ao calendário de eventos das instituições de educação básica da rede pública de ensino do Distrito

Federal.

É importante destacar que o estudante estar na escola não significa que o mesmo foi incluído, é necessário que ele seja aceito

por todos, seja estimulado a participar das atividades escolares, que seja visto como como alguém que apesar das limitações, tem o

direito a aprendizagem e que seja oferecido os recursos necessários para que ele se sinta capaz de dar respostas significativas. 

A comunidade escolar (alunos,  funcionários, professores,  pais)  devem se sentir  comprometidos com o processo inclusivo e

precisam trabalhar de forma integrada, desmistificando opiniões, utilizando palavras adequadas ao se referir ao estudante NEE e olhar

para o estudante e não para a deficiência, o preconceito, as barreiras serão derrubadas e a sensibilização acontecerão através da

informação.

4. METODOLOGIA

A escola buscará integrar  nos eventos  durante  o ano letivo,  atividades envolvendo e incluindo pessoas com necessidades

especiais. Na semana de 12/03 a 16/03 as atividades do projeto interventivo serão elaboradas e aplicadas a partir do tema Inclusão com



SEEDF/CREC/...

a história “O menino que via com as mãos” de Alexandre Azevedo. No teste da psicogênese a equipe pedagógica utilizará o livro “A

nova vizinha” de Gisele Gama, uma história inclusiva que fala sobre Lia uma menina que tem síndrome de down. A seguir segue o

cronograma da semana distrital de conscientização e de defesa da promoção da educação inclusiva:

1- No dia (05/03) segunda – feira: 

 Contação de história “Meu amigo Down na escola” com a professora Íris para todos os estudantes no pátio da escola;

 Palestra de conscientização, desconstrução de tabus e informação sobre palavras/nomeações politicamente correta em relação

aos especiais;

2-  No dia (06/03) terça – feira: 

 Os professores da Educação Infantil foram convidados pela Regional de Ceilândia para participarem do II Seminário Distrital de

inclusão – local: CED 07/ETC (no horário de coordenação);

3- No dia (07/03) quarta – feira: 

 Os professores do 1º ao 5º ano foram convidados pela Regional de Ceilândia para participarem do II  Seminário Distrital  de

inclusão – local: IESB (no horário de coordenação);

4- No dia (08/03) quinta – feira:

 CINE PIPOCA INCLUSIVO – com o filme “Um sorriso  tão  grande quanto a lua”.  Sensibilização e discussão em relação a

necessidade do olhar diferenciado e intervenções pedagógicas indispensáveis ao estudante com necessidades especiais;

5-  No dia (09/03) sexta – feira: 

 Apresentação para todos os estudantes da escola - Vôlei Inclusivo (vôlei sentado) com a participação dos estudantes do 5º ano;

DURAÇÃO:

O projeto acontecerá durante todo o ano letivo durante os eventos ocorridos na escola.



SEEDF/CREC/...

AVALIAÇÃO:

Ocorrerá a partir da observação, discussão e a avaliação feita pelo grupo da escola após o acontecimento das atividades.

ANEXOS



SEEDF/CREC/...



ANEXO I

  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Educação Básica

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especial izado de Apoio à Aprendizagem

Plano de Ação 2018
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA

CRE: Ceilândia

Unidade Escolar:  Escola Classe 18                                                                  Telefone: 3901- 3732 

Psicólogo responsável: Maria do Socorro das Chagas de Castro                  Matrícula SEEDF: 32165-6    CRP: 9741-DF

E-mail: vandrezza@yahoo.com.br      Celular: (61) 981577253

Turno(s) de atendimento: Matutino/vespertino

Pedagogo responsável: Olinda Teixeira   Borges                                   Matrícula SEEDF:  24.083-4                       

E-mail: olindaborges65@gmail.com     Celular: (61) 982112040

Turno(s) de atendimento: Matutino/Vespertino

A Escola Classe 18 de Ceilândia  serve à comunidade desde 1978. É uma escola pública, localizada na EQNM 3/5– Área Especial, Ceilândia Sul – Distrito Federal.

Tem o seu quadro de funcionários composto por  20 professores regentes,  01 diretora,  01 vice-diretora,  01 supervisora pedagógica,  02 coordenadoras,   01

professora de sala de apoio especializado itinerante,  01 pedagoga, 06 auxiliares de serviços gerais, 03 funcionários de conservação e limpeza, 02 cozinheiras, 01

porteiro, 04 vigias, 01 secretária, 01 gestor técnico 04 professoras readaptadas, 01 professoras com restrição de funções e 05 educadores voluntários social. Estes

funcionários atendem a 413 estudantes, divididos entre educação infantil e séries iniciais distribuídos em vinte turmas  no matutino e  vespertino.  

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA - 2018

mailto:olindaborges65@gmail.com
mailto:vandrezza@yahoo.com.br


DIMENSÕES DE
ATUAÇÃO

PDE OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

Mapeamento
Institucional;

 Criar mecanismos para
o  acompanhamento
individualizado  dos
estudantes,  atentando
para
as  especificidades  de
cada  um  a  fim   de
garantir a qualidade do
atendimento.

Apropriar-se  das
potencialidades/fragilid
ades  da  escola  nos
vários  espaços.
Conhecer  a  nova
equipe  gestora,  bem
como,  a  maioria  dos
professores  que  a
neste ano à escola.

Observações  nos
diversos ambientes da
escola.

SEAA. No  decorrer  do
ano letivo.

Durante a 
realimentação do 
documento.

Assessoria  ao
Trabalho Coletivo

 Reorganizar, por meio
conversas  com  os
professores,  o trabalho
pedagógico,  buscando
melhorar  a  qualidade
da aprendizagem.

Assessorar  o  trabalho
coletivo  participando
com  os  demais
profissionais da escola
na  construção  de
estratégias alternativas
de ensino, de forma a
superar  os  obstáculos
na  aquisição  do
conhecimento  dos
estudantes  com
dificuldades  de
aprendizagem.

Promover  palestras
com especialistas  nas
coordenações
coletivas.
Incentivo  à  realização
de  cursos  de
atualização na EAPE.

EEAA Semestralmente
ou de acordo com
a demanda.

Socializar  novos
procedimentos  de
avaliação  da
aprendizagem.

Acompanhamento  do
Processo de Ensino e
Aprendizagem

 Promover a articulação
pedagógica  em  rede,
envolvendo  o
atendimento  no  ensino
regular  na  modalidade
da
educação  especial  na
perspectiva  da
educação inclusiva.
Apoiar  ações  de

Avaliar  e  intervir  junto
aos  estudantes  com
suspeitas  de
Necessidades
Educacionais
Especiais,  defasagem
em  idade  e  série,
multirrepetência,
fragmentação  do
processo  de

Aplicação  de  testes
pedagógicos  e
psicológicos
específicos, bem como
acompanhamento  de
estudantes  individual
ou  em  grupo,  caso
seja  necessário,  a fim
de  possibilitar  o
desenvolvimento  e

 SEAA,  Equipe
gestora,  professores
regentes,
coordenadores,
orientadora
educacional,
professora da Sala de
Recursos  e
estudantes.

Participação  nas
reuniões
Coletivas,
Conselhos  de
Classe  e  demais
reuniões.
Atendimento
direto  aos
estudantes  com
registro  no  SEAA

Orientar  os  docentes
envolvidos  no
processo  ensino  e
aprendizagem sobre a
utilização  de
estratégias  e
metodologias
específicas  para
favorecer  a  prática
pedagógica  e  o



enfrentamento  à
discriminação,  ao
preconceito  e  à
violência,  visando  ao
estabelecimento  de
condições  adequadas
para  o  sucesso
educacional  dos
educandos  com
deficiência,  transtorno
global  do
desenvolvimento  e
altas  habilidades  ou
superdotação  em
colaboração  com  as
famílias  e  com  órgãos
públicos de assistência
social,  saúde  e
proteção  à  infância,  à
adolescência  e  à
juventude.

alfabetização  e
dificuldades  no
processo  de
aprendizagem;
Sensibilizar as famílias
quanto  à  necessidade
e  importância  da
participação  no
processo  educacional
dos filhos;

aprendizagem  ao
estudante,  de  acordo
com as orientações do
PAIQUE  -  Programa
de  Intervenção  das
Queixas  escolares,
organizando  os
registros  internos  e
externos,  Relatório  de
Intervenção
Educacional.
Apoiar  o  processo  de
ensino-aprendizagem
por  meio  de
acompanhamento  e
intervenção  junto  ao
professor  em  sala  de
aula;
Realizar  entrevista,
oficinas,  reuniões,
encontros
pedagógicos  e  estudo
de  caso.  Participar
ativamente  do  projeto
interventivo,
semanalmente.

e  outros  com
queixas escolares,
avaliações
interventivas,  nas
terças  feira,  nos
turnos  matutino  e
vespertino;
Participação  em
excursões/passeio
s  realizados  pela
escola,  quando
solicitado.

desenvolvimento  dos
estudantes  para  o
quais  foi  solicitado
apoio específico.
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