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“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai 

acontecer. O planejamento é um instrumento para raciocinar o agora, 

sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje, para 

merecermos um futuro. O produto final do planejamento não é a 

informação: é sempre o trabalho.” 

 
Peter Drucker 
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APRESENTAÇÃO 
 

A construção desta proposta pedagógica está alicerçada na legislação 

norteadora do sistema educacional, com ênfase na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, no Projeto Político-

pedagógico da SEDF “Professor Carlos Mota” e no Currículo em Movimento da 

Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal. Toda a sua estruturação foi 

elaborada em consonância com as orientações constantes na Resolução CEDF N.º 02, 

de 12/04/2016.  

O coletivo da escola colaborou significativamente para a estruturação deste 

documento. Na elaboração desta proposta houve atenção em adequar todos os 

instrumentos teóricos à realidade na qual esta escola está inserida, observando os 

diferentes aspectos, necessidades e peculiaridades da comunidade escolar. 

O objetivo da elaboração consistiu em promover discussões, detectar 

disfunções, elencar prioridades e soluções para os problemas existentes na escola, 

ouvindo todos os segmentos. Com isso há a distribuição das funções e atribuições que 

cada um deve exercer. 

Todas as ações planejadas e descritas neste documento ratificam o anseio de 

todos para a construção de uma escola coligada com os desafios da educação. Todo 

trabalho desenvolvido por esta escola está voltado para a operacionalização da nova 

proposta curricular, que está em movimento contínuo: desde as discussões, o 

planejamento, a execução e avaliação das ações constantes na proposta construída. 

Durante o ano em curso, essas ações serão avaliadas para adequações durante 

todo o processo de operacionalização. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO 

 

Ao longo dos anos se faz necessário avaliar a qualidade de educação oferecida 

à sociedade brasileira, buscando fatores que por ventura prejudicam o dia-a-dia 

escolar, mais precisamente o processo de ensino e aprendizagem. 

A escola como instituição do saber sistematizado tem a responsabilidade de 

garantir a aprendizagem aos seus alunos de maneira qualitativa, reconhecendo a 

realidade a qual essa comunidade está inserida e envidando esforços em cumprir com 

o compromisso de mediar e de transmitir os conhecimentos estabelecidos conforme a 

modalidade atendida. 

Por meio da elaboração da proposta político-pedagógica,  fica  mais fácil pontuar 

assuntos pertinentes à educação oferecida e mobilizar a comunidade ao cumprimento 

da função social da escola. Não é tarefa fácil, contudo é possível. Sabemos que os 

autores deste contexto vão além do professor e o aluno, e envolve a sociedade em 

geral. 

 A escola necessita promover a educação para além dos muros da instituição, 

necessita educar para a vida. Nessa perspectiva se depara com questões sociais 

vigentes que devem integrar as discussões e ações escolares. 

Estamos vivendo momentos de crises mundiais e que são resultados do nosso 

relacionamento com a natureza. 

São muitas as questões. E praticar a ética da solidariedade é perceber-se parte 

da natureza, é ter uma visão de integração com tudo o que acontece. É assim que 

sentimos, de verdade, a postura de cidadão planetário. 

O cidadão planetário é aquele que vive em comunhão e em contado com a 

natureza, que se sente parte de todo o processo da vida no planeta. O cidadão 

planetário defende seu planeta, não é alguém que, apenas, ama a cidade onde mora, 

tem uma visão diferente: o mundo é a cidade! Ele tem consciência de que, por onde 

anda, o que faz atinge, de alguma forma, o planeta. Desde deixar uma torneira aberta 

na hora de escovar os dentes até engaiolar pássaros. 

Cuidar do meio ambiente e ter responsabilidade com o planeta garantem que a 

nossa casa Terra continue firme e que a nossa vida continue a existir. 

Quando suamos o planeta, estamos praticando uma atitude irresponsável e 
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terrível para a natureza. 

Sem educação, não seremos cidadãos planetários. 

Quando pensamos de forma ampliada, entendemos que um palito de picolé no 

chão vai se unir a tantos outros e entupir uma galeria na rua. Então entendemos que 

esse mesmo palito contribui para a poluição do planeta. 

O nosso desejo por um mundo novo é o que nos estimula a lutar e não desistir, 

principalmente, quando tomamos consciência de que temos sempre que aprender a 

descobrir, juntos, novas saídas, não para a cidade ou o estado ou o país, mas para o 

mundo. 

Quando compreendemos que somos cidadãos planetários, sentimo-nos 

responsáveis por este mundo em que vivemos. A partir do momento que entendemos o 

que é mesmo ser cidadão planetário e assumimos essa nova visão de mundo, então, 

estamos nos comprometendo com a sociedade planetária e, consequentemente, 

teremos responsabilidades sobre nosso agir, nosso ser. 

Estamos com um SER HUMANO diferente daquele de que sempre foi falado nos 

livros e nas escolas. Esse ser humano está compreendendo, agora, que faz parte de 

uma sociedade em um mundo bastante modificado pela tecnologia e pela comunidade 

e que essa mesma sociedade continua esse processo de evolução. 

  Esse novo homem assume outras responsabilidades e compromissos. É esse 

novo cidadão que vai começar uma nova sociedade. O compromisso com a ecologia, 

com a democracia, com a humanização, com os direitos universais, com o semelhante 

– seja ele de onde for, não importa o país nem o continente, é cidadão também. 

As ONGs surgem como um novo modelo de organização em que todos se 

envolvem em causas que impedem a felicidade, o convívio, o bem-estar no planeta. A 

sociedade planetária está transformando-se e admitindo ser única com os mesmos 

objetivos comuns. 

Exemplo disso é que os trabalhadores não mais estão satisfeitos de trabalhar 

para uma empresa ou país que tem mão de obra semiescrava ou infantil. Esse novo 

SER HUMANO não mais se conforma ou abaixa a cabeça para esse tipo de 

comportamento. 

Sempre que falamos em cidadania, em ser cidadão ou cidadã, estamos nos 

referindo aos direitos e aos deveres da pessoa. Nos países democratas, como o Brasil, 

é a Constituição que estabelece e garante esses direitos. O art. 5º da Constituição diz 

que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
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segurança, e à prosperidade. 

Nas discussões realizadas em avaliações institucionais, na semana pedagógica, 

em coordenações coletivas, reuniões pedagógicas e administrativas, percebemos a 

necessidade de implementar no ano de 2018 uma proposta que contemple a 

aprendizagem da clientela atendida, sensibilizando e desenvolvendo atitudes, posturas 

responsáveis diante de problemas ambientais e sociais que prejudicam toda a 

sociedade. Assim, propomos o tema: “Eu, Cidadão Planetário. Seja você a mudança 

que quer ver no mundo”. 

Para tanto os eixos estruturantes de que trata a proposta da SEEDF, norteará as 

ações escolares desta instituição de ensino no que diz respeito às aprendizagens, a 

diversidade, a sustentabilidade humana e a cidadania, promovendo uma prática 

pedagógica reflexiva e transformadora. 

Na elaboração dessa proposta político-pedagógica houve participação de todos 

os segmentos que compõe a comunidade escolar da Escola Classe 21. Foram 

realizados vários estudos com textos, reportagens, livros e documentos diversos que 

tratavam do tema principal. A formatação e revisão ficaram a cargo da supervisora 

pedagógica e diretora. 

 Esse novo homem assume outras responsabilidades e compromissos. É esse 

novo cidadão que vai começar uma nova sociedade. O compromisso com a ecologia, 

com a democracia, com a humanização, com os direitos universais, com o semelhante 

– seja ele de onde for, não importa o país nem o continente, é cidadão também. 

 As ONGs surgem como um novo modelo de organização em que todos se 

envolvem em causas que impedem a felicidade, o convívio, o bem-estar no planeta. A 

sociedade planetária está transformando-se e admitindo ser única com os mesmos 

objetivos comuns. 

Exemplo disso é que os trabalhadores não mais estão satisfeitos de trabalhar 

para uma empresa ou país que tem mão de obra semiescrava ou infantil. Esse novo 

SER HUMANO não mais se conforma ou abaixa a cabeça para esse tipo de 

comportamento. 

Sempre que falamos em cidadania, em ser cidadão ou cidadã, estamos nos 

referindo aos direitos e aos deveres da pessoa. Nos países democratas, como o Brasil, 

é a Constituição que estabelece e garante esses direitos. O art. 5º da Constituição diz 

que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e as estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança, e à prosperidade. 
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 Nas discussões realizadas em avaliações institucionais, na semana pedagógica, 

em coordenações coletivas, reuniões pedagógicas e administrativas, percebemos a 

necessidade de implementar no ano de 2018 uma proposta que contemple a 

aprendizagem da clientela atendida, sensibilizando e desenvolvendo atitudes, posturas 

responsáveis diante de problemas ambientais e sociais que prejudicam toda a 

sociedade. Assim, propomos o tema: “Eu, Cidadão Planetário. Seja você a mudança 

que quer ver no mundo”. 

   Para tanto os eixos estruturantes de que trata a proposta da SEEDF, norteará 

as ações escolares desta instituição de ensino no que diz respeito às aprendizagens, a 

diversidade, a sustentabilidade humana e a cidadania, promovendo uma prática 

pedagógica reflexiva e transformadora. 

    Na elaboração dessa proposta político-pedagógica houve participação de 

todos os segmentos que compõe a comunidade escolar da Escola Classe 21. Foram 

realizados vários estudos com textos, reportagens, livros e documentos diversos que 

tratavam do tema principal. A formatação e revisão ficaram a cargo da supervisora 

pedagógica e diretora. 

    Assim, nesse contexto, a missão da Escola Classe 21 de Ceilândia, em 

consonância com a legislação norteadora do sistema educacional e fundamentada em 

preceitos humanístico-filosóficos, tem por finalidade fazer acontecer o processo de 

ensino-aprendizagem, formando cidadãos preparados para superar desafios pessoais 

e sociais, buscando a excelência educacional. 

 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 
 

 

A Escola Classe 21 foi inaugurada ao final do ano de 1978, para atender 

uma clientela de alunos da 1ª a 6ª série do ensino de 1º grau, em 03 turnos: 

matutino, intermediário e vespertino, chegando a atender 1.552 alunos. Modificou-

se a oferta das séries no ano de 1980, com ensino de 1ª a 4ª série do 1º grau. 

Essa modalidade prosseguiu até 1984. Em 1990 a escola aboliu o turno 

intermediário, o chamado “turno da fome”. 

               Durante a primeira década a escola foi arborizada. Foram plantadas 

muitas árvores, gramas e flores, criando um micro-clima que além de reter a umidade 

do solo e oferecer sombra aos alunos contribuiu muito para diminuir a poeira dentro da 
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escola. Ainda hoje, mesmo com a urbanização e pavimentação de toda essa área, é 

possível ouvir sabiá, bem-te-vi e joão-de-barro cantando dentro da área escolar, 

proporcionando qualidade de vida aos que aqui estudam e trabalham. 

Hoje desenvolve suas atividades com estudantes da educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental num sistema de jornada ampliada, utilizando-se das 

estratégias da SEEDF no desenvolvimento de suas atividades pedagógicas e 

administrativas como foco, oferecer a melhor educação pública a sua clientela. 

 

 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.1. Contexto Educacional 
 

Diversos ajustes foram feitos sempre procurando atender a demanda local. A 

partir de 1998 com a implantação e implementação da jornada ampliada que favoreceu 

maior intercâmbio entre os profissionais de educação, surgiu também a oportunidade 

de se atualizarem por meio de grupos de estudos, da discussão sempre embasada em 

experiências vivenciadas e um espaço maior para o planejamento das ações a serem 

realizadas em sala de aula. 

Ampliamos o atendimento à educação infantil e  ensino  especial o que perdurou 

até meados de 2004, excluindo a classe de ensino especial, para se tornar então 

Escola Inclusiva a partir do ano letivo de 2005. Desde então vem atendendo turmas de 

integração total e integração inversa com suas possíveis reduções no número de 

alunos atendidos por turma, visando a inclusão de estudantes com necessidades 

educacionais especiais (ENEEs). Neste mesmo ano se deu o início a ampliação do 

ensino fundamental de 08 para 09 anos, bem como a utilização da estratégia 

metodológica do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) /SEDF para os três primeiros anos 

de escolarização. 

Em 2006, ocorreu também adaptação da estrutura física da escola para melhor 

atendimento dos ENEEs/DF (Deficientes Físicos). No ano de 2008 a SEDF implantou a 

Gestão Compartilhada para toda a rede pública de ensino. 

O total de alunos matriculados no ano letivo de 2011 foi em 741 alunos, 

atendendo nos turnos matutino e vespertino a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental de 09 anos (anos iniciais). Neste ano foi criada também uma turma de 

correção de fluxo, logo extinta no início do segundo semestre, redistribuindo os alunos 
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em suas turmas de origem. Vale ressaltar que o trabalho realizado pelos professores e 

toda a equipe envolvida se sobressaiu com excelência, elevando o índice de 

rendimento no IDEB, com a meta alcançada de 6,4 e reduzindo significativamente o 

quadro de alunos defasados matriculados na escola. 

No ano de 2012 foi aprovada pelo GDF, a lei de Gestão Democrática n.º 4.751, 

de 07/02/2012, com o processo de eleições diretas para os cargos de diretor e vice-

diretor das escolas públicas do Distrito Federal, além de toda uma reestruturação na 

Secretaria de Educação do DF.  

 

 

  

3.2. Perfil dos profissionais de Educação 

 

O quadro de servidores efetivos e contratados, é composto de profissionais 

legalmente habilitados de acordo com as respectivas áreas de atuação e atuam 

conforme legislação vigente cumprindo o Calendário Escolar Oficial das Escolas 

Públicas do Distrito Federal.  

Para atendimento da clientela escolar, nos organizamos da seguinte forma: 

EQUIPE GESTORA: Diretora, Vice-diretora, Supervisora Pedagógica e Secretário 

Escolar 

A composição da equipe gestora para exercício 2018 se deu conforme a Lei de 

Gestão Democrática nº. 4.751, de 07/02/2012 alterada pela lei n.º 5.713 de 22/09/2016. 

A equipe deve atuar em conformidade com suas atribuições na referida lei e as 

constantes no Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal. 

Para melhor organização pedagógica e administrativa, às 2ª feiras, a Diretora 

realiza uma reunião com os demais membros para planejamento de ações que deverão 

ser desenvolvidas no decorrer da semana. 

 

Quadro de Funcionários: 
 

Carreira Quantidade 
Magistério: 46 

Equipe gestora (Diretora e Vice-diretora) 02 
Supervisora Pedagógica 01 
Coordenadora Pedagógica 03 
Professores regentes 34 
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Professora de Sala de Recursos 01 
Pedagoga do SEAA 01 
Orientadora Educacional 01 
Professores com limitação de função 03 

Assistência a Educação: 25 
Auxiliar de educação – conservação e limpeza 00 
Serviços terceirizados – conservação e limpeza 05 
Auxiliar de educação com limitação de função 01 
Auxiliar de educação – merendeiras 02 
Secretário Escolar 01 
Apoio técnico administrativo 01 
Técnico de gestão educacional – monitor 01 
Educador social voluntário 08 
Merendeiras terceirizadas 02 
Vigilância desarmada terceirizada 04 

Total 71 

 

 

3.3. Perfil dos estudantes e comunidade escolar 

 

A comunidade escolar conta com uma infraestrutura urbana básica: água tratada, 

rede de esgoto, energia elétrica, telefone e sinal banda larga – ADSL. Uma parte 

considerável das famílias possui casa própria, embora outra custeie aluguel e dependa 

de programas governamentais em complementação a uma renda mínima. O nível 

socioeconômico é satisfatório, a maior parte das famílias tem renda igual ou superior a 

dois salários mínimos. 

Quanto aos aspectos socioculturais, a maioria dos pais e mães de família tem 

escolaridade de ensino médio completa. Assim, existe também uma parcela 

significativa de pais que acreditam ser a educação, a saída mais acessível para 

diminuir as desigualdades sociais, oportunizando desenvolvimento pessoal     e social 

mais digno a seus filhos.  

Fato é que a Escola Classe 21 de Ceilândia, a completar 40 anos de existência, 

embora hoje se depare com uma estrutura física comprometida, principalmente no que 

diz respeito ao piso, instalações elétricas e hidráulicas, desde a sua fundação tem 

realizado trabalhos bastantes significativos para toda comunidade escolar, sempre 

contando com profissionais comprometidos com a educação. Atividades 

extracurriculares e extraclasses voltados para o desenvolvimento global do aluno, 

sempre foram, apesar das adversidades dos diferentes momentos, ressaltados. 

Assim a escola criou uma identidade, considerando os esforços envidados na 

consolidação de ações pedagógicas que promovessem a alfabetização qualitativa dos 
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alunos que por ela passaram. Diante disso, o que temos hoje é a crescente procura por 

matrículas solicitadas por ex-alunos da Escola Classe 21, hoje pais de família que, 

acreditando nesse trabalho, escolheram-na para oferecer a educação a seus filhos. 

 

 

 3.4. Infraestrutura 

A Escola Classe 21 de Ceilândia oferece, para execução das atividades 

administrativas e pedagógicas, os seguintes ambientes: 

 01 estacionamento interno restrito ao uso dos funcionários; 
 área verde aos arredores da escola; 
 01 parque infantil; 
 01 sala da Direção; 
 01 sala da Supervisão/Coordenação Pedagógica; 
 01 Secretaria; 
 02 banheiros (feminino/masculino) para professores equipe 

administrativa; 
 01 depósito de materiais administrativos e pedagógicos; 
 01 sala para o Serviço de Orientação Educacional; 
 01 sala dos professores/coordenação; 
 01 copa; 
 01 sala de multimídia; 
 17 salas de aula; 
 01 sala de leitura; 
 01 sala de recursos/SEAA; 
 01 laboratório de informática; 
 02 banheiros (feminino/masculino) para uso dos alunos; 
 01 banheiro para alunos com necessidades educacionais especiais; 
 01 cantina; 
 01 depósito de gêneros alimentícios; 
 01 pátio interno coberto; 
 01 sala para os servidores da carreira assistência a educação; 
 01 banheiro para uso dos servidores; 
 01 quadra poliesportiva. 

 

 

RECURSOS DIDÁTICO METODOLÓGICOS 

A escola também oferece uma diversidade de materiais para que o processo de 

ensino-aprendizagem aconteça de forma dinâmica e estimulante. 

São eles: 

 Televisão;

 Aparelhagem de som ambiente;

 02 caixas amplificadas;

 10 aparelhos de som portátil;
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 Videcassete acoplado ao dvd;

 Fitas e cds educativos;

 Mapas diversos;

 03 Globos terrestres;

 Aparelho de DVD;

 Aparelho retroprojetor;

 02 projetores (Data-show);

 01 PROINFO;

 01 lousa digital;

 07 Computadores para uso administrativo e pedagógico;

 Impressoras matricial e a jato de tinta;

 Máquina de escrever manual;

 02 Duplicadores elétricos;

 Máquina copiadora;

 17 computadores para utilização dos alunos;

 Livros de literatura infantil e infanto-juvenil;

 Livros didáticos para pesquisa;

 Revistas pedagógicas;

 Materiais, jogos, brinquedos pedagógicos diversos, e outros.



           LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 



Desde 2011 a escola oferece outro suporte pedagógico moderno, o 

Laboratório de Informática, visando à utilização da tecnologia na prática 

pedagógica diária. O programa oferecido decorre de uma parceria da INFO 

Educacional – Empresa Mineira, com a Secretaria de Educação. O programa visa 

atender todas as turmas, da educação infantil ao 5º ano, e tem como objetivo 

oferecer suporte pedagógico aos professores conforme conteúdos trabalhados 

em atendimento às expectativas de aprendizagem, por meio da informática. 

 

PARQUE INFANTIL E QUADRA POLIESPORTIVA 

A escola elaborou um cronograma de atendimento para uso do parque infantil 

aos alunos da Educação Infantil, 1º e 2º ano, bem como para utilização da quadra 
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poliesportiva para todos os alunos matriculados. O objetivo é ministrar aulas recreativas 

e esportivas, abordando os conteúdos de psicomotricidade, jogos e recreação de forma 

lúdica. 

 

 

 

3.5. Indicadores do Desempenho Escolar 

a- Indicadores Internos 

 De acordo com o trabalho realizado na escola, toda a organização, 

planejamentos, objetivos e ações realizadas e também através das nossas auto 

avaliações institucionais contínuas no âmbito escolar, funcionários e estudantes, o que 

nos leva a conseguir dados significativos para o crescimento desta unidade de ensino 

propiciando melhor aprendizado sempre. 

 
 
Rendimento escolar da Escola Classe 21 de Ceilândia 
 

 

ANO 
 

ALUNOS RETIDOS ALUNOS PROMOVIDOS 

2007 
 

8,56% 91,44% 

2008 
 

6,41% 93,59% 

2009 
 

3,9% 96,1% 

2010 
 

5,2% 94,8% 

2011 
 

5,0% 95,0% 

2012 
 

4,9% 95,1% 

2013 
 

3,8% 96,2% 

2014 
 

2,7% 97,3% 

2015 
 

5,8% 94,2% 

2016 
 

3,2% 96,7% 

2017 
 

5,2% 94,8% 
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B. Indicadores Externos 

   Os quadros abaixo explicitam os resultados obtidos pela escola nas avaliações 

externas: 

 

 
 

Avaliação realizada 

Prova Brasil – 
ANA (3º ano) 

Ano Níveis de Proficiência em LEITURA 

 Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 

 6.10% 21.69% 53.63% 18.58% 

Níveis de Proficiência em ESCRITA 

Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 
 

 

129 estudantes 

 

2013 

4.54% 12.25% 7.92% 75.29% 

Níveis de Proficiência em MATEMÁTICA 

Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 

4.49% 14.28% 26.79% 54.44% 

 

 

 
122 estudantes 

 

 

 
2014 

Níveis de Proficiência em LEITURA 

Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 

4,1% 27.05% 51.64% 17.21% 

Níveis de Proficiência em ESCRITA 

Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 Nível 05 

1,64% 10,66% 12,3% 68.85% 6.56% 

126 estudantes Níveis de Proficiência em MATEMÁTICA 

Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 

3,97% 26.98% 20.63% 48.41% 

*Não houve 

Avaliação 

2015 ----- ----- ----- ----- 

 

 

Avaliação realizada Ano Resultado esperado Resultado alcançado 

Prova Brasil (4ª série) 2005 4,9 4,9 

Prova Brasil (4ª série) 2007 5,1 4,9 

Prova Brasil (5º ano) 2009 5,3 5,8 

Prova Brasil (5º ano) 2011 5,8 6,4 

Prova Brasil (5º ano) 2013 5,9 6,4 

Prova Brasil (5º ano) 2015 6,2 6,4 
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Como registro de experiências bem sucedidas, citamos algumas reconhecidas e 

premiadas ao longo da existência da nossa escola: 

 

 Concurso de Poesia/2001 – 1º lugar 

Promovido pela EMBRAPA 

Tema: Um jeito gostoso de ver o leite 

Aluno: Alberi Lima dos Santos 

Professora: Cleusa Maria da Silva Bernardes – 4ª série 

Diretor: Antonio Francisco Marins 

Vice-diretora: Maria Aparecida da Silva 

Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos 

 

 Concurso de Desenhos e Frases/2002 – 1º lugar 

Promovido pela AMAGIS/TJDFT – Associação dos Magistrados do DF e 

Territórios 

Aluno: Filipe Daniel Araújo 

Professora: Cleusa Maria da Silva Bernardes – 4ª série 

Diretor: Antonio Francisco Marins 

Vice-diretora: Maria Aparecida da Silva 

Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos 
 

 

 Concurso de Poesia/2005 – 1º lugar 

Promovido pela Administração Regional de Ceilândia 

Tema: Aniversário de Ceilândia – “Ceilândia 34 anos de 

existência” Aluno: Daniel Dias Durães 

Professora: Cleusa Maria da Silva Bernardes – 4ª série 

Diretor: Antonio Francisco Marins 

Vice-diretora: Arilda Fátima Soares da Conceição 

Assistente Pedagògica: Fides Angélica Sousa dos 

Santos 

 

 Prêmio Orientador Educacional/ 2005 – 1º lugar 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do 

DF Tema: Assunto de Família também se discute na 
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escola Orientadora Educacional: Leila Aparecida Ribeiro 

de Andrade Diretor: Antonio Francisco Marins 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Assistente Pedagògica: Fides Angélica Sousa dos Santos 

 

 Concurso de Redação/2006 – 1º lugar 

      Promovido pela AMAGIS/TJDFT Associação dos Magistrados do DF e 

Territórios 

Tema: Justiça e Cidadania 

Aluna: Ingrid Soares 

Cavalcante 

Professora: Renilda Menezes Magalhães Garcia – 4ª 

série Diretor: Antonio Francisco Marins 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Assistente Pedagògica: Fides Angélica Sousa dos Santos 

 

 Prêmio Orientador Educacional/2006 – 2º lugar 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação 

do DF Tema: Compartilhando Valores na Escola 

Orientadora Educacional: Leila Aparecida Ribeiro de Andrade 

Diretor: Antônio Francisco Marins 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos 

 

 I Feira de Ciências da DRE – Ceilândia/2008 – 1º lugar (anos iniciais) 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF/DREC 

Tema: Chuva Ácida 

Alunos do 4º ano vespertino, turmas: “D” e “E” 

Professoras: Rosilene Pimentel Américo e Valdivina da Silva 

Santos Diretor: Antônio Francisco Marins 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da 

Silva 

Supervisora Administrativa: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes 
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 II Feira de Ciências da DRE – Ceilândia/2009 – 2º lugar (anos iniciais) 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do 

DF/DREC Tema: Ciclo da Água na Natureza 

Alunos do 1º ano vespertino, turmas: “A”, “B” e “C” 

Professoras: Ivone Ferreira Guedes, Maria Alves Soares e Maria Sônia 

Alves. Diretor: Antônio Francisco Marins 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da 

Silva 

Supervisora Administrativa: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes 
 

 1ª Olimpíadas Escolares - XXIV Jogos da Primavera de 

Ceilândia/2011 1º lugar (anos iniciais) 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do 

DF/CREC Tema: Atletismo – categoria pré-mirim masculino 

(prova 600 metros) Aluno: Lucas Henrique Pinheiro Zacarias 

Professora: Maria do Carmo dos Reis – 5º ano 

D Diretor: Antônio Francisco Marins 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da 

Silva Supervisor Administrativo: Josivaldo 

Oliveira Santos 

 

 IDEB/DF 2011 - 1º Melhor Nota entre as Escolas Classes de 

Ceilândia (anos iniciais) – Meta alcançada 6,4 

Promovido pelo Ministério da 

Educação Tema: Prova Brasil 

Alunos do 5º ano 

Professoras: Maria do Carmo dos Reis, Renilda Menezes M Garcia, Rosilene 

Pimentel Américo e Valdivina da Silva Santos. 

Diretor: Antônio Francisco Marins 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição Supervisora Pedagógica: Etiene 

Pedrosa da Silva 
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Coordenadora Pedagógica: Luciana Maria de Souza Almeida 

Fernandes Supervisor Administrativo: Josivaldo Oliveira Santos 

 

 IDEB/DF 2013 - 2º Melhor Nota entre as Escolas Classes de 

Ceilândia (anos iniciais) – Meta alcançada 6,4 

Promovido pelo Ministério da 

Educação Tema: Prova Brasil 

Alunos do 5º ano 

Professoras: Maria do Carmo dos Reis, Renilda Menezes M Garcia, Rosilene 

Pimentel Américo e Thamyres Mayara Lisboa Ferreira 

Diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Vice-diretora: Luciana Maria de Souza Almeida 

Fernandes Supervisora Pedagógica: Heloísa Helena 

Zeferino Silva Coordenadora Pedagógica: Iolanda de 

Sales Fernandes 

 

 IDEB/DF 2015 - 2º Melhor Nota entre as Escolas Classes de 

Ceilândia (anos iniciais) – Meta alcançada 6,4 

Promovido pelo Ministério da 

Educação Tema: Prova Brasil 

Alunos do 5º ano 

Professoras: Giulliana Novaes Oliveira, Renilda Menezes M Garcia, 

Rosilene Pimentel Américo, Sandra Vieira de S Quintal e Silvana Mª 

Mendes C Araújo Diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Vice-diretora: Luciana Maria de Souza Almeida 

Fernandes Supervisora Pedagógica: Heloísa Helena 

Zeferino Coordenadora Pedagógica: Etiene Pedrosa da 

Silva 

 

 VIII Feira de Ciências da CRE – Ceilândia/2016 – 2º lugar (anos iniciais) 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do 

DF/CREC Tema: Os 10 R’s Sustentáveis 

Alunos do 5º ano matutino, turma: “A” 

Professora: Juliane Agnes 
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Diretora: Adriana Jardim da Conceição 

 Vice-diretora: Luciana Maria de Souza Almeida 

Fernandes                    Supervisora Pedagógica: Etiene 

Pedrosa da Silva Coordenadora Pedagógica: Iolanda 

de Sales Fernandes. 
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II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

Considerando o trabalho desenvolvido em anos anteriores, a realização de 

avaliações institucionais, as discussões durante a semana pedagógica e coordenações 

coletivas do corrente ano, elencamos junto aos segmentos da comunidade escolar os 

tópicos pertinentes à formação da proposta pedagógica 2017 - 2019.  

São eles: 

 ações negativas que desvalorizam e prejudicam a autoestima e a 

convivência escolar; 

 a prática de violência física ou psicológica entre os segmentos da escola; 

 fragilidade emocional/profissional dos envolvidos comprometendo o

processo de ensino e aprendizagem; 

 frequentes acidentes, agressões físicas e morais no ambiente escolar, mais 

precisamente durante o “recreio”; 

 desvalorização do espaço físico (escolar e da comunidade em geral) quanto a 

limpeza e conservação do meio ambiente; 

 dificuldade de inserção do lúdico nas atividades escolares; 

 ausência de momentos destinados a brincadeiras com abordagem didática; 

 transferência de responsabilidades na educação das crianças; 

 distanciamento entre família e escola, como se fossem independentes; 

  enfraquecimento desse elo, por força das mudanças sociais; 

 pouco acompanhamento na vida escolar do aluno; 

 desinformação da comunidade escolar sobre os órgãos da sociedade 

 que zelam e atuam na garantia de direitos e deveres da família, da criança, da escola 
e do cidadão comum; 

 quantidade de funcionários da carreira assistência, insuficientes para atender 

aos serviços de limpeza e conservação da escola durante seu horário de 

funcionamento; 

 desuso do Currículo da Educação Básica das Escolas Pública do DF; 
 desvalorização do educador pela comunidade na qual está inserida; 

 dificuldade em manter a qualidade do processo ensino-aprendizagem

 devido a promoção automática prevista atualmente no Ensino Fundamental 

de 09 anos (BIA), independente dos avanços cognitivos atingidos por cada 

aluno; 
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 utilização ineficiente de parâmetros de avaliação concretos e transparentes 

para o acompanhamento escolar dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem; 

 quantidade de alunos repetentes e bi repetentes no ensino fundamental; 

 retenção acentuada de alunos no 3º ano do BIA; 

 transição deficiente (requisitos) de alunos da Educação Infantil para o 1º ano 

do ensino fundamental; 

 tempo insuficiente e resistência de alguns profissionais na prática de 

intervenções pedagógicas (reagrupamentos, reforço escolar e projeto 

interventivo); 

 infrequência escolar de aluno; 

Consideramos os tópicos supracitados, como atuações que minimizam a 

qualidade da educação, possibilitam insucessos fragmentados, a ineficiência dos 

serviços prestados contribuindo para as deficiências no processo de ensino-

aprendizagem. 

Identificando esses pontos, a instituição educacional, fazendo-se representar por 

cada um na sua função, poderá desenvolver procedimentos eficientes para atenuar ou 

até reduzir as falhas que emperram o alcance da qualidade do ensino. Mas a eficácia do 

processo de ensino e aprendizagem deve permear alguns princípios em sua prática. 

Em Vygotsky, o homem possui natureza social, visto que nasce em um ambiente 

carregado de valores culturais. Nesse sentido, a convivência social é fundamental para 

transformar o homem de ser biológico em ser humano social. A criança nasce apenas 

com funções psicológicas elementares e, a partir do aprendizado da cultura, estas 

funções transformam-se em funções psicológicas superiores (VYGOTSKY, 1991). Essa 

evolução é mediatizada pelas pessoas que interagem com as crianças, e é essa 

intermediação que dá ao conhecimento um significado social e histórico. Assim se 

consolida a função social da escola, instituição eleita para socializar o saber 

sistematizado potencializando seus pares de maneira crítica e participativa para atuar na 

sociedade a qual faz parte.  

Como Instituição Pública de Ensino integrante do sistema educacional da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a Escola Classe 21 de Ceilândia 

em atendimento aos ideais da educação, onde os procedimentos pedagógicos e 

administrativos privilegiem a construção de competências básicas para a formação de 

cidadãos críticos, com responsabilidade social e ação competente capaz de gerar 
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sucesso educacional, pessoal e social, desenvolvendo uma educação qualitativa, 

norteia-se em alguns princípios. 

 São eles: 

 Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da 

Criticidade e do Respeito ao Bem Comum; 

 Princípios Éticos da Autonomia da Responsabilidade, da Solidariedade e do 

Respeito à Ordem Democrática; 

 Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da 

Qualidade, da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais; 

  Liberdade de movimentos, autodisciplina e autodeterminação; 

 
  Desenvolvimento de vivências da autoconstrução, buscando internalizar 

nomes e valores sociais, habilidades que irão permitir construir um 

conhecimento de forma segura, de acordo com o ambiente, material, o 

professor e as normas; 

 Igualdade de oportunidade para o acesso e permanência na escola, garantindo 

quantidade e qualidade de ensino a todos os alunos regularmente matriculados; 

 Valorização do profissional da educação escolar; 

 
  Garantia do padrão de qualidade; 

 
 Valorização da experiência extraescolar; 

 
  Respeito à pessoa, considerando o educando como centro de nossa ação 

educativa com vistas ao desenvolvimento máximo de suas potencialidades; 

 Coparticipação da família, escola e comunidade na discussão e definição de 

prioridades, estratégias e ações do processo educativo. 

 Inclusão educacional, atendendo aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, mediante diálogo entre a família e escola, buscando 

atender aos princípios da LDB nas suas especificidades. 

  Abordagem didática com ênfase nos aspectos psicológicos, sociológicos e 

políticos, considerando as características individuais dos alunos e 

adequando o fazer pedagógico para a aquisição de conhecimentos formais 

que visem favorecer a participação social de modo crítico. 
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 Princípios da psicologia genética como acompanhamento do processo de 
desenvolvimento na construção do conhecimento com visão de 
complexidade e provisoriedade. 

 

 

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
 

A escola, como instituição sistematizada do saber, em cumprimento a sua 

função social, deve fomentar ações que levem a produção e socialização do 

conhecimento na construção da cidadania almejada. 

O tema central da proposta ”Eu, Cidadão Planetário. Seja você a 

mudança que quer ver no mundo”, bem como os eixos de trabalho transversais: 

educação para a Sustentabilidade, educação para a Diversidade, educação para e 

em Direitos Humanos e educação para a Cidadania que nortearão as ações 

pedagógicas da instituição. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira descreve que a 

educação deve abranger os processos formativos da pessoa, inserindo-a no 

mundo do trabalho e na vida social. Nessa perspectiva, a gestão escolar direciona 

as ações sendo discutidas, planejadas e executadas com a participação de todos 

os envolvidos no cotidiano escolar, descentralizando e construindo coletivamente a 

prática educativa. Prática essa que deve partir da premissa de que todos podem 

aprender. Com embasamento técnico-pedagógico, os profissionais de educação 

devem criar condições favoráveis ao aprendizado, acolhendo e rompendo barreiras 

na garantia de uma aprendizagem efetiva a todos os estudantes. 

Importante ressaltar que a educação não acontece desvinculada da 

afetividade. Assim a educação em valores baseia-se na própria Lei de Diretrizes e 

Bases que em seu artigo 27, inciso I faz referência ao determinar que “os 

conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes 

diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e a ordem democrática”. A 

educação em valores dá sentido e é o objetivo da educação escolar, que aliada à 

aquisição de conhecimentos, competências e habilidades, faz-se necessária à 

formação de valores básicos para a vida e para a convivência visando não apenas 

o campo didático, facilitando o aprendizado e colaborando para uma boa saúde 
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mental, social e de autoestima. 

A diversidade é uma das maiores riquezas do ser humano, pela capacidade 

de diferenciação que apresenta, desde que a percepção seja de que as diferenças 

devem ser respeitadas. Inúmeras leis já foram criadas visando a valorização do 

diferente e a inclusão de todo e qualquer indivíduo no convívio social, o que 

implementa o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (aprovada 

pelas Nações Unidas) que diz: “não deve existir em nenhum momento, 

discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade, opinião ou qualquer 

outro motivo.” 

Desde 2005, desenvolvemos o Programa de Educação Inclusiva que 

consiste em pôr em prática um novo conceito que tem como base tornar a 

educação acessível a todas as pessoas, oferecendo alternativas que contemplem 

a diversidade dos alunos e com isso atender às exigências de uma sociedade que 

vem combatendo preconceitos, discriminação, barreiras entre indivíduos, povos e 

culturas. 

Agindo sobre essa realidade que é a diversidade, no seu mais amplo 

conceito, propomos aos alunos, o desenvolvimento do currículo funcional no 

sentido de buscar meios úteis e práticos para favorecer a compreensão das 

competências sociais, o acesso ao conhecimento e às atividades valorizadas pela 

comunidade na inclusão social desses alunos. 

Outras questões como a violência, prostituição, trabalho escravo, uso 

indevido de drogas, etc, são realidades oriundas das desigualdades sociais e 

temas frequentemente discutidos na escola. 

Dentre os atuais princípios e concepções educacionais, a diversidade, a 

sustentabilidade e a cidadania são temas interligados que permeiam a formação 

do ser humano. Os três fazem parte da construção de uma sociedade promissora. 

Atitudes e posturas sociais justas e economicamente realizáveis são ações 

de sustentabilidade que praticadas hoje suprem as necessidades do presente e do 

futuro. Daí entra a questão da educação ambiental, considerando a Lei nº. 9.795 

de 27 de abril de 1999 em seu artigo 1º que descreve: 

“Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” 
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As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser 

desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar. Assim enfatizamos a 

qualidade de vida como assunto agregado à proposta, e justificamos pelo fato de 

possuirmos uma escola bem arborizada, limpa, arejada e que possui uma flora e fauna 

que devem ser cuidadas e preservadas para que continuemos a usufruir da qualidade de 

vida que temos hoje neste ambiente: ar puro, sombra e belezas naturais que além de 

permitirem sua contemplação, nos levam a higiene mental, ambiental e social. Neste 

sentido, buscamos a superação de práticas eventuais, que se limitavam, muitas vezes, 

as datas comemorativas alusivas ao meio ambiente e nos organizamos para uma ação 

metodológica mais consciente em que a resolução dos problemas ambientais locais 

fosse o foco. Portanto, as intervenções reais que nossa comunidade escolar conseguir 

realizar sobre o meio (reativar o projeto de coleta seletiva e reciclagem, economia de 

água e energia, conhecimento e cuidado com a flora escolar, limpeza das áreas verdes, 

etc.) é que constituirão o objeto de estudo para nossos alunos, pois entendemos que 

são os bons exemplos concretos que mostram, de fato, qual a possibilidade que tem de 

modificar a realidade na qual estão inseridos e de serem protagonistas desta ação. 

Acreditamos ainda, que a educação ambiental, extrapola o contexto escolar, 

promovendo à formação de um cidadão mais crítico, reflexivo, participativo e preparado 

para a vida enquanto membro da biosfera, o qual sabe lidar com as relações sociais e 

ambientais de seu tempo, de forma a evitar desperdícios e danos à natureza, 

estabelecendo assim, para o presente e para o futuro, um relacionamento harmonioso 

com o meio. 

Tratar do tema sustentabilidade humana, extrapola o aspecto ecológico e 

aprofunda além das questões ambientais usualmente abordadas, os aspectos 

civilizatórios, que leve o ser humano a refletir consciente e eticamente sobre sua 

postura, seu modo de vida, assumindo responsabilidade pelos seus atos, pensando em 

si, no outro e na sociedade planetária. Supõe cuidados em atender suas necessidades 

básicas sem depredar os demais elementos da natureza. 

Gerir uma instituição de ensino perpassa pela construção de conquistas da 

humanidade, trabalhando a justiça e o bem comum, ressaltando direitos, garantias, 

liberdade. Contudo pressupõem direitos a cumprir, onde cada um deve ser cônscio de 

suas responsabilidades já que integra o coletivo social, aí se forma a cidadania, 

entendendo ser a prática sistemática dos direitos conquistados. 

Diante disso, conforme consta no currículo em movimento, enfatizar os termos 

usualmente utilizados pela sociedade: cidadania e educação em e para os direitos 
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humanos, deve integrar as ações escolares com a finalidade de que a comunidade 

escolar que comunga do mesmo espaço se reconheça como sujeitos de direitos, 

capazes de exercê-los e promovê-los ao mesmo tempo em que respeitam o direito do 

outro. Desenvolvendo a sensibilidade ética nas relações interpessoais e com todas as 

formas de vida. A finalidade da Educação em e para os direitos humanos é a formação 

na e pela vida e convivência. 

Adotar posturas positivas frente ao meio em que vivemos, bem como promover 

atividades que foquem a aprendizagem no âmbito do desenvolvimento físico, mental, 

cognitivo, afetivo e social de nossas crianças, são ações que contribuirão para o 

cumprimento da função social da escola. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela Escola Classe 21 vem sendo construído 

mediante estudos realizados em formação continuada. Os profissionais de educação 

procuram atualizar-se e enriquecer sua prática pedagógica realizando cursos oferecidos 

pela EAPE/SEDF (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação) ou por 

entidades educacionais afins. Frequentemente se faz avaliação dessa prática 

pedagógica na escola, ocasião em que se identificam as fragilidades no processo de 

ensino e aprendizagem, tornando-se foco para a busca de estratégias que minimizem 

essas barreiras. 

No ano de 2013, foi ministrado na própria instituição, o curso “Currículo em 

Movimento: reorganizando o trabalho pedagógico nos ciclos e Semestralidade”, proposto 

pela SEDF, que promoveu discussões, buscando identificar as fragilidades e as 

potencialidades da aplicação do currículo na rede pública de ensino, rumo à construção 

de um novo currículo. Durante as coordenações coletivas da escola ou organizadas pela 

Coordenação Regional, os professores tiveram a oportunidade de discutir os eixos 

transversais que compõem o currículo. Diversas reuniões foram realizadas com a 

captação de sugestões que, sistematizadas, contribuíram para a construção do atual 

Currículo em Movimento. 

Conforme adesão da SEDF ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), que tem o propósito de assegurar que até os 08 anos de idade, todas as 

crianças estejam alfabetizadas na conclusão do 3º ano do ensino fundamental de 09 

anos, em 2013, 2014 e 2015, os professores do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 

participaram da formação continuada com metodologia de estudos e formação prática na 

área de alfabetização em língua portuguesa, alfabetização matemática e ciências da 

natureza. 



                                                                                                       SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 21 

30 
 

Baseado na teoria de Jean Piaget e estudos postulados por Emília Ferreiro, a 

aquisição de conhecimento só acontece mediante a consolidação das estruturas de 

pensamento e, portanto, sempre se dá após a consolidação do esquema que a suporta, 

da mesma forma a passagem de um estágio a outro depende da consolidação e 

superação do anterior. Logo Piaget diz que o conhecimento é desenvolvido por meio de 

quatro estágios: de 0 a 2 anos – sensório-motor; de 2 a 7 anos – pré-operatório; de 7 a 

12 anos – operatório concreto e de 12 anos em diante – operatório formal. 

Segundo Ferreiro: "...a aprendizagem da leitura e da escrita não se dá 

espontaneamente; ao contrário, exige uma ação deliberada do professor e, portanto, 

uma qualificação de quem ensina. Exige planejamento e decisões a respeito do tipo, 

frequência, diversidade, sequência das atividades de aprendizagem. Mas essas 

decisões são tomadas em função do que se considera como papel do aluno e do 

professor nesse processo; por exemplo, as experiências que a criança teve ou não em 

relação à leitura e à escrita. Incluem, também, os critérios que definem o estar 

alfabetizado no contexto de uma cultura." 

Em se tratando do processo de aquisição da leitura e da escrita, a escola tem 

progredido em estudos baseados nos conceitos de Emília Ferreiro, que trata da 

construção do conhecimento pela atuação ativa da criança nesse processo. Sua teoria 

expõe em psicogênese da língua escrita que toda criança passa por quatro fases até 

que esteja alfabetizada: pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. Nesse 

contexto, a finalidade é transferir o foco da escola para o estudante, sujeito que aprende 

e constrói seu próprio conhecimento, utilizando-se de esquemas internos. 

Para aplicação do currículo em movimento, a escola adotou como técnica de 

ensino a Unidade Didática no planejamento coletivo das ações pedagógicas. A unidade 

didática aborda relações de interdependência entre elementos básicos que integram o 

ato de ensinar, os objetivos, o conteúdo, a metodologia, os recursos e a avaliação. Por 

meio dessa técnica, os professores programam o trabalho e decidem sobre os objetivos 

pretendidos, as atividades para enriquecer as experiências e os estudos dos alunos e a 

avaliação que acompanha todo o processo. O objetivo é articular a organização dos 

conteúdos de forma intrínseca no processo de ensino e aprendizagem considerando o 

aluno como sujeito que aprende, com abrangência nos conceitos e contextos, 

valorizando a sua realidade. 

Toda a proposta de formação continuada praticada na instituição permite a 

vivência da pluralidade de ideias, das discussões e o planejamento do trabalho coletivo. 
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IV.OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
 

1. OBJETIVO GERAL: 

Promover a eficiência do processo ensino-aprendizagem e envolver a 

comunidade escolar como protagonistas da ação educativa, visando o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e moral dos nossos alunos para o exercício pleno da cidadania. 

 
 

Dimensão 
 

OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão Pedagógica 

Estimular o uso diário do Currículo da 

Educação Básica das Escolas Públicas do DF 

como ferramenta principal de trabalho; 

Promover espaços e atividades para o 

desenvolvimento de habilidades psicomotoras, 

sócioafetivas, artísticas, culturais e intelectuais, 

por meio do lúdico; 

Explorar temas transversais (valores e 

atualidades) no âmbito do desenvolvimento 

ético-moral da comunidade escolar; 
Desenvolver metodologias que favoreçam a 

aquisição de competências e habilidades 

previstas para o ano/série; 

Promover encontros semanais (coordenação 

coletiva) com o corpo docente afim de 

refletirmos sobre as práticas educacionais; 

 
 
 

 
Gestão das aprendizagens e dos 
resultados educacionais 

Detectar causas de evasão e repetência afim 

de buscar mecanismos que reduzam sua 

ocorrência, realizando intervenções junto aos 

professores e famílias; 

Executar ações que favoreçam o 

desenvolvimento dos projetos e programas 

propostos para o ano letivo de 2017; 

Promover a verificação de aprendizagem 

unificada/simulados (indicadores internos de 

rendimento) junto às turmas a fim de detectar 

habilidades que necessitam ser reforçadas, 

bem como adotar outros critérios qualitativos 

para compor a avaliação formativa; 

Oferecer aulas de reforço escolar, como 

intervenção pedagógica coletiva, no turno 

contrário ao da regência; 
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 Promover a realização de Conselhos de 

Classe bimestrais com os professores das 

turmas; 
 

 Realizar visitas domiciliares às famílias do 

aluno evadido; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão Participativa 

Desenvolver com a comunidade escolar 

atitudes e posturas responsáveis diante de 

problemas ambientais, como desperdício de 

água, energia e poluição; 

Oferecer atividades que favoreçam o trabalho 

em equipe e o exercício de posturas 

cooperativas a comunidade escolar; 

Divulgar e incentivar a participação do corpo 

docente nos cursos de formação continuada, 

oferecidos pela EAPE - SEDF, que contribuirá 

com a melhoria da prática pedagógica; 

Promover a interação dos diversos segmentos 

que compõem a comunidade escolar; 

Sensibilizar a comunidade escolar sobre a 

importância da preservação do Meio Ambiente 

e identificar as situações que lhe causam danos 

como: esgotamento dos recursos hídricos, 

poluição, desmatamento, queimadas, extinção 

de animais e outros. 

Gestão de Pessoas 
Aproximar familiares, pais e cuidadores da 

vivência do dia-a-dia escolar; 

Promover ações internas e junto à comunidade 

escolar de valorização da educação e do 

educador; 
Resgatar a frequência diária de alunos faltosos; 

Enfatizar aspectos a respeito da saúde e 

autoestima que influenciam no 

desenvolvimento da qualidade de vida; 

 Buscar junto aos órgãos competentes a 

ampliação do quadro de servidores para 

atender as carências que prejudicam o 

processo educacional; 

Buscar parcerias junto a pessoas ou entidades 

locais para o desenvolvimento de ações 

pedagógicas na escola; 
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 Adquirir recursos materiais e pedagógicos 

facilitadores da ação educativa na escola; 
 

 

Gestão Financeira 
Solicitar verbas públicas (GDF e Federal) 

visando garantir a aquisição de materiais e 

manutenção de bens móveis e imóveis da 

instituição; 

 

 

 
Gestão Administrativa 

Informar a comunidade escolar sobre a garantia 

de direitos e deveres civis; 

Organizar toda a documentação de 

escrituração escolar e de pessoal; 

Manter a documentação atualizada garantindo 

o bom andamento das atividades de ordem 

financeira, administrativa e pedagógica, 

conforme orientações da CREC e SEEDF. 

 

QUADRO DE METAS 
 

 

PDE 
Nº meta 

Nº METAS 2017 2018 2019 

 
 
 

 
02 

01 Ampliar o acesso de crianças de 04 e 05 anos à 
escola (educação infantil). 

X X X 

02 Assegurar a permanência e a aprendizagem 
dos estudantes a partir dos 6 anos de idade, ao 
ensino fundamental de 9 anos (anos iniciais). 

X X X 

03 Implementar as diretrizes pedagógicas para os 
ciclos e assegurar a formação continuada dos 
professores. 

X X X 

04 Criar mecanismos para o acompanhamento 
individualizado dos alunos, atendendo as 
especificidades do estudante de forma a 
garantir a qualidade do atendimento. 

X X X 

05 Estimular o uso diário do Currículo em 
Movimento da Educação Básica das Escolas 
Públicas do DF. 

X X X 

 
 
 
 

 
04 

06 Assegurar o acesso de alunos com 
necessidades especiais, transtornos, 
superdoção, na escola com perspectiva de 
educação inclusiva. 

X X X 

07 Promover articulação pedagógica na escola. X X X 

 Garantir o atendimento educacional 
especializado em sala de recursos generalista 
nas formas complementar e suplementar, bem 
como os serviços de apoio a aprendizagem 
(SOE, SEAA) conforme a deficiência ou 
transtorno. 

X X X 
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05 

08 Assegurar a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, bem como acompanhar 
os resultados de rendimento dos estudantes 
pela escola e pela SEEDF. 

X X X 

09 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 
educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a alfabetização. 

X X X 

10 Garantir a alfabetização das pessoas com 
deficiência, considerando suas especificidades. 

X X X 

11 Estimular à criação de seus respectivos 
instrumentos de avaliação e acompanhamento, 
considerando o sentido formativo da avaliação. 

X X X 

 
 
 
 

 
07 

12 Implementar o processo de avaliação unificada 
da escola, como indicador interno visando 
acompanhar o desenvolvimento curricular e o 
rendimento escolar dos estudantes. 

X X X 

13 Viabilizar a execução de programas e projetos 
que enriqueçam a prática pedagógica facilitando 
o processo de ensino e aprendizagem. 

X X X 

 14 Elevar os índices de rendimento satisfatório 
com redução de retenção de alunos para 
correção de fluxo idade/série. 

X X X 

 
 
 
 

V. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 
 

A escola não é uma instituição solta no espaço. Ela tem uma história que foi – e 

continua sendo – construída por aqueles que, em algum momento de suas vidas, por ela 

passaram. Muitas vezes, a escola é uma conquista da comunidade, que lutou para ter 

um espaço de acesso ao conhecimento para seus filhos. Ter uma escola é uma passo 

importante, mas não é o único. Tão ou mais significativo do que o prédio e as 

instalações é a qualidade do trabalho que se realiza no interior da escola. (PENIN E 

VIEIRA, 2001). 

Assim, com a preocupação em ofertar qualidade de ensino, essencial à 

formação integral do indivíduo, bem como fortalecer laços que contribuam para o 

acompanhamento do dia-a-dia escolar é que acredita-se nos paradigmas citados na Lei 

de Gestão Democrática, os quais contribui significativamente para o avanço na 

qualidade do ensino da escola. 

A gestão compartilhada constitui o modo próprio de organização e funcionamento 
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da escola pública. Isso a diferencia, pois nela as experiências educativas envolvem 

necessariamente o exercício da cidadania. Alunos, pais, professores, funcionários e 

membros da comunidade, ao participarem da vida escolar, educam e são educados na 

construção de um bem público comum. (DOURADO E DUARTE, 2001). 

Contudo, procuramos gerir essa instituição de ensino, de modo a oferecer 

espaços de discussões, entrosamentos e socializações visando qualificar o ato de 

ensinar e aprender voltado para a harmonia e melhoria do ambiente de trabalho escolar 

porque entendemos que a satisfação do profissional reflete na produtividade de suas 

atividades o que consequentemente beneficia o alvo maior da clientela escolar - o nosso 

aluno. 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO: 
 

Conforme portaria de distribuição de carga horária, no ano de 2017 a escola faz 

jus a 02 coordenadoras, escolhidas pelos professores, que atende as seguintes 

modalidades: Educação Infantil e Anos Iniciais do EF de 09 anos (1º ao 5º ano). 

A carga horária de 40 horas semanais, em regime de jornada ampliada acontece 

com 05 horas em regência de classe e 03 horas em coordenação pedagógica assim 

distribuída: 

 Reunião com a coordenadora e os professores do mesmo ano (EF 09) 

para planejamento semanal com sugestões e elaboração de atividades;

 Cursos de formação oferecidos pela EAPE/SEEDF aos 

professores inscritos;

 Coordenação coletiva programada pela equipe gestora;
 

 Atendimento aos alunos no reforço escolar em turno contrário a aula, 

uma vez por semana;

 Coordenação individual do professor.
 

Turnos oferecidos:     Matutino: 07:30 às 12:30 e 14:00 às 17:00 
 

                                   Vespertino: 08:30 às 11:30 e 13:00 às 18:00 

 

 
RECURSOS FINANCEIROS (PDAF e PDDE):  
 

As escolas públicas do ensino fundamental regular têm a sua  disposição o Plano 
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de Desenvolvimento da Escola (PDE). O plano visa instrumentalizar o planejamento 

estratégico de cada escola para melhor sistematizar e operacionalizar o dia-a-dia 

escolar. Em caráter suplementar ainda oferece o PDDE – Programa Dinheiro Direto na 

Escola, que presta assistência financeira às escolas públicas. O Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) implantado pela Secretaria de 

Educação, desde 2008, alterado conforme Portaria n°. 35 de 19/02/2016 também 

repassa recursos às escolas. 

 
CONSELHO ESCOLAR 

O Conselho Escolar é uma entidade atuante dentro da escola, de natureza 

consultiva, deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, 

administrativas e financeiras, sendo composto por representantes de todos os 

segmentos que integram a comunidade escolar. As reuniões acontecem bimestralmente 

(ordinárias) e por convocação extraordinária, quando necessário. 

 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

Em atenção a normatização constante na Estratégia de Matrícula para a rede 

pública de ensino do Distrito Federal – 2018, na Escola Classe 21 de Ceilândia é 

ofertado o atendimento às crianças matriculadas na Educação Infantil (Pré I – 04 anos e 

Pré II – 05 anos) e no Ensino Fundamental de 09 anos (anos iniciais). A organização 

escolar se dá por meio da implantação do sistema de ciclos para as aprendizagens – 1º 

Bloco do 2º Ciclo (Bloco Inicial de Alfabetização – 1º ao 3º ano) desde 2005 e 2º Bloco 

do 2º Ciclo (4º e 5º ano), desde 2016, em acordo com a meta 2 do Plano Distrital de 

Educação do DF. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL 

As turmas da Educação Infantil foram organizadas da seguinte forma: 

 Pré-escola:

- crianças com 04 anos de idade completos ou a completar até 31/03/2018; 

- crianças com 05 anos de idade completos ou a completar até 31/03/2018. 

A escola deve atuar em cumprimento ao eixo integrador específico da Educação 

Infantil, indispensáveis e indissociáveis: Educar e cuidar, brincar e interagir. Toda a 

prática educativa deve-se pautar na: 

1. construção da identidade e da autonomia; 

2. interação e socialização da criança no meio social, familiar e escolar; 

3. ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS – ANOS INICIAIS  

 A Secretaria de Estado de Educação do DF normatizou a ampliação do Ensino 

Fundamental para os nove anos, implantada em Ceilândia desde 2005, bem como o uso 

da estratégia metodológica do BIA – Bloco Inicial de Alfabetização para os três primeiros 

anos – 1º Bloco do 2º Ciclo. 

 O Ensino Fundamental de 09 anos foi implantado de forma gradativa. 

 Em Ceilândia o processo iniciou em 2005 e se encontra organizado em: 

- 1º ano do ensino fundamental de 09 anos (BIA I); 

- 2º ano do ensino fundamental de 09 anos (BIA II); 

- 3º ano do ensino fundamental de 09 anos (BIA III). 

 

Ao término do ano de 2015, em reunião coletiva com a equipe pedagógica, após 

ampla discussão, os participantes decidiram adotar o 2º Bloco do 2º Ciclo (4º e 5º anos 

do ensino fundamental de 09 anos) a partir do ano de 2016. 

As perspectivas educacionais do ensino fundamental de 09 anos se dá na 

inserção da criança com 06 anos de idade na escola, bem como sua permanência e 

conclusão da educação para a sua formação integral. Os objetivos aqui pretendidos 

consideram a experiência, a individualidade e a limitação de cada aluno.  

Oportunizando a aquisição de conhecimentos, competências e habilidades 

adequadas ao nível de desenvolvimento e maturidade do educando.
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Entendendo que “O conjunto da Educação Básica deve se constituir em um 

processo orgânico, sequencial e articulado [...], oferecendo as condições necessárias 

para seu desenvolvimento integral.” (BRASIL, 2013, p. 20); a escola prevê a 

implementação de um projeto de transição para atender os estudantes da educação 

infantil ao 1º ano e do 5º ano para o 6º ano (anos finais). Fomentando o desenvolvimento 

de atividades que oportunizem um processo de continuidade no processo de ensino e 

aprendizagem sem tensões ou rupturas. 

A LDB em seu artigo 23 dá autonomia aos Estados e Municípios para 

organizarem a educação básica em grupos não-seriados. A SEDF optou pela 

organização do Bloco Inicial de Alfabetização para atendimento aos anos iniciais de 

escolarização fundamentada na concepção de conhecimento como construção e 

reconstrução, considerando as fases de desenvolvimento humano das crianças, suas 

características pessoais e as vivências socioculturais. (PROPOSTA PEDAGÓGICA DO 

BIA, 2006). 

Trata ainda no artigo 22 da Resolução nº 01/2009: 

“O ensino fundamental, com duração de nove anos, obrigatório a 

partir dos seis anos de idade, gratuito em instituição pública, é direito 

de todos, 

inclusive dos que a ele não tiveram acesso na idade própria, e tem 

por objetivo a formação básica do cidadão. ” 

Portanto o aluno que nunca estudou e tiver mais de 06 anos de idade deve ser 

inicialmente ser matriculado no 1º ano do EF 09 anos. Após diagnóstico, se a escola não 

oferecer projetos de correção de fluxo da SEE/DF, o aluno com defasagem de 

conhecimentos para o ano/série/idade ou forem defasados em idade/série serão 

atendidos com o Projeto Interventivo. 

No artigo 27 da LDB, em seu inciso IV, trata como diretriz a promoção do desporto 

educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. E os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998) cita: o “brincar é uma das atividades fundamentais para o 

desenvolvimento da identidade e da autonomia”. Nesse contexto abordamos o lúdico 

enquanto sinônimo do brincar e como uma atividade que proporciona um bem-estar 

pleno no que se realiza com prazer na educação e nas diversas dimensões da vida. 

                Há consenso que os jogos e as brincadeiras são excelentes 

oportunidades de mediação entre o prazer e o conhecimento, mas a constatação de que 

grande parte dos professores na ansiedade de ensinar os conteúdos propostos não 

encontra tempo e espaço para o lúdico em suas aulas, é uma realidade. Neste sentido é 
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que propomos uma mudança na forma de trabalhar e mais até, uma mudança na própria 

forma de pensar o ensino. A organização dos conteúdos deve favorecer e respeitar as 

diferentes capacidades das crianças na faixa etária em que se encontram, além de suas 

peculiaridades culturais, com o propósito de ampliar essas possibilidades de expressão 

de forma global. 

 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS 2018: 

Alunos matriculados: 726 
 

 

Ano/série 

Quantidade de turmas atendidas no turno: 

         Matutino Vespertino 

Pré escolar I – 04 anos 00 04 

Pré escolar II – 05 anos 02 03 

Classe Especial  01 00 

1º ano/BIA I 02 02 

2º ano/BIA II 02 02 

3º ano/BIA III 06 00 

4º ano 02 03 

5º ano 02 03 

Total 17 17 

 

2. Direitos humanos, educação Inclusiva e diversidade 

 

ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS - ANEEs 

Os estudantes com necessidades educacionais especiais atendidos no ensino 

regular totalizam, hoje em 29 crianças. Eles contam com atendimento especializado em 

turno contrário a aula com a professora da Sala de Recursos ou com professora que 

compõe a equipe do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA). 

As deficiências/transtornos diagnosticados e apresentados por esses alunos são: 
 

 DI – Deficiência intelectual;

 

 DF – Deficiência física (alta, média e baixa necessidade);

 

 TGD – Transtorno global do desenvolvimento;
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 TDA/H – Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade;

 

 DPAC – Desordem no processamento auditivo central;

 

 Altas habilidades;

 

 Educação Precoce;

 

 ON – Outras necessidades;

 

 Síndrome de DOWN.

 
A enturmação desses alunos acontece em conformidade com as Diretrizes 

Nacionais para Educação Especial na Educação Básica em classe comum ou integração 

inversa, respeitando as suas limitações e as aprendizagens adquiridas conforme 

adequação curricular. 

Atendendo aos pressupostos da LDB procuramos oportunizar a esses alunos o 

convívio normal com outras crianças como forma de ampliar suas potencialidades. Os 

aspectos de inclusão envolvem, quando for o caso: 

 o acompanhamento do aluno, em sala de aula pelo professor regente, 

pelo monitor e por um professor especializado na sala de recursos; 

 visitas domiciliares para conhecimento da realidade do ENEE; 

 a adequação curricular de atividades pedagógicas para permitir ao aluno 

a realização das tarefas favoráveis ao seu desenvolvimento pessoal e social, 

realizada por bimestre; 

 a adaptação da estrutura física, como colocação de rampas, barras de 

apoio nas instalações sanitárias etc; 

 a aquisição de mobiliários, materiais e equipamentos específicos como 

suporte pedagógico para facilitar o processo de ensino e aprendizagem desses 

alunos; 
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 o desenvolvimento de trabalho em parceria com a família, considerada 

essencial para o sucesso do processo ensino-aprendizagem; 

 a conscientização dos professores e funcionários para tratar as 

diferenças e promover a inclusão plena do aluno com necessidades especiais; 

 a conscientização da comunidade escolar, especialmente do corpo 

discente, no sentido de compreender as limitações e as diferenças entre os alunos. 

 

 

3- Atuação Articulada dos Serviços de Apoio  

 

SALA DE RECURSOS 

Realiza atendimento especializado aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, bem como aos professores regentes nas especificidades apresentadas e 

demais membros da comunidade escolar, quando for o caso. 

Os ANEEs (TGD e DF) também recebem atendimento de monitoria, como suporte 

em benefício às atividades desenvolvidas e planejadas pelo professor regente. 

 

           OUTROS ATENDIMENTOS – SOE e SEAA SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

Realiza atendimentos e encaminhamentos diversos à comunidade escolar 

conforme suas atribuições constantes nas Orientações Pedagógicas da SEDF. 

 

      SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO A APRENDIZAGEM 
 

Os casos de alunos que apresentarem desafios na construção do conhecimento 

cujas intervenções pedagógicas no âmbito da instituição escolar sejam insuficientes para 

saná-las serão encaminhados ao Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, 

composta por uma Psicóloga Escolar e uma Pedagoga. Tem o objetivo de melhorar a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem com intervenções avaliativas, 

preventivas e institucionais. Encaminha alunos com transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade (TDA, TDAH ou DPAC) para atendimento especializado com uma 

pedagoga em escola pólo indicada pelo Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem 
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da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. 

 

4. Relação escola comunidade 

Através dos eventos escolares, reuniões de pais bimestrais, reuniões extra, 

quando preciso, atividades estudantis, conselho de classe, conselho escolar, etc, a 

família se integra a escola. Dentre todas as atividades desenvolvidas a Semana de 

Educação para a Vida, a comemoração da família, a Páscoa Ecumênica, Festa Junina e 

Festa Cultural, associam culminâncias de aprendizagem à participação efetiva da 

comunidade, quando a faz parte integrante do desenvolvimento do próprio filho e de seu 

aprendizado. Junto ao conselho escolar a comunidade demonstra seu direito de avaliar 

todo um trabalho escolar, bem como também, participar elaborando ideias e 

alavancando nosso Projeto Político Pedagógico. Hoje, muitos dos nossos pais foram 

alunos e frutos da Escola Classe 21, no passado, em que assistindo e participando 

atualmente dos resultados ajudam para o crescimento global dos filhos. 

 

 

5. Projetos Interdisciplinares 

 

a- Projeto Literário e Caixa Literária 

Público Alvo: 2º Ciclo 

Trata-se de um projeto que explorará os gêneros textuais com interpretação e 

produção de textos, bem como resolução de situações problemas. 

 

b- Copadrilha 2018 

Público Alvo: Ed. Infantil e Anos Iniciais 

Enriquecer o conhecimento quanto às tradições das festas juninas e copa do 

mundo, de forma lúdica e prazerosa, bem como promover a integração e socialização da 

comunidade escolar (alunos, pais/responsáveis, professores e auxiliares de educação) 

potencializando a capacidade de ao conhecer as várias etnias e culturas, valorizá-las e 

respeitá-las, repudiando a discriminação baseada em diferenças de raça, religião, classe 

social, nacionalidade e sexo. 
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c- LER É A MELHOR EXPERIÊNCIA DE TODAS  

Público Alvo: Educação Infantil 

Despertar o gosto pela leitura e letramento por meio da ludicidade na identificação 

e escrita das letras do alfabeto de forma lúdica e prazerosa. 

 

d- AMIGO BICHO 

Público Alvo: Educação Infantil 

 

 

e- VI PLENARINHA – UNIVERSO DO BRINCAR 

Público Alvo: Ed.Infantil e 1ºAno 

Levar as crianças a aprender brincando. Que por meio da ludicidade a criança 

torna-se cidadã participativa do meio em que vive desenvolvendo naturalmente suas 

habilidades nas diversas linguagens da sua etapa (educação infantil).  

 

6. Projeto de Transição Entre Etapas 

Público Alvo: 5º ano 

Objetivo Geral: 

Promover ações pedagógicas para adaptação dos alunos do 5º ano da Escola 

Classe 21 assegurando o ingresso do aluno ao 6º ano de uma forma mais natural. Este 

projeto busca dar efetividade aos movimentos de migração entre um nível escolar e o 

outro garantindo avanços no processo de ensino/aprendizagem, na postura do 

estudante, nas relações interpessoais e no desenvolvimento acadêmico e social. 

 

                             Objetivos Específicos 

 Contribuir na transição dos estudantes de forma harmoniosa, favorecendo 

a ambientação saudável, observando o tempo, os espaços, o corpo docente, a estrutura 

curricular, os materiais e o processo de avaliação do 6º ano; 

 Focar nas metas de ensino e aprendizagem do ano em curso, preparando 

os estudantes para ingressar no 6º ano ( Anos Finais do Ensino Fundamental); 
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 Proporcionar aos pais ou responsáveis pelos estudantes informações 

sobre as mudanças que seus filhos terão aos aspectos físicos, afetivos e sociais; 

 Promover parceria com a equipe pedagógica das escolas sequenciais: 

Centro de Ensino Fundamental 02 e Centro de Ensino Fundamental 07. 

 

                         Desenvolvimento do Projeto de Transição 

 Coleta de dados por meio de questionários elaborados pela equipe 

pedagógica a serem enviados aos professores, alunos e pais; 

 Reunião com estudantes e pais, agendado conforme disponibilidade dos 

Centros de Ensino Fundamentais 02 e 07, para presença dos orientadores, 

coordenadores pedagógicos, para um bate papo com nossos alunos EC21, 

apresentando slides/fotos/vídeos e socializando ideias, abordando a forma de trabalho 

dos CEFs: conteúdo, grade horária, estrutura física, apresentação da equipe, 

organização para estudos, rotina dentro do CEF, etc; 

 Reunião pedagógica com os dois grupos de professores (EC21 e CEFs) a 

fim de planejarem um dia de oficina com interdisciplinaridade das áreas/componentes 

curriculares, tendo nossos alunos aulas aplicadas pelos professores dos CEFs em 

sistema de rodízio em salas ambientes, agendadas anteriormente; 

 Pesquisa de campo: visita de nossos alunos aos CEFs buscando respostas 

aos questionamentos realizados por eles próprios e proporcionar um dia dentro da rotina 

dos alunos dos CEFs e conhecer de perto a estrutura da futura escola; 

 Roda de conversa: trabalho com entrevista a ex-alunos da EC21, agora 

estudantes dos CEFs para um bate papo sobre a experiência deles na transição que 

tiveram; 

 Apresentação dos resultados obtidos de todo o projeto (visita, entrevistas, 

rodas de conversa, aulas...) aos estudantes da EC21. 

 

                                             Recursos 

 Humanos:  Equipe gestora da EC21 e dos CEFs, equipe de professores do 

5º ano da EC21 e equipe de professores dos CEFs, estudantes da EC21 e dos CEFS, 

famílias dos nossos estudantes EC21; 

 Materiais: Papel, canetas, lápis, Datashow, computador, tela de projeção, 



                                                                                                       SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 21 

45 
 

material de papelaria em geral, etc. 

                                Cronograma 

Durante o 3º e 4º bimestres dos anos letivos. 

 

                                   Avaliação  

 Por meio dos questionários obtidos far-se-á a coleta de dados e resultados  

sobre as dificuldades/fragilidades encontradas pelos estudantes, pais e professores e as 

possíveis ações diante dessa transição; 

 Da observação da participação dos estudantes e pais durante o 

desenvolvimento do projeto; 

 Organização de um mural pedagógico com exposição das produções de 

textos, relatos e desenhos ilustrativos dos próprios alunos sobre suas novas 

experiências para com o CEF e tudo que viveram nesse projeto para que descrevam os 

resultados de suas apreensões e dúvidas se foram amenizadas e/ou sanadas. 

 

 

7. Atuação dos educadores sociais voluntários, jovens candangos, 

educadores comunitários, monitores, entre outros. 

 São profissionais que atuam na instituição de ensino com atribuições básicas de  

executar sob orientações da equipe escolar, atividades de cuidado, higiene e assistência 

ao aluno com necessidade educacional especial, zelando pela sua integridade física. 

 

 

 

VI. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM  
 

 

Ao longo dos anos se faz necessário acompanhar a evolução da qualidade da 

educação oferecida à sociedade. E somente após uma avaliação é que podemos tomar 

rumos diferentes; tanto na definição de ações voltadas para a solução de problemas 

identificados como no direcionamento de recursos técnicos e financeiros aplicados, 

visando o desenvolvimento satisfatório do sistema educacional brasileiro e a redução 
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das desigualdades detectadas. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE entra nesse contexto como 

uma ação em melhoria da qualidade de ensino, diagnosticada como problema no Plano 

Nacional de Educação – PNE. E descreve: 

”O PDE promove profunda alteração na avaliação da educação 

básica. Estabelece, inclusive, inéditas conexões entre avaliação, 

financiamento e gestão, que invocam conceito até agora ausente do 

nosso sistema educacional a responsabilização e, como decorrência, 

a mobilização social.” 

Logo, para que o Brasil atinja um patamar educacional qualitativo, metas foram 

traçadas. Assim, o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas  Educacionais 

Anísio Teixeira, criou o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) como 

indicador para a verificação do cumprimento das metas fixadas no Termo de Adesão ao 

Compromisso Todos pela Educação, eixo do Plano de Desenvolvimento da Educação 

que trata da educação básica. Esse resultado é calculado a partir dos dados sobre a 

aprovação escolar adquiridos no Censo Escolar e média de desempenho nas avaliações 

da Prova Brasil, o que o torna condutor de políticas públicas pela melhoria da qualidade 

da educação. 

Com esse indicador, as possibilidades de ações satisfatórias da sociedade em 

favor da educação aumentam, já que o índice é comparável nacionalmente e divulga em 

valores os resultados relevantes da educação: a aprendizagem e o fluxo. 

Ações pedagógicas serão realizadas em contribuição para que o IDEB do Brasil 

chegue à média 6,0 em 2022, o que representa um sistema educacional de qualidade 

comparável à dos países desenvolvidos. 

No Distrito Federal, o desempenho das escolas também é medido por meio de 

avaliações externas ou de larga escala. Atualmente as escolas em conformidade com a 

modalidade de ensino que oferecem participam de algum tipo de avaliação. A escola 

também participa dos instrumentos de avaliação elaborados pelo MEC/SEDF que 

possibilita retratar a realidade de cada escola que compõe o sistema público de ensino 

brasileiro. Esses resultados se transformam em indicadores que servem como 

termômetro da qualidade de educação. O objetivo é melhorar substancialmente a 

educação oferecida às nossas crianças, jovens e adultos. 

Algumas delas: Prova Brasil (5º ano) que compõe o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), a Prova Brasil – ANA (3º ano) que avalia o nível de 
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alfabetização das crianças ao final do 3º ano e a Provinha Brasil. 

Em 2013, o governo federal, os estados, municípios e o Distrito Federal 

assinaram o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, visando assegurar a 

efetiva alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano 

do ensino fundamental de 09 anos. Portanto, as escolas realizam anualmente, 

avaliações elaboradas também pelo INEP, de forma universal, visando avaliar as ações. 

Além disso, no Distrito Federal, os professores que atuam em regência no Bloco 

Inicial de Alfabetização têm a oportunidade de realizarem um curso coordenado pela 

EAPE na área de alfabetização em língua portuguesa e alfabetização matemática, 

visando enriquecer sua prática pedagógica. 

A Provinha Brasil, criada pelo MEC/FNDE é uma avaliação diagnóstica do nível 

de alfabetização dos alunos matriculados no segundo ano de escolarização, do ensino 

fundamental de 09 anos, nas escolas públicas brasileiras. Essa avaliação acontece em 

duas etapas, uma no início e a outra ao término do ano letivo. A aplicação em períodos 

distintos possibilita aos professores e gestores educacionais a realização de um 

diagnóstico mais preciso que permite conhecer o que foi agregado na aprendizagem das 

crianças, em termos de habilidades de leitura e letramento matemático dentro do 

período avaliado. A Provinha Brasil é instrumento pedagógico sem finalidades 

classificatórias. 

Nesta unidade escolar as avaliações contínuas e formativas  desenvolvidas, como 

já dito, de acordo com das Diretrizes de Avaliação da SEDF, são também articuladas e 

planejadas para uma melhor dinamização e acompanhamento de todos os educadores e 

estudantes envolvidos no processo: 

- Avaliação diagnóstica para as turmas do ensino fundamental de 09 

anos e (teste da psicogênese), realizada todo bimestre; 

- Elaboração da Adequação Curricular para os alunos com necessidades 

educacionais especiais; 

- Descrição dos instrumentos da avaliação formativa de cada turma 

utilizados no bimestre (ficha avaliativa para acompanhamento); 

- Construção de um Portfólio para os estudantes com

 necessidades educacionais especiais; 

- Conselho de classe das turmas a cada bimestre com planejamento de 

intervenções; 



                                                                                                       SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 21 

48 
 

- Construção de gráficos de rendimentos das turmas por bimestre; 
 

- Reuniões específicas de apresentação dos gráficos de rendimentos 

para análise e definições de metas bimestrais para elevar o índice 

satisfatório de rendimentos dos alunos; 

- Reuniões para intervenções e planejamento de reagrupamentos; 
 

- Aplicação dos Reagrupamentos; 
 

- Aplicação de Projetos Interventivos. 

 
Descrevemos ainda outras ações pedagógicas já desenvolvidas na Escola Classe 

21 de Ceilândia, atribuindo-lhe identidade e outras planejadas para o ano letivo de 2018, 

como seguem: 

  utilização de estratégias qualitativas para o desenvolvimento do 

currículo em movimento de acordo com cada ano e educação 

infantil; 

 trabalho sobre valores e auto-estima; 

 trabalho com os direitos e deveres da criança; 

 debates sobre o tema: Trabalho Infantil e confecção de murais e 

outras atividades relacionados ao tema; 

 oficinas com resgate de brincadeiras e jogos com pesquisa junto 

às famílias, entrevistas e participação na construção dos 

brinquedos; 

 histórico da escola (fotos), resgate de valores, entrevistas com 

pais que já foram alunos da escola que escolheram para seus 

filhos; 

 peças criadas e encenadas por professores e alunos; 

 visita a Universidade Católica de Brasília visando conhecer o 

Projeto Casa Ecológica etc; 

 visitas a pontos turísticos do DF para enriquecimento da prática 

pedagógica; 

 identificação de problemas da comunidade e busca de 

alternativas de solução; 

 exploração e criação de paródias e coreografias a ser apresentadas; 
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 criação de regras de convivência; 

 programação de atividades extraclasse realizadas com alunos e 

família como enriquecimento das aulas; 

 exploração de textos com temas da atualidade; 

 atividades sobre as datas comemorativas; 

 realização de eventos cívicos; 

 confecção de murais pedagógicos; 

 construção de portfólios. 

As atividades relacionadas são apenas algumas sugestões práticas do que 

poderemos desenvolver em sala de aula durante os bimestres visando não perder o foco 

principal da proposta pedagógica. 

A escola também conta com atividades tradicionais e que fazem parte de nossas 

ações voltadas para as diversas manifestações artísticas e culturais, além da inserção 

de outras. Subprojetos e Programas planejados: 

- Celebração ecumênica ”Páscoa em Família”; 

- Aniversário de Ceilândia/Brasília; 

- Semana de Educação para a Vida; 

- Projetos de Leitura; 

- Atividades extraclasse: Tour por Ceilândia, Cinema, Teatro, Tour 

por Brasília, Fazendinha Solar Caetano, Transitolândia, Rede Hospital Sarah, 

Palácio do Planalto, Planetário, Museu de Valores etc; 

- Comemoração do Dia das Mães/Dia dos Pais; 

- Festa Junina “Copadrilha 2018”; 

- Festa Julina Interna; 

- Festa da Família; 

- Semana de Luta da Pessoa com Deficiência; 

- Comemoração do Dia da Criança; 

- Exposição de trabalhos pedagógicos - Feira Cultural; 

- Comemoração do Dia do Professor/Dia do Servidor Público; 

- Formaturas: Educação Infantil/PROERD com Festa de 

Encerramento para os estudantes dos 5º anos; 

- Mural e comemoração dos Aniversariantes; 

- Confraternizações. 
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Enfim, a educação integral da criança só é possível quando se trabalha de forma 

não fragmentada. Assim todas as nossas sugestões e ações educativas estarão 

voltadas para essa visão: 

A escola como espaço aberto; 

A escola como referência educativa; 

A escola como lugar de construção de 

conhecimento;  

A escola como lugar de troca e de afetividade.  

                        A Escola Classe 21 de Ceilândia por meio do trabalhado de todas 

essas atividades, meios e habilidades, acompanha o desenvolvimento global do 

estudante fazendo cumprir o que está descrito nas Diretrizes de Avaliação, quando 

relata: “... promover intervenções constantes é o que compõem o ato avaliativo; por isso, 

as afirmativas de que, enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem 

aprendizagens...”  

A avaliação da aprendizagem deve ser contínua e sistemática, visando auxiliar o 

processo de aprendizagem e a fortalecer a autoestima das crianças. 

A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao 

professor definir critérios para replanejar as atividades e criar novas situações que 

gerem avanços na aprendizagem de seus alunos. Tem como função acompanhar, 

orientar, regular e redirecionar todo o trabalho. 

Por meio de observações significativas e do registro diário, o professor deve 

documentar, contextualmente, os processos de aprendizagem dos alunos. Essas 

observações registradas fornecem ao educador uma visão integral e, ao mesmo 

tempo, apontam particularidades das crianças envolvidas no processo educativo. 

A avaliação deve ser formativa, possibilitando que as crianças acompanhem 

suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu 

aprendizado. Dessa forma, o professor compartilhará com elas seus avanços e 

possibilidades de superação das dificuldades. 

A escola vem realizando estudos e discussões para esse fim, procurando 

adequar os instrumentos de avaliação utilizados aos objetivos da avaliação 

formativa, sem desconsiderar que o sistema de ensino exige resultados com 

indicadores concretos de avaliação. 

Diante disso, na escola o processo de avaliação acontece da seguinte forma: 
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com uma avaliação diagnóstica para as turmas (teste da psicogênese), realizada 

todo bimestre, em seguida há a elaboração da ficha perfil de cada turma. 

Um dos instrumentos de avaliação adotado pela escola para os anos iniciais 

do ensino fundamental de 09 anos é uma verificação de aprendizagem escrita 

unificada, elaborada e aplicada bimestralmente pelos professores do ano/série e 

equipe de coordenação pedagógica. Os outros instrumentos de avaliação são 

selecionados pelos mesmos conforme a natureza do conteúdo e o tratamento 

metodológico adotado. 

São objetivos da avaliação: 

 Verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações 

novas;

 Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos 

conhecimentos;

 Avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes 

estão sendo significativos e contínuos;

 Detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;

 Repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Todas as atividades desenvolvidas pelo aluno no dia-a-dia, sua participação em 

atividades de oralidade, criticidade, realização de trabalhos escritos e extraclasses, 

verificações de aprendizagem, empenho na realização de todas as atividades propostas 

tanto quanto da auto avaliação, elaboração de relatórios escritos, produções de textos, 

confecções de portfólios entre outros, meios utilizados para a avaliação qualitativa da 

aprendizagem. Relatórios individuais bimestrais e semestrais (de acordo com as 

orientações legais) serão preenchidas pelo professor enfatizando os pontos qualitativos 

da aprendizagem do aluno. 

A recuperação deve ser contínua, paralela, respeitando as limitações individuais 

dentro do contexto da sala de aula. 

Ao final de cada bimestre, é realizado o Conselho de Classe das turmas e o 

rendimento de cada turma é apresentado graficamente para análise e possíveis 

intervenções. 

Nas coordenações coletivas também acontecem momentos de troca de ideias, 

planejamentos e reestruturações de ações pedagógicas. 

Conforme fixado no Calendário Oficial das Escolas Públicas do DF, toda a escola 

deverá se reunir, nos dias previstos, para fazer uma avaliação da prática educativa, a fim 
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de rever as ações que não foram bem sucedidas. 

A Escola Classe 21 realizará essa ação, elaborando instrumentos (formulários) 

que serão discutidos e preenchidos nos encontros bimestrais dos professores com os 

pais ou responsáveis pelos alunos. O trabalho de avaliação com as crianças será feito 

na auto avaliação das mesmas com seu respectivo professor ao final de cada bimestre. 

No conselho de classe das turmas, os professores também participarão de uma auto 

avaliação, respondendo a questões que tratam do seu trabalho e da escola como um 

todo em benefício da qualidade de educação oferecida. 

Todas essas ações conjuntas possibilitam o alcance das metas estabelecidas pelo 

sistema de ensino e mais importante que isso, garante a excelência educacional a nossa 

clientela. 

A cada semestre poderá ser feita a avaliação da proposta político-pedagógica da 

instituição por meio de avaliações em reuniões de pais e coordenações coletivas. 

 

 

 

VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO 
 

 

 A avaliação se dá em períodos bimestrais, com reuniões pedagógicas, por meio 

de questionários, auto avaliação e registros em atas, envolvendo os estudantes, 

professores, comunidade e corpo administrativo. Acontecem vários momentos onde 

após a aplicação dos questionários, reuniões e conversas em âmbito de aprendizagem 

dos alunos, atividades desenvolvidas e trabalhos realizados por toda a equipe de 

profissionais da escola serão, então, revisadas as ações que levaram a estes fins, 

discutindo e melhorando pontos e mantendo outros que vêm dando resultados 

esperados. 
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APÊNDICE I 
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

Ano: 2018 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 
Ações 

Responsáveis Cronograma 

 
 
 

 
Gestão 

Pedagógica 

Estimular o uso diário 
do Currículo em 
Movimento da 

Educação Básica das 
Escolas Públicas do DF. 

Planejamento coletivo das ações 
pedagógicas (unidade/sequência 

didática); 
Promoção de grupos de 

estudos/formação continuada; 
Divulgação de cursos oferecidos pela 

EAPE. 

Em reunião coletiva 
para elaboração da 
unidade didática no 

início de cada 
bimestre/Conselho 

de classe. 

Equipe gestora e 
equipe pedagógica. 

Em coordenação 
pedagógica durante 

o ano letivo. 

Viabilizar a execução 
de programas e 

projetos que 
enriqueçam a prática 

pedagógica facilitando 
o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Promoção de atividades extraclasse; 
Aplicação de projetos de leitura, 

sustentabilidade e outros; 

Em reunião coletiva 
e Conselho de 

classe. 

Equipe gestora, 
equipe pedagógica 

e comunidade 
escolar. 

Ao final de cada 
bimestre/Conselho 

de classe. 

 
 
 

Gestão das 
aprendizagens e 
dos resultados 
educacionais 

Elevação dos índices 
de rendimento 

satisfatório com 
redução de retenção de 
alunos para correção 
de fluxo idade/série. 

Realizar diagnóstico inicial junto às 
turmas; Intervenções pedagógicas 

(reagrupamentos) e Projeto 
Interventivo com as turmas; 

Elaboração e aplicação de avaliação 
unificada + outros critérios 

= avaliação formativa. 

Resultado do 
rendimento dos 

alunos/gráfico de 
rendimento das 

turmas, observando 
as metas de cada 

ano; 
Aplicação do 

simulado. 

Equipe gestora, 
equipe pedagógica 

e comunidade 
escolar. 

Ao final de cada 
bimestre/Reunião 

de Pais. 
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 Resgatar a frequência Acompanhamento sistemático da Resultado do Equipe gestora, Durante todo o ano 
diária dos alunos frequência escolar dos alunos com rendimento dos professores, SEAA, letivo. 

faltosos. distribuição de formulário específico alunos/Conselho de SOE, quando  

 aos professores para Classe. necessário o apoio  

 acompanhamento da infrequência dos  do Conselho Tutelar  

 alunos a ser entregue a direção da  e da  

 escola;  PROEDUC/MPDFT.  

 Convocar os pais ou responsáveis    

 para justificativa, esclarecimentos e    

 quando for o caso, o retorno imediato    

 da criança ás aulas;    

 Quando ocorrer reincidência ou    

 negligência a equipe gestora poderá    

 encaminhar o caso ao Conselho    

 Tutelar ou PROEDUC/MPDFT.    
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Gestão 
Participativa 

Promover à 
comunidade escolar 

momentos de 
socialização, 

manifestação e 
valorização das 

atividades escolares. 

Trabalhar conteúdos e temas 
transversais com interdisciplinaridade, 
resgatando valores e favorecendo à 

aprendizagem, tais como: Páscoa em 
Família, Aniversário de 

Ceilândia/Brasília, Dia das Mães, 
Semana de Educação para a Vida, 

Copadrilha 2018, Festa Julina Interna, 
Dia dos Pais, Semana Distrital da 

Educação Infantil, Dia da Família na 
Escola, Dia Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência, 
Dia da Criança, 

Dia do Professor/Funcionário Público, 
Dia da Consciência Negra, Feira 

Cultural, Formatura da Ed. Infantil, 
Encerramento e Formatura do 5º ano 

(Proerd), etc. 
Organizar cronograma de elaboração 

dos murais didáticos, bem como 
apresentações e trabalhos que 

envolvam pintura, música, gincana, 
circuitos, dança, teatro, paródias e 

outras artes. 

Em reuniões 
coletivas na 
coordenação 

pedagógica e por 
meio de avaliação 

institucional. 

Equipe gestora, 
equipe pedagógica, 

CREC e outras 
parcerias. 

Durante o ano 
letivo de 2018 com 

culminâncias: 
29/03, 07 a 11/05, 

09/06, 15/06, 
06/07, 20 a 25/08, 
15/09, 17 a 21/09, 

11/10, 20/10, 
10/11, 07/12 e 

20/12. 

 

Proporcionar atividades 
que valorizem as 

funções exercidas na 
escola. 

 

Elaboração de dinâmicas, mural dos 
aniversariantes, festas comemorativas 

da Páscoa, Dia das Mães, Dia dos 
Pais, Dia do Professor/Servidor 

Público, Aniversariantes do bimestre e 
Confraternização de Final de Ano. 

 

Em reuniões 
coletivas. 

 

Equipe gestora, 
equipe pedagógica 

e comunidade 
escolar. 

 

Pelo menos uma 
vez por bimestre. 

 

Gestão de 
pessoas 

Informar a comunidade 
escolar sobre a garantia 

dos seus direitos e 
deveres para 

acompanhamento da 
ação educativa. 

Levantamento de temas que 
necessitam ser abordados; 

Busca de palestrantes que tratam dos 
temas elencados; 

Programação de reuniões que tratem 
do rendimento escolar dos alunos. 

Ao final de cada 
encontro. 

Equipe gestora, 
equipe pedagógica 

e comunidade 
escolar. 

Pelo menos uma 
vez por bimestre. 
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Gestão Financeira 

Aplicação de recursos 
financeiros destinados 
a escola pelo PDAF, 

PDDE e arrecadações 
durante o ano, em 

prioridades definidas 
pelo Conselho Escolar. 

Promover a participação dos 
segmentos que compõem o Conselho 

na gestão escolar, garantindo a 
organização e o bom funcionamento 

administrativo e pedagógico da 
instituição educacional; 

Discussão e registro em ata dos 
acordos para providências; 

Levantamento, compra de materiais e 
execução de serviços na escola. 

Em reuniões 
ordinárias ou 
extraordinárias. 

Equipe gestora e 
membros do 

Conselho Escolar. 

Pelo menos 01 vez 
por bimestre. 

 

 

 

 

 
Gestão 

Administrativa 

Organizar toda a 
documentação de 

pessoal, institucional e 
de escrituração escolar 

do ano letivo. 

Acompanhar os e-mails, circulares, 
memorandos e ofícios enviados a 

escola, bem como atender as 
solicitações que favoreçam o bom 

andamento das atividades escolares e 
de seus funcionários. 

Em reuniões 
coletivas. 

Equipe gestora, 
equipe pedagógica 

e comunidade 
escolar. 

Diariamente. 

Promover encontros 
reflexivos para 

avaliação pedagógica 
da instituição 
educacional. 

Reuniões para discussão, reflexão e 
replanejamento das ações com os 

segmentos; 
Elaboração de questionários para os 

respondentes. 

Ao final de cada 
encontro e por meio 

da avaliação 
institucional. 

Equipe gestora, 
equipe pedagógica 

e comunidade 
escolar. 

Pelo menos uma 
vez por bimestre. 
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APÊNDICE II 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

2018 
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                                    APÊNDICE II  

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Currículo da Educação Básica direciona as ações para a aquisição de 

habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento e maturidade de 

cada aluno. Sem desconsiderar suas experiências adquiridas no âmbito familiar, escolar 

e social. A organização curricular é constituída de uma Base Nacional Comum e uma 

Parte Diversificada, sendo desenvolvida sob a forma de atividades, e com 

interdisciplinaridade e contextualização, envolvendo os temas transversais os quais são 

trabalhados de forma integrada nos Componentes Curriculares, em observância aos 

princípios de relacionamento, ordenação e sequência, tendo como objetivo dar ao aluno 

uma formação básica. 

O Currículo em Movimento são as Orientações Curriculares da Educação Básica 

do Distrito Federal, cujo objetivo é nortear o processo de ensino e aprendizagem para a 

educação infantil e os anos iniciais do EF de 09 anos. A perspectiva é que os objetivos e 

os conteúdos do ensino, articulados, possibilitem as aprendizagens, democratizando os 

saberes de forma inclusiva. 

A partir do tema gerador “Eu, Cidadão Planetário. Seja você a mudança que 

quer ver no mundo”, trabalharemos com os nossos alunos o autoconceito como forma 

de valorização do seu papel dentro do ambiente familiar, escolar e social. Estabelecendo 

vínculos de afetividade, ludicidade e cuidados com o outro e com o meio em que vive, 

associados à educação, visando oferecer uma aprendizagem significativa. Portanto 

todas as ações pedagógicas tomarão como base de trabalho os seguintes eixos em 

favorecimento da aprendizagem: 

 Ações de sustentabilidade humana; 

 Educação para e em Direitos Humanos; 

 Respeito à Diversidade; 

 A formação da Cidadania. 

Os Projetos Bimestrais serão desenvolvidos conforme os 

temas: 1º Bimestre – Eu e o outro; 

2º Bimestre – Eu e minha cultura; 

3º Bimestre – Eu e o meio 
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ambiente; 4º Bimestre – Eu 

no mundo. 

 

 

Nesses termos será abordado “... o conceito de Cidadania Planetária que tem a 

ver com a consciência, cada vez mais necessária de que, assim como nós, este planeta, 

como organismo vivo, tem uma história. Nossa história faz parte dele. Não estamos no 

mundo; viemos do mundo. A Terra somos nós e tudo o que nela vive em harmonia 

dinâmica, compartilhando o mesmo espaço e o mesmo destino. Educar para a cidadania 

planetária implica uma reorientação de nossa visão de mundo da educação como 

espaço de inserção do indivíduo não numa comunidade local, mas numa comunidade 

que é local e global ao mesmo tempo...” 

A sobrevivência do Planeta depende de um processo educacional permanente 

voltado à formação de uma comunidade global com consciência de pertencimento e 

interdependência, capaz de reconhecer o que é melhor em termos individuais (pessoais) 

e coletivos (públicos) e de zelar pela sustentabilidade do ambiente em que vive. 

A troca de experiências entre escola e família contribui para a assimilação e 

formação de valores, hábitos e atitudes que favorecerão a construção da cidadania e a 

valorização da função social da escola. 

Durante a semana pedagógica, realiza-se a escolha de turmas, e a cada início de 

bimestre os professores elaboram junto com a equipe pedagógica, a Unidade Didática 

de cada período/ano da Educação Infantil e EF 09 anos, visando nortear o trabalho 

coletivo. Esse planejamento é organizado pela equipe pedagógica em um Portfólio 

Pedagógico, posteriormente distribuído aos professores para uso diário no planejamento 

das sequências didáticas, como registro do trabalho coletivo planejado e desenvolvido 

na turma assumida. Nele consta também informações pedagógicas e administrativas 

importantes para a prática educativa eficiente. 

Conta ainda com a organização coletiva dos subprojetos, porém sem deixar de 

levar em conta cada período/ano e os objetivos e conteúdos previstos para os mesmos. 
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APÊNDICE III 
 

Estrutura de Projeto Interdisciplinar 
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Após diagnóstico inicial com as turmas e aplicação do teste da psicogênese, verificou-se que havia 
considerável defasagem quanto aos pré-requisitos necessários na alfabetização no que diz respeito 
a leitura, escrita e raciocínio lógico matemático. Trata-se de um projeto que explorará os gêneros 
textuais com interpretação e produção de textos, bem como resolução de situações problemas. 

 As crianças conhecem os gêneros textuais? 

 Realizam leitura de pequenos textos e produzem textos com coerência? 

 Resolvem situações problemas do dia-a-dia? 

 

Gêneros Textuais 
SND (as quatro operações e situações-problemas) 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
Escola Classe 21 de Ceilândia 

 
Estrutura de Projeto Integrador (INTERDISCIPLINAR) 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 21 

Título do Projeto: PROJETO LITERÁRIO E CAIXA LTERÁRIA 
 
Etapas: 2º CICLO Total de estudantes envolvidos: 514 

 
Áreas de conhecimento: Alfabetização e Letramento 

Equipe responsável: Professores e coordenação 

 
 

 
 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 
Ler e produzir textos com autonomia 
Resolver situações-problemas com o uso de diferentes estratégias 

 

ESPECÍFICOS 
1. Reconhecer diferentes modos da fala; 
2. Ler com fluência interpretando os diversos gêneros textuais; 
3. Produzir textos com coesão e coerência; 
4. Compreender o SND até unidade de milhar; 
5. Resolver operações e situações-problemas. 

 
 

CONTEÚDOS 

PROBLEMATIZAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 
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Currículo da Educação Básica do DF (anos iniciais) 
Títulos variados da literatura (caixa de livros – PNAIC/MEC) 

 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

01 e 02 Exploração dos livros:  
1º E 2º ANOS: A VERDADEIRA HISTÓRIA DO CHAPEUZINHO VERMELHO 
3º ANO: O CARTEIRO CHEGOU 
4º ANO: EXTRAORDINÁRIO 
5º ANO: CRIANÇAS NA ESCURIDÃO 

Professores Livros 2º, 3º e 4º 
bimestre. 

03 e 04 Realização de receitas culinárias, exploração do tapetinho, montagem do 
mercadinho. 

Professores Livros , materiais 
diversos. 

2º, 3º e 4º 
bimestre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A avaliação será contínua, por meio de observações diárias, produções de textos, leituras e atividades com resoluções de situações-problemas. 

REFERÊNCIAS 

AVALIAÇÃO 
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São muitos os problemas em nosso mundo, mas é necessário separar o que é urgente e  

atinge diretamente a nossa sociedade. 
Estudiosos apontam os quatro problemas principais do mundo: 

 A pobreza mundial 

 O desemprego global 

 A violência internacional (ausência de paz) 

 O aquecimento global 

Problemas estes que não se trata apenas de uma questão política ou de boa vontade. Assim a 
proposta da escola alicerça-se no trabalho de conscientização planetária! 

E este ano junto  a Copa do Mundo estar proporcionando uma viagem cultural pelos diversos 
países do mundo e suas curiosidades. Para, também, complementar nosso EU planetário aos 
cuidados com o nosso planeta Terra e que cuidados  e problemas alguns dos outros países trazem 
ao ambiente, a toda população mundial, observando riscos e procurando soluções. 

Será que há solução para tão grande e graves problemas sociais? 
Como a criança podem tornar-se um cidadão planetário? 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
Escola Classe 21 de Ceilândia 

 

Estrutura de Projeto Integrador (INTERDISCIPLINAR) 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 21 
Título do Projeto:  EU CIDADÃO PLANETÁRIO 2018  –  COPADRILHA 
Etapas: Educação Infantil e anos iniciais Total de estudantes envolvidos: 726 
Áreas de conhecimento: Alfabetização, Letramento, Ciências integradas. 

Equipe responsável: Equipe gestora e técnico-pedagógica. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 
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OBJETIVOS 

 

GERAL 
Enriquecer o conhecimento quanto às tradições das festas juninas, de 

forma lúdica e prazerosa, bem como promover a integração e socialização da 
comunidade escolar (alunos, pais/responsáveis, professores e auxiliares de 
educação) potencializando a capacidade de sensibilização de todos quanto aos 
problemas mundiais e a responsabilidade de cada cidadão planetário diante 
deste cenário. 

 

ESPECÍFICOS 
1. Valorizar sua identidade cultural, reconhecendo a importância de suas 

raízes. 
2. Conhecer as características das festas juninas (origem, tradições, 

comidas típicas, danças, símbolos); 

3. Trabalhar valores e sentimento patriótico para com nossa pátria sem 
esquecer da nossa problemática social e o trabalho contra a corrupção; 

4. Compreender a história da festa junina, bem como seu valor dentro do 
folclore brasileiro, destacando seus aspectos sociais e religiosos; 

5. Perceber a importância do trabalho em equipe na escola, no dia a dia, no 
mundo com o outro (comunidade, sociedade); 

6. Refletir sobre a importância de cuidar do nosso planeta e dos seus 
recursos; 

7. Utilizar com criatividade o conceito de desenvolvimento sustentável 
desde a elaboração de atividades pedagógicas, bem como decoração, 
brincadeiras e trajes. 

8. Conhecer outros países, suas culturas e curiosidades e a relação com o 
mundo, nossa casa, planeta em que vivemos. 

9. Respeitar a diversidade de culturas e raças de outros países; 
 

 
 

CONTEÚDOS 

Alfabetização e letramento matemático; Ciências integradas, conforme a série/ano estabelecidos 
para o semestre (ver caderno pedagógico). 
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Currículo da Educação Básica do DF. 

 

A avaliação será contínua, por meio de observações diárias, produções de textos, leituras e atividades com resoluções de situações-problemas e 
avaliações unificadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLANO DE 
AÇÃO 

Objetivo(s
) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

01 a 07.  Planejar ações pedagógicas interdisciplinando os temas conforme os 
conteúdos estabelecidos para cada ano (Educação Infantil e Anos 
Iniciais); 

 Incentivar a participação da comunidade escolar durante a gincana e 

na culminância do evento; 

 Criar um nome para representar sua turma na gincana interclasse; 

 Organizar apresentações com os alunos (danças típicas); 

 Atuar em barracas de comidas típicas/jogos (ornamentação). 

Equipe gestora 
e pedagógica 

Materiais 
recicláveis e de 
papelaria. 

Maio e junho. 

REFERÊNCIAS 

AVALIAÇÃO 
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                       VI PLENARINHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

UNIVERSO DO BRINCAR 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 21 de Ceilândia  

Título do Projeto: O brincar como eixo transversal da aprendizagem 

Etapas: (X) Ed. Infantil   (  ) Ensino Fundamental  Total de crianças envolvidas: 147 

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

Equipe responsável: Equipe gestora, coordenação e professoras da Educação Infantil 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Em nosso desenvolvimento, enquanto seres humanos, passamos por diversas etapas 

de vida. Uma dessas fases tão marcantes é a infância, onde descobrimos e percebemos o 
mundo a partir do desenvolvimento de nosso próprio corpo e de suas inter-relações com o 
meio e com o outro.  

É na infância que a criança constrói os conhecimentos para a vida toda. Todo o 
processo de formação, socialização, desenvolvimento de habilidades psicomotoras, sociais, 
físicas, afetivas, cognitivas e emocionais tem como base de auxilio de construção o brincar. 
Brincando a criança expõem seu sentimento, aprende, constrói, explora, pensa, sente, 
reinventa e se movimenta. 

Antigamente, as brincadeiras necessitavam de algum esforço físico da criança como 
subir em árvores, brincar de esconde-esconde, jogar futebol no meio da rua, queimada, 
amarelinha, entre outras. Agora para a maioria a diversão é dentro das casas ou 
apartamentos, em frente à televisão, computador ou videogame.  O Brincar tornou-se algo 
que se realiza apenas com as mãos e o intelecto. 

O quadro atual da infância muitas vezes nos remete ao saudosismo, porque 
percebemos que as crianças não podem brincar como acontecia anteriormente. Seja pela 
falta de segurança, por falta de tempo dos pais, pela substituição do movimentar-se e 
interagir com os outros pelo ficar em frente a uma tela, a infância hoje está sendo uma fase 
onde as informações estão em todos os lugares e as pessoas não tem parado para 
observar os prejuízos que esse excesso de estímulos neurológicos, em muitos casos, tem 
gerado nas crianças: estresse, falta de concentração e, pela inatividade, má postura, além 
de outros prejuízos sociais, morais e psicológicos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Capítulo II, Art. 16°, Inciso IV, afirma 
“que toda criança tem o direito de viver o seu tempo de infância que é o de brincar, praticar 
esportes e divertir-se”, entretanto, em muitos espaços, inclusive o escolar, essa prática 
muitas vezes acaba esquecida, devido a tantas imposições da sociedade no sentido da 
cultura letrada, que por vezes é omitido da criança o direito a ser criança.  

Enquanto profissionais da educação, sabemos que Brincar é substrato para a vida, é o 
motor da infância que garante a potência para a vida adulta. Brincando a criança desenvolve 
competências que serão requisitadas mais tarde nas relações interpessoais e de trabalho. 
Brincar é uma atividade instintiva, natural e espontânea da criança. Ele é essencial para o 
desenvolvimento infantil integral e saudável, e segue tendo sua importância ao longo da 
vida adulta, porque afinal somos seres lúdicos. 

  

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
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Considerando que a brincadeira deva ocupar um espaço 

central na educação infantil, entendo que o professor é figura 
fundamental para que isso aconteça, criando os espaços, 
oferecendo-lhes material e partilhando das brincadeiras das 
crianças. Agindo desta maneira, ele estará possibilitando às 
mesmas uma forma de aceder às culturas e modo de vida adulta, 
de forma criativa, social, e partilhada (WAJSKOP, 2000, p.112). 

 
Ao adentrar na escola, a criança precisa encontrar um espaço onde se desenvolver-se 

em contato com outras pessoas, tanto adultos como outras crianças. E apesar das 
diferentes realidades sociais em que as crianças se encontram, desenvolverem o seu 
potencial.  

Para Vygotsky (1998), o educador poderá fazer o uso de jogos, brincadeiras, histórias 
e outros, para que de forma lúdica a criança seja desafiada a pensar e resolver situações 
problemáticas, para que imite e recrie regras utilizadas pelo adulto. 

Brincando, a criança desenvolve-se globalmente e internaliza as convenções sociais 
de maneira lógica, significativa.  Conforme o Currículo da Educação Infantil é “papel da 
Educação Infantil, entre outros, também o de constituir-se como uma etapa onde a criança 
pode desenvolver-se plenamente ao brincar e ser feliz”. (CEI/DF p.28) 

Vygotsky (1998) relata sobre o papel do brinquedo, sendo um suporte da brincadeira e 
ainda o brinquedo tendo uma grande influência no desenvolvimento da criança, pois o 
brinquedo promove uma situação de transição entre a ação da criança com objeto concreto 
e suas ações com significados. 

Ao proporcionar a criança atividades que englobem todos os aspectos do seu 
desenvolvimento, só lhe trará vantagens e benefícios como: crianças mais saudáveis, com 
melhor desenvolvimento motor, coordenação, equilíbrio e ritmo; mais sociáveis e 
cooperativas; que sabem aceitar as perdas e fracassos sem frustrações. 

A criança descarrega as tensões tanto físicas como psicológicas na atividade, sendo 
capaz de encarar o mundo com mais facilidade, mais energia e, consequentemente, mais 
felicidade; 

Quando inseridos em algum esporte, a atenção tem que ser maior, estimulando a 

concentração. Além disso, a disciplina, respeito, coleguismo, seja com um companheiro de 

equipe ou com o adversário, tanto em esporte coletivo quanto individual, começam a fazer 

parte do seu dia a dia. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
É imprescindível que pensemos em nosso planejamento, baseados na proposta 

curricular da rede pública de ensino, em questionamentos como: 
• Por que as crianças brincam? 
• O brincar é tido e visto como realmente importante na escola? 
• Qual a relação entre brincadeira, aprendizagens e desenvolvimento? 
• Como planejar as atividades e materializar o currículo sem conhecer a criança? 
• De que maneira organizar e incentivar brincadeiras que quebrem os estereótipos 

de gênero e etnia?  
• Como articular as brincadeiras e interações com as experiências da comunidade? 
• Como preservar a memória cultural popular e vinculá-la às novas tecnologias? 
• Como observar, acompanhar e participar do brincar para estabelecer vínculos e 

fazer as mediações que favorecem o desenvolvimento? 
• Como estimular o imaginário infantil pela criatividade, investigação, curiosidade? 



                                                                                                       SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 21 

72 
 

• É possível e desejável inserir brincadeiras, jogos e cantigas tradicionais no 
repertório contemporâneo do brincar infantil? 

Desse modo, pensamos em um projeto que nos possibilite desenvolver atividades, 
situações, vivências e momentos onde o brincar seja o eixo integrador de todo processo 
educativo. 

 

OBJETIVOS 

 
 

GERAL 
 

.Resgatar, a partir da Educação Infantil, as vivências de Ludicidade e 
incorporá-las ao universo escolar de modo a permitir que o brincar seja 
parte natural do desenvolvimento integral da criança, auxiliando-a em 
seu desenvolvimento físico, mental e social. 

ESPECÍFICOS 
 

 Expressar emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 
necessidades; 

 Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez 
mais independente e confiante em suas capacidades; 

 Desenvolver a imaginação, a curiosidade e as variadas formas de 
expressão; 

 Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos 
de cuidado com a própria saúde e bem-estar; 

 Estabelecer vínculos afetivos e de troca entre adultos e crianças, 
fortalecendo sua autoestima e ampliando gradualmente suas 
possibilidades de comunicação e interação social, respeitando a 
diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

 Conhecer, respeitar e participar de manifestações culturais, 
valorizando a diversidade, ampliando, assim, os conhecimentos 
sobre a natureza e a cultura; 

 Brincar diariamente, individual e ou coletivamente, de forma dirigida e 
ou livremente, para expressar e elaborar emoções, sentimentos, 
pensamentos, desejos e necessidades; 

 Conhecer, respeitar e valorizar a diversidade étnico-racial, etária, de 
gênero, cultural, religiosa, a biodiversidade, as deficiências, entre 
outras; 

 

 

CONTEÚDOS 

 Auxílio na coleta e organização de dados. 

 Atuação individual e coletiva em brincadeiras livres e dirigidas, jogos verbais, danças, 
ginásticas, jogos etc. 

 Participação em pesquisa sobre repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, 
festejos, histórias e modos de vida das crianças, característicos de diferentes culturas 
e da tradição cultural de sua comunidade. 

 Reelaboração das brincadeiras e jogos, incluindo a criação de outros gestos e regras, 
em substituição e acréscimo aos tradicionais. 

 Confecção de brinquedos com materiais alternativos 

 Identificação de atitudes que caracterizam e preservam a amizade entre pessoas 
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 Valorização do diálogo ou outros modos de comunicação, como formas de lidar com 
os conflitos e construir consensos. 

 Desenvolvimento gradativo do sentimento de justiça e ações de cuidado consigo e 
com os outros. 

 Reflexão sobre o que é certo e errado, saber ganhar e saber perder, desenvolvendo 
atitudes de respeito, compreensão de regras e combinados. 

 Desenvolvimento do senso de criticidade por meio de questionamentos, indagações e 
argumentações.  

 Articulação adequada das palavras (falar corretamente). 

 Comunicação oral com os pares e adultos, de forma clara e organizada. 

 Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões. 

 Relatos de experiências vividas. 

 Sequência na exposição de ideias e fatos com e sem medição de adultos e utilização 
de recursos auxiliares como ilustrações objetos, etc. 

 Elaboração de perguntas e respostas a questionamentos. 

 Ampliação e adequação progressiva do vocabulário. 

 Narração de fatos em sequência temporal e casual. 

 Escuta frequente de história. 

 Desenho de observação, narrativo e de memória. 

 Vivência em brincadeiras dançadas como as cirandas e danças em grupos. 

 Exploração do espaço físico por meio de movimentos; 

 Ajustar movimentos, adequando-os às diferentes situações das quais participa 
(brincadeiras e atividades cotidianas);  
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 
(MÊS) 

Expressar emoções, 
sentimentos, pensamentos, 
desejos e necessidades; 

Roda de conversa para escuta sensível das crianças. Corpo docente  Março 

Desenvolver uma imagem 
positiva de si, atuando de 
forma cada vez mais 
independente e confiante 
em suas capacidades; 

Brinquedos cantados Corpo docente  
Fevereiro a 
novembro 

Histórias brincantes Corpo docente  
Fevereiro a 
novembro 

Jogos de imitação Corpo docente  Ao longo do ano 

Desenvolver a imaginação, 
a curiosidade e as variadas 
formas de expressão; 

Oficina de brincadeiras Coordenação  Maio  

Construção de jogos e brincadeiras 
Coordenação e 
corpo docente 

 Julho 

Estabelecer vínculos 
afetivos e de troca entre 
adultos e crianças, 
fortalecendo a autoestima, 
a comunicação e interação 
sociais, respeito às 
diferenças e atitudes de 
ajuda e colaboração; 

Pesquisa escrita com a comunidade para investigar onde e de 
quais brincadeiras as crianças participam. 

Corpo docente 
Ficha com 
entrevista aos 
responsáveis; 

Agosto 

Oficina de brinquedos recicláveis. Coordenação  Junho 

Oficina de jogos cooperativos com regras construídas 
coletivamente 

Coordenação  Agosto 

Oficina de brincadeiras de roda Coordenação  Agosto 

Conhecer, respeitar e 
participar de manifestações 
culturais, valorizando a 
diversidade, ampliando, 
assim, os conhecimentos 
sobre a natureza e a 
cultura; 

Participação em apresentações culturais  Professores   Junho/ Agosto  

Contação de histórias 
Contadora de 
história 

 Agosto 

Oficina de instrumentos musicais Coordenação  Setembro 

Brincar diariamente, 
individual e ou 
coletivamente, de forma 
dirigida e ou livremente, 
para expressar e elaborar 

Participação em circuitos psicomotores Coordenação  Ao longo do ano 

Participação em brincadeiras de roda e brinquedos cantados Professores  Ao longo do ano 

Participação em histórias recreativas Professores  Ao longo do ano 
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emoções, sentimentos, 
pensamentos, desejos e 
necessidades. 

Participação em vivências, faz-de-conta, histórias onde são 
retratadas situações do dia-a-dia. 

Professores  Ao longo do ano 

Conhecer, respeitar e 
valorizar a diversidade 
étnico-racial, etária, de 
gênero, cultural, religiosa, a 
biodiversidade, as 
deficiências, entre outras. 

Construção do ambiente indígena e exploração das lendas, 
hábitos e costumes característicos dessa etnia. 

Coordenação e 
professores 

 Abril 

Exploração das diferentes manifestações culturais 
Coordenação e 
professores 

 Agosto 

Exploração de histórias, imagens e contribuições do negro 
para a composição das tradições brasileiras. 

Coordenação e 
professores 

 Novembro 
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AVALIAÇÃO  

  A avaliação acontecerá de maneira contínua, onde os alunos serão observados em seu 
envolvimento nas atividades propostas, sua participação nas oficinas, suas contribuições, 
suas colocações e questionamento. seus registros feitos por meio de desenho durante todo 
o projeto.  
 

 

REFERÊNCIAS 

 
Currículo em movimento da Educação Básica – Educação Infantil 
Guia da Plenarinha – Mídia Pedagógica 
http://blogeducacaofisica.com.br/12-atividades-na-educacao-infantil/ 
http://www.educandotudomuda.com.br/devolvam-o-tempo-do-brincar-na-educacao-infantil/ 
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PROJETO DE LEITURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 1º PERÍODO 

Amigo Bicho 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 21 de Ceilândia  

Título do Projeto: Amigo Bicho 

Etapas: ( X ) Ed. Infantil   (  ) Ensino Fundamental  Total de crianças envolvidas: 147 

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

Equipe responsável: Coordenação e professores da Educação Infantil 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 
As crianças demonstram uma ligação muito interessante com a natureza, desde muito 
pequenas. A curiosidade em conhecer diferentes tipos de animais e o encanto que os 
mesmo geram nas crianças, criam uma esfera de encantamento nos pequenos, onde 
qualquer ocasião onde elas possam estabelecer esse contato com os bichos, causa um 
verdadeiro fascínio. Aliado a esse fato e à necessidade de desenvolver o prazer e o gosto 
pela leitura, optou-se unir ambos os temas e dar origem ao projeto de leitura onde o foco 
fossem os animais. Assim sendo, surgiu o Projeto Amigo Bicho, onde as crianças, além da 
leitura do livro “A arca de Noé”, de Ruth Rocha, feita pelos familiares, ainda leva para casa 
um bichinho de pelúcia que participará  da vida da criança por uns dias. A família faz o 
registro da visita e a criança conta para os colegas como foi passar um tempo com a 
mascote da turma.  
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Quais atividades a serem desenvolvidas facilitam o processo de construção do aluno-
leitor e aluno-criador? 

 Qual a importância do tema “animais” para os alunos? 
 
 

 

OBJETIVOS 

 
 

GERAL 
 
 

Incentivar e estimular o interesse pela leitura, possibilitando o 
desenvolvimento de hábitos e atitudes de leitor- ouvinte e leitor-criador, 
propiciando o fazer artístico e a percepção da funcionalidade da escrita.  

ESPECÍFICOS 
 
 
 

 Despertar o gosto pela leitura, a imaginação e a criatividade; 

 Contar, recontar e criar situações a partir da escuta atenta da 
história; 

 Desenvolver  a linguagem oral e escrita; 

 Desenvolver a escuta atenta e a percepção; 

 Estimular a criatividade 

 Ampliar o vocabulário 

 Desenvolver a atenção quanto à temporalidade  da história(início, 

  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

 

 

 



                                                                                                       SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 21 

78 
 

meio e fim) 

 Ampliar repertório musical e poético 

 Conhecer os seres vivos e suas características 

 

 

CONTEÚDOS 

 

 Expressão de suas necessidades, desejos e sentimentos 

 Conhecimento, utilização e questionamento de regras de convívio social. 

 Reconhecimento da importância da troca e da partilha dos brinquedos e outros 
materiais disponibilizados no grupo. 

 Articulação adequada das palavras (falar corretamente) 

 Comunicação oral com os pares e adultos, de forma clara e organizada. 

 Expressão oral de desejos, necessidades e opiniões. 

 Narração de fatos em sequência temporal e causal. 

 Escuta frequente de histórias, contos, lendas, poemas, etc. 

 Reconto, de maneira paulatina, de histórias vivenciadas, lidas ou contadas 
verbalmente. 

 Acesso e contato com a leitura como fonte de prazer e entretenimento. 

 Conhecimento de que livros e outros impressos têm autor, ilustrador e capa. 

 Desenvolvimento de alguns comportamentos leitores (manusear livros, revistas, 
jornais e impressos de modo geral), percebendo a orientação da leitura: da esquerda 
para a direita, de cima para baixo, virar páginas no sentido de incorporar a prática de 
leitura. 

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

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

 Imitação de gestos, sons e movimentos 

 Compreensão das necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância da 
preservação de seu habitat natural para a satisfação de tais necessidades. 

 Identificação dos seres vivos, a partir da observação de semelhanças e diferenças de 
suas características, tais como aspectos físicos, tipo de alimentação, habitat, modos 
de locomoção e sua relação com o ambiente e outros seres vivos. (Ex. Relação de 
dependência entre vegetais que produzem flores e insetos polinizadores). 

 Conhecimento elementar dos ciclos de vida dos animais. 

 Identificação de alguns animais ameaçados de extinção, de forma a se posicionar 
sobre a caça e a criação em cativeiro. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 Apresentação do projeto para os pais Professores Audiovisual e 
fichas 

Abril 

 Abertura do projeto Amigo bicho, com conversa informal sobre o 
tema 

Professores Livros, caderno 
de registro, 
animais de 
pelúcia 

Abril 

 Registro da visita da mascote da turma em caderno específico Familiares da 
criança 

Caderno de 
registro, fotos, 
desenhos, etc. 

De Abril a 
outubro 

 Trabalho com materiais reciclados para montagem de animais professores  Abril a 
Novembro 

 Pesquisa de diferentes tipos de animais e suas necessidades Professores e 
responsáveis 

Pesquisa em 
material próprio 

Junho 

 Participação em atividades artísticas Professores Material diverso 
e humanos 

De Abril a 
outubro 

 Participação em escuta atenta de músicas e poemas Professores  De Abril a 
outubro 

 Participação em encenações sobre animais Professores  De Abril a 
outubro 

 Culminância: feira de Ciências Coordenação 
e professores 

Diversos Novembro 
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AVALIAÇÃO  

  A avaliação acontecerá de maneira contínua e sistemática, onde  os alunos serão 
avaliados em seu envolvimento nas atividades propostas, nos registros realizados pelos 
familiares e por meio de desenhos e nas atividades desenvolvidas em sala de aula e  
durante todo o projeto.. 

 
 
 

 

REFERÊNCIAS 

 
Currículo em movimento da Educação Básica – Educação Infantil 
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PROJETO DE LEITURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 2º PERÍODO 

Ler é a melhor experiência de todas 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 21 de Ceilândia  

Título do Projeto: Ler é a melhor experiência de todas 

Etapas: ( X ) Ed. Infantil   (  ) Ensino Fundamental  Total de crianças envolvidas: 147 

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

Equipe responsável: Coordenação e professoras da Educação Infantil 
 

 

JUSTIFICATIVA 

Ao realizar estudos a respeito dos parâmetros que norteiam a prática docente na 
Educação Infantil (RCNEI, BNCC e o próprio currículo), percebeu-se a importância de que 
as ações escolares devam voltar-se ao desenvolvimento do potencial criador e imaginativo 
das crianças.  Desse modo, optou-se por trabalhar com as crianças todo esse potencial a 
partir das personagens da Serie Infantil “O Show da Luna”, onde os alunos conhecerão um 
pouco melhor o mundo que nos rodeia através dos livros dessa série animada, tão 
conhecida e querida por eles. Com linguagem e assuntos voltados para a faixa etária das 
crianças, os professores poderão explorar as personagens em diversos momentos ao longo 
do ano. 

Os alunos das turmas de Educação Infantil precisam desenvolver hábitos e atitudes 
de um bom leitor, como a escuta atenta de histórias, identificar os assuntos que as histórias 
abordam, saberem expor ideias e opiniões a partir das observações feitas, enfim, ter a 
oportunidade de interagir com os diferentes tipos e gêneros textuais. Partindo de uma 
personagem que a maioria conhece da TV, espera-se que as crianças tenham o desejo de 
ouvir suas histórias também nos livros e com, isso, desenvolver suas capacidades, 
imaginação e o gosto pela leitura. 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Quais conhecimentos os alunos da educação infantil precisam desenvolver a partir da 
leitura? 

 Quais mecanismos poderão ser utilizados para que a leitura seja algo significativo e 
prazeroso? 

 Quais são os temas que subsidiam as atividades de leitura e escrita com os alunos 
da Educação Infantil? 

 Quais eixos podem ser abordados no trabalho com livros literários para alunos de 05 
anos? 

 O que se espera desenvolver a partir de um projeto de leitura com alunos do 2º 
período da Educação Infantil? 

 Como podem ser avaliados os alunos com relação à leitura de histórias narrativas? 

 Quais critérios serão avaliados ao analisar o material produzido pelos alunos a partir 
das leituras realizadas? 

 
 
 

  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
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OBJETIVOS 

 
 

GERAL 
 
 

Desenvolver as diferentes linguagens com a criança, a partir da 
realização de atividades de escuta atenta e registro do reconto, além de 
outras atividades de maneira integrada e contextualizada, oportunizando 
à criança o desenvolvimento pleno de suas competências e habilidades. 

ESPECÍFICOS 
 
 
 

 Desenvolver a oralidade 

 Desenvolver o fazer artístico 

 Exercitar e estimular a leitura 

  

 
 

CONTEÚDOS 

 Conservação de materiais de uso individual e coletivo 

 Construção gradativa de atitudes de manutenção, preservação e cuidados com seus 
pertences e os da escola. 

 Desenvolvimento da coordenação visomotora 

 Articulação adequada das palavras (falar corretamente). 

 Comunicação oral com os pares e adultos, de forma clara e organizada. 

 Relatos de experiências 

 Ampliação e adequação progressiva do vocabulário 

 Narração de fatos em sequência temporal e causal. 

 Escuta frequente de histórias, contos, lendas, poemas, etc. 

 Reconto, de maneira paulatina, de histórias vivenciadas, lidas ou contadas 
verbalmente. 

 Descrição das características dos objetos, dos personagens, cenas de histórias e de 
situações cotidianas. 

 Apreciação pela escuta de obras literárias e outras leituras 

 Acesso e contato com a leitura como fonte de prazer e entretenimento 

 Conscientização sobre a existência de textos escritos e sua função social de 
comunicar pensamentos, intenções e sentimentos. 

 Realização de leituras por meio de gravuras, imagens, ilustrações etc. 

 Desenvolvimento de alguns comportamentos leitores (manusear livros, revistas, 
jornais e impressos de modo geral), percebendo a orientação da leitura: da esquerda 
para a direita, de cima para baixo, virar páginas no sentido de incorporar a prática de 
leitura. 

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

 Representação gráfica (desenho ou escrita) de histórias ouvidas 

 Colocação de um elemento em uma série ordenada (1º, 2º, 3º...) 

 Descrição e interpretação de imagens 

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

 Desenho narrativo: descrição e invenção de histórias, lugares e acontecimentos. 

 Expressão vocal e corporal livre ou direcionada, de maneira lúdica, individual e 
coletivamente. 

 Criação e improvisação de situações cênicas em jogos de faz de conta. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

Conhecer a 
finalidade do 

projeto de leitura 
da Educação 

Infantil 

Apresentação do projeto para os pais 
Equipe gestora, 
coordenação e 
professores 

Reunião, 
folhetos 
explicativos 

Maio 

Vivenciar 
situações de 

interação com 
outras crianças 
da mesma faixa 

etária 

Abertura do projeto de leitura, com piquenique comunitário entre 
as turmas 

Professores 

Alimentos e 
material do 
projeto 
(sacola 
literária) 

Maio 

Desenvolver a 
responsabilidade 
com o material 

coletivo 

Apreciação do material do projeto: livro literário, mascotes, 
caderno de registro e conhecimento das regras para que o 
projeto aconteça 

Professores  
Sacola 
literária 

Maio 

Desenvolver a 
oralidade e a 
relação da leitura 
com a escrita 

Registro do reconto feito pela criança e da visita da mascote da 
turma em caderno específico 

Familiares 
Livro; 
caderno de 
regsitro 

Maio a 
Outubro 

 Conhecimento das personagens e da autora da história 
Coordenação e 
professores 

Internet Junho  

 
Apreciação, na rodinha, de como foi a visita e como foi levarem 
os livros literários para casa. 

Professores 
Ficha para 
resgistro 

Maio a 
Outubro 

 
Culminâncias: Dramatização da situação vivenciada na história 
Apresentação de materiais produzidos ao longo do projeto na 
Feira de Ciências organizada pela escola 

Coordenação e 
professores 

Diversos Novembro 
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AVALIAÇÃO  

  A avaliação acontecerá de maneira contínua, a partir dos registros em caderno específico, 
da participação oral nas conversas na rodinha e no desempenho dos alunos na realização 
das tarefas solicitadas. 
 

 

REFERÊNCIAS 

 
Currículo em movimento da Educação Básica – Educação Infantil 
Vídeos Show da Luna –  YouTube 
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Objetivo Geral: 

 Contribuir para o processo de desenvolvimento humano, como também refletir sobre a complexidade que envolve o ato de aprender e ensinar nos espaços de 

aprendizagem os quais possibilitem aos ENEE’s (estudantes com necessidades educacionais especiais) avanços qualitativos globais, envolvendo, na medida do possível, 

todos os sujeitos envolvidos no processo da Educação Inclusiva dentro da instituição escolar (professores, coordenadores pedagógicos, gestão, família, SOE- Serviço de 

Orientação Educacional-, SEAA- Serviço de Apoio à Aprendizagem- e auxiliares de educação). 

 

Justificativa:  

A convivência direta com estudantes com deficiência revela o quanto é necessário o estreitamento das relações no âmbito do espaço escolar e mais especificamente da 

Sala de Recursos. Este discernimento vai muito além de se colocarem um em frente ao outro (professora e estudante) e se propor uma atividade a ser realizada e 

finalizada pelo/pela estudante atendido/a. Vigotski postulou que o desenvolvimento da estrutura cognitiva humana é um processo que se dá na apropriação da 

experiência histórica e cultural. Desse modo, as relações corroboram na criação de redes culturais que favorecem a aprendizagem, que por seguinte, promove o 

desenvolvimento. Desse modo, em consonância com a concepção de aprendizagem desenvolvida pelo teórico citado anteriormente e com as Políticas Educacionais 

Inclusivas federais e distritais, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) / Sala de Recursos Generalista desta instituição escolar, visa o respeito, o acesso e a 

permanência dos ENEE’s matriculados no ano de 2018 para consolidar a práxis inclusiva. Nesse sentido, oferecer a/ao estudante espaços alternativos, lúdicos, 

complementares e de apoio são relevantes para a implantação de estratégias pedagógicas que possibilitem avanços no desenvolvimento global de cada estudante com 

deficiência. Estas mudanças se ampararão em estudos, métodos e técnicas geradoras de transformações das posturas de cada sujeito envolvido neste processo, para que 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS TRANSVERSAIS 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 
         Profissional da Sala de Recursos: Vilma Gonçalves do Vale- 32841-3 

 
 

 



                                                                                                       SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 21 

86 
 

estes apresentem possibilidades de intervenções e mediações estimuladoras do processo qualitativo dos aspectos biológicos, neurológicos, sociais, psicológicos dos/ das 

estudantes com deficiência. Para tanto, a priorização das adequações curriculares em todos os seus aspectos será importante para a identificação e respeito às 

potencialidades e limitações de cada estudante. Tal destaque se faz necessário, porque a perspectiva da inclusão escolar se pauta, sobretudo, no sucesso do/a estudante 

na sociedade com o estabelecimento de parcerias com as áreas intersetoriais da escola de maneira a garantir à acessibilidade de estratégias inclusivas, considerando as 

necessidades específicas dos/das estudantes, público-alvo da Educação Especial.  

 

PLANO DE AÇÃO 2018 

Objetivos Específicos Metas Ações Avaliação das Ações Cronograma 
Responsáveis e/ou 

interlocutores 

-Oferecer atendimento 

adequado ao/a estudante com 

deficiência na Sala de 

Recursos.  

- Auxiliar o/a estudante nas 

atividades de vida diárias junto 

com o/a docente bem como 

com outros profissionais 

disponíveis na I. E. 

- Assessorar, subsidiar e 

orientar o/a docente das classes 

inclusivas.  

 -Oferecer apoio pedagógico 

aos professores regentes no 

que tange a planejamento, 

execução e avaliação. 

- Oferecer apoio aos 

coordenadores e supervisão 

pedagógica escolar, como 

também à gestão e serviços de 

apoio.  

-Realizar palestras e oficinas 

na Instituição Educacional de 

acordo com as solicitações dos 

profissionais da escola. 

 

- Responsabilizar-se pela 

 - Promoção de espaço 

adequado para a realização 

de mediações/intervenções 

2x por semana de caráter 

específico que contribua com 

o desenvolvimento do/a 

estudante com deficiência.   

- Implantação estudos, 

métodos e técnicas que 

estimulem o 

desenvolvimento do/a 

estudante, considerando suas 

potencialidades e limitações, 

priorizando as adaptações 

curriculares necessárias à sua 

progressão na escola e plena 

inserção na sociedade. 

-Planejamento, organização e 

execução do Plano de AEE 

de cada estudante atendido.  

- - Atendimento ao estudante em 

contra turno, individualmente 

ou em grupo, mediante a 

ciência dos termos assinados 

pelos responsáveis, 

professor/a regente, 

coordenação pedagógica, 

gestão escolar e a professora 

de A.E.E. 

 - - Realização de atividades que 

promovam o 

desenvolvimento das funções 

mentais superiores como 

atenção, percepção, memória, 

raciocínio, imaginação, 

criatividade e linguagem.  

- - Trabalho com Xadrez (projeto 

organizado pela profissional 

do AEE). 

- - Trabalho com noções básicas 

sobre educação artística 

plástica para formação de 

conceitos presentes no 

Currículo em Movimento e a 

construção de sentidos 

(significado-significante). 

 

-O plano de ação terá 

avaliação processual e 

continua. Sendo que, sempre 

que for constatada que uma 

determinada ação não está 

promovendo o resultado 

esperado, esta será analisada 

pela professora da Sala de 

Recursos, juntamente com o 

Serviço Pedagógico da 

Instituição Educacional, com 

vistas a manter, excluir ou 

redirecionar a referida ação. 

-Envolvimento e participação 

dos estudantes nas atividades 

propostas; 

Análise do percurso de 

desenvolvimento dos 

estudantes pelos materiais 

construídos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Presença dos convidados nos 

 Professora do AEE; 

Professores dos ENEE’s; 

Equipe Gestora; SEAA, 

familiares e parceiros. 
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garantia da construção e 

cumprimento do planejamento 

registrado nas adequações 

curriculares, subsidiando os 

professores na aplicação dos 

objetivos, conteúdos, métodos, 

procedimentos didáticos, 

periodicidades, temporalidade 

e avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Proporcionar orientações às 

famílias dos estudantes NEE. 

 

 

 

 

 

-Viabilizar as comemorações 

do Dia Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência e 

semana distrital.  

-Conquistar parceiros para 

aprimorar o trabalho 

 

- - Realização e promoção de 

palestras e oficinas para os 

professores da Escola Classe 

21 e corpo pedagógico, com 

vistas a esclarecer dúvidas 

sobre as adequações 

curriculares, atribuições do 

AEE e as deficiências 

atendidas pelo AEE.  

 

- Atendimento indivudual 

e/ou em grupo dos 

professores que atuam com 

os/as estudantes com 

deficiência, coordenadores, 

supervisão e serviços de 

apoio. 

--  - Acesso a palestrantes e 

colaboradores para 

momentos de formação com 

o corpo pedagógico da 

escola.  

- - - Acompanhamento durante o 

processo de construção, 

registro e execução das 

adequações curriculares de 

cada estudante.  

 

- - - Promoção de reuniões com os 

responsáveis das crianças, 

assim como atendimentos 

individualizados.  

- - Convite aos para sua 

participação nos eventos 

comunitários da escola, 

assim como nas palestras e 

festas.  

 

- - Promoção de momento 

reflexivo sobre a pessoa com 

encontros organizados; 

- Avaliação contínua dos 

formulários apresentados 

pelos professores; 

-Verificação dos processos de 

aplicabilidade das propostas 

registradas no formulário; 

-Acompanhamento das 

atividades feitas pelos 

professores a serem 

realizadas pelos estudantes; 

- Acompanhamento na 

elaboração dos instrumentos 

avaliativos; 

-Análise dos discursos 

apresentados nos Conselhos 

de Classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presença dos pais/ 

responsáveis às convocações.   

 

 

 

 

 

 

 

 

-Envolvimento efetivo da 

comunidade escolar nas 

atividades propostas; 

-Realização do cronograma e 

exposição dos trabalhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora do AEE; 

Coordenadores Pedagógicos; 

Equipe Gestora; SOE 

Supervisão Pedagógica,  

SEAA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora do AEE; 

Professores da instituição; 

Coordenadores Pedagógicos; 

Equipe Gestora; SOE 

Supervisão Pedagógica,  

SEAA.  

 

 

 

Professora do AEE; 

Professores da instituição; 

Coordenadores Pedagógicos; 

Educadores Sociais; Monitor; 
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desenvolvido na perspectiva 

inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Promover espaço de 

formação aos Educadores 

Sociais Voluntários/ Monitor 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

-Participar das reuniões 

pedagógicas da Instituição 

Educacional e demais 

encontros por solicitação da 

chefia imediata da CREC.  

 

 

 

deficiência, da comunidade 

escolar na Semana Nacional 

de Luta da Pessoa com 

Deficiência em 

comemoração ao dia 

Nacional de Luta da Pessoa 

com Deficiência conforme a 

Lei Federal de nº 11.133, de 

14 de julho de 2005 e da 

Semana Distrital.  

 

 

- - - Formação com os educadores 

sociais voluntários e 

monitora escolar para 

compreensão do verdadeiro 

papel inclusivo o qual está 

responsável, além de suas 

atribuições registradas em 

portaria.  

 

- Participação em cursos, 

palestras, seminários, estudos 

de casos omissos, conselhos 

de classe, congressos e 

demais momentos para o 

aperfeiçoamento da 

professora regente da Sala de 

Recursos e também como 

espaços de viabilização do 

desenvolvimento do/a 

estudante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Redução das queixas sobre 

as ações dos educadores 

sociais e monitora escolar, 

assim como melhor 

direcionamentos das ações 

interventivas junto aos 

estudantes.  

 

 

 

-Presença nos espaços nos 

quais houve convite à Sala de 

Recursos; 

-Socialização dos 

aprendizados aos demais 

colegas da escola.  

Equipe Gestora; SOE 

Supervisão Pedagógica,  

SEAA e parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora do AEE; 

Equipe Gestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora do AEE; 

Coordenadores Pedagógicos; 

Equipe Gestora; SOE 

Supervisão Pedagógica,  

SEAA, coordenadores 

intermediários.  
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AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) – 2018 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Acolher o grupo de professores para 

que conheça às atribuições de cada 

serviço e reconheça as diferenças das 

ações desenvolvidas. 

 

Desenvolver ações integradas, dentro 

da Instituição escolar, destinada a 

formação continuada dos 

profissionais da instituição. 

 

 

 

Apoiar ações de enfrentamento à 

discriminação, ao preconceito e à 

violência, visando o estabelecimento 

de condições mínimas para o sucesso 

educacional dos estudantes com 

deficiência, em colaboração com as 

famílias e com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à 

infância, à adolescência e à juventude. 

 

 

Participar do planejamento, execução 

e avaliação dos Conselhos de Classe, 

subsidiar reflexões sobre o processo 

de ensino-aprendizagem de todos os 

estudantes da U.E. 

 

 

Buscar a melhor enturmação dos 

estudantes com necessidades 

específicas na escola, auxiliando o seu 

desenvolvimento educacional e social, 

por meio da valorização e respeito às 

diferenças de cada um. 

-Coletiva de apresentação dos 

serviços de apoio. 

 

-Coordenações na instituição 

escolar.  

 

-Semana Distrital de 

Conscientização e Promoção da 

Educação Inclusiva; 

Dia Nacional de luta das pessoas 

com deficiência.  

 

-Conselho de classe. 

 

-Estudo de caso omisso. 

-Projeto Transição: Visita dos 

estudantes ao CEF e organização 

individual de uma rotina de 

atividades características dos anos 

finais do ensino fundamental 

 

-Inserção das atividades de 

transição desenvolvidas em 2017 

no Projeto Político Pedagógico da 

EC 21, após avaliação dos 

profissionais, pais e estudantes 

envolvidos.  

 

-Tour com estudantes da 

Educação Infantil ou com 

estudantes que ingressem na EC 

21 para apresentação do espaço 

físico e instalações da escola; 

 

AEE, EEAA, SOE.  

 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE e 

coordenadores escolares da U.E. 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE, Gestão, 

supervisão pedagógica e 

coordenadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE, Gestão, 

coordenação e professores 

regentes. 

 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE, direção, 

professor regente, coordenação, 

coordenação intermediária, 

Início do ano letivo. 

 

 

 

 

 

Quinzenalmente. 

 

 

 

 

 

 

Meses de março e setembro, de 

acordo com o calendário da 

SEDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bimestralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

2º semestre. 

 

Será adotada a avaliação formativa 

conforme as demandas da instituição 

escolar. 

 

 

Por meio do desenvolvimento de ações 

pedagógicas docentes as quais 

promovam avanços na práxis 

pedagógica.  

 

 

 

 

Através do envolvimento do corpo 

pedagógico escolar nas atividades 

propostas para as datas correspondentes 

ao tema proposto, destacando: 

-Relevância do conteúdo de formação; 

-Estratégia utilizada; 

-Organização do tempo/espaço; 

-Material de apoio disponibilizado. 

 

 

 

Acessoria aos professores e demais 

profissionais envolvidos no processo de 

desenvolvimento escolar das turmas da 

escola.  

 

 

 

 

Defender a concepção de educação na 

perspectiva que  o estudante em 

formação é multidimensional, com 

identidade, história, desejos, 
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Favorecer os processos de 

desenvolvimento dos estudantes nos 

diferentes momentos de sua 

escolarização. 

 

Realizar encontros dos estudantes dos 

5º anos com estudantes dos CEF’s, a 

fim de propiciar um momento de 

diálogo e troca de experiências. 

; 

 

-Coletivas destinadas ao estudo 

do desenvolvimento humano, 

especificamente sobre a infância, 

bem como dos objetivos descritos 

no currículo que podem ser 

relacionados com o processo de 

transição. Além disso, utilizar 

esses e outros momentos para 

refletir sobre práticas pedagógicas 

que favoreçam os processos de 

desenvolvimento dos estudantes 

da EC 21; 

 

-Promoção de coordenações 

integradas entre docentes da 

Educação Infantil e 1º Ano, 3º 

Ano e 4º Ano, visando discutir e 

planejar ações de transição a 

serem desenvolvidas no contexto 

de sala de aula; 

 

-Reunião de acolhimento com 

pais dos estudantes que ingressam 

na Educação Infantil, com o 

objetivo de apresentar os espaços 

físicos, as rotinas, a equipe de 

profissionais, documentos como 

regimento e currículo, bem como 

esclarecer o objetivo do período 

de adaptação. 

 

 

 

monitores escolares, educadores 

sociais voluntários e responsáveis 

pelos estudantes. 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE, direção, 

coordenação, professores regentes 

e estudantes do 2º períodos da 

Educação Infantil, 3º anos e 5º 

anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ºbimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necessidades, sonhos, isto é, um ser 

único, especial e singular, na inteireza de 

sua essência, na inefável complexidade 

de sua presença.  

 

 

 

 

 

 

Por meio da apropriação dos novos 

espaços escolares pelos os estudantes no 

ano seguinte, de modo a se sentirem 

incluídos para aprender e desenvolver-se 

de forma dinâmica e contínua. 
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Plano de Ação 2018 
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

 

CRE: CEILÂNDIA 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 21                                                           Telefone: 39016919 

Psicólogo responsável: ROSIMEIRE AFONSO DUTRA FREITAS                       Matrícula SEEDF: 200451 - 8     CRP: 6818-01 

E-mail: rosimeire.freitas@ edu.se.df.gov.br                                                       Celular: 61 9996270062 

Turno(s) de atendimento: MATUTINO E VESPERTINO 

Pedagogo responsável:  Sirlene Soares Vieira Brandão                               Matrícula SEEDF:  27121-7                       

E-mail: sirlene.soares@edu.se.df.gov.b                                                Celular: 61 991319352 

Turno(s) de atendimento: MATUTINO E VESPERTINO 

 

Diagnóstico inicial 

 A Escola Classe 21 foi inaugurada em 1978, está localizada na entrequadra 04/06 da Ceilândia Sul, atualmente atente 715 

estudantes  distribuídos em 34 turmas sendo 9 turmas de Educação infantil, 4 turmas de 1º ano, 4 turmas de 2°ano, 6 turmas de 3º 

ano, 4 turmas de quarto, 5 turmas de 5º ano do ensino fundamental, e uma classe especial de TGD as turmas estão distribuídas em 02 

turnos: matutino e vespertino. Para atender toda essa clientela conta com 70 funcionários entre professores, merendeiros, assistentes 

de educação e monitores voluntários. Este ano a Escola classe 21 completa 40 anos de existência, e percebe-se o quanto a instituição 

tem sido valorizada pela comunidade local, pois existe um grande fila de espera de pais que pretende matricular seus filhos nesta 

 

 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
Coordenação Regional de Ensino – Ceilândia 
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escola, também e percebido o quanto a comunidade tem apreciado o trabalho aqui realizado pela grande participação dos pais em 

reuniões e festa que são promovidas dentro do ambiente escolar.  

 O funcionamento da Escola Classe 21 de Ceilândia é norteado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Os 

parâmetros Curriculares Nacionais, o Projeto Politico-pedagógico da SEEDF-Professor Carlos Mota e o Currículo em Movimento da 

Educação Básica das Escolas Publicas do D.F. Como missão, a Escola Classe 21 de Ceilândia, em consonância com a legislação 

norteadora do sistema educacional é fundamentada em preceitos humanístico-filosóficos, tem por finalidade fazer acontecer o 

processo de ensino-aprendizagem, formando cidadãos preparados para superar desafios pessoais e sociais, buscando a excelência 

educacional. 

 Os objetivos educacionais são evidenciados no dia-a-dia escolar buscando promover a eficiência do processo ensino-

aprendizagem e envolver a comunidade escolar como protagonista da ação educativa, visando o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

moral dos nossos estudantes para o exercício pleno da cidadania. Diariamente no exercício da prática pedagógica a equipe escolar 

necessita desenvolver com propriedades suas funções de caráter técnico-pedagógico, para tanto realiza reuniões coletivas nas 

quartas-feiras com todo corpo docente, com o intuito de organizar o trabalho pedagógico da escola buscando melhorias no processo 

ensino aprendizagem, também promovendo assessoria e formação continuada no ambiente de trabalho. 

 Atualmente a escola desenvolve projetos que são elaborados conforme a necessidade de cada ano e as dificuldades 

apresentadas pelos estudantes. Dentre os vários projetos, o de literatura tem se destacado, pois envolve a comunidade escolar como 

um todo e comtempla as expectativas de aprendizagens referentes Linguagens e Códigos. Quanto a Linguagem Matemática, a escola, 

em reunião avaliativa ao final de 2017, verificou a necessidade de um trabalho pedagógico mais efetivo voltado para os objetivos a 

respeito das aprendizagens matemáticas. Para isso uma ação inicial será desenvolvida no mês de abril com uma oficina que será 

ministrada pelo Professor Cristiano Muniz .Doutor em Ciências da Educação Matemática. 
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PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA - 2018 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 
PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Mapeamento 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 2 
2.14 – Reorganizar, por 
meio de amplo debate com 
os profissionais da 
educação, o trabalho 
pedagógico, buscando 
melhorar a qualidade da 
educação. 
2.35 – Fomentar ações 
pedagógicas que 
promovam a transição 
entre as etapas da 
educação básica e as 
fases do ensino 
fundamental e que gerem 
debates e avaliações entre 
os profissionais da 
educação sobre a 
organização escolar em 
ciclos e a organização do 
trabalho pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da educação. 
 
2.54: Desenvolver 
mecanismos democráticos 
para elaboração, 
acompanhamento e 
avaliação dos projetos 
político-pedagógicos das 
unidades escolares. 
 
 

Co- Conhecer e analisar 

o contexto do 
cotidiano escolar 
realidade da Escola 
Classe 21 de 
Ceilândia, em suas 
várias dimensões 
(pedagógica, 
administrativa, social, 
cultural, entre outras),   
a fim de subsidiar a 
atuação preventiva e 
institucional. 

 

Id- Identificar as 

potencialidades dos 
diferentes sujeitos 
com vistas a 
promover situações 
de sucesso escolar e 
melhorar a qualidade 
do ensino ofertado; 
 
 

Ob- Conservar as diferentes 
atividades desenvolvidas 
na instituição escolar, tais 
como coletivas, salas de 
aula, conselhos de 
classe, eventos, reuniões, 
festividades, momentos 
de planejamento e outros. 

 

Na- Análise de documentos 
da escola: PPP, 
Regimento Interno, dentre 
outros. 

 

       -Conversas  informais e 
entrevistas com a equipe 
gestora, coordenação 
pedagógica e grupo de 
professores, acerca do 
trabalho pedagógico 
realizado na escola. 

 

 

 

Pedagoga 
Psicóloga 
 

Ao longo do ano 
letivo, com ênfase no 
1º Bimestre. 

Será adotada, em 
todos os momentos de 
atuação desta equipe, 
a avaliação formativa e 
autoavaliação,  
enfatizando a reflexão 
sobre a relevância das 
informações 
construídas e 
possibilidades de ação 
nas demais dimensões 
da atuação instituição. 
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Meta 5 
5.6 – Estimular as 
unidades escolares à 
criação de seus 
respectivos instrumentos 
de avaliação e 
acompanhamento, 
considerando o sentido 
formativo da avaliação, 
implementando estratégias 
pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos 
e alunas até o final do 
terceiro ano do ensino 
fundamental. 
Meta 7 
7.20 – Definir, após 
discussão com os atores 
envolvidos, os direitos e os 
objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento para 
cada ano-período ou ciclo 
do ensino fundamental e 
para cada ano ou período 
do ensino médio, 
considerando o currículo 
em desenvolvimento no  
sistema de ensino do 
Distrito Federal. 
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DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Assessoria ao 
trabalho coletivo 

Meta 2: 
Estratégias:  
 
2.14- Reorganizar, por meio 
de amplo debate com os 
profissionais da educação, o 
trabalho pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da educação 
2.38 – Garantir o 
atendimento aos estudantes 
com necessidades 
educacionais especiais 
transitórias ou não, segundo 
a Resolução CNE/CEB nº 2, 
de 2001, nas salas de apoio 
à aprendizagem, garantindo 
a presença de profissional 
responsável. 
2.54 – Desenvolver 
mecanismos democráticos 
para elaboração, 
acompanhamento e 
avaliação dos projetos 
político-pedagógicos das 
unidades escolares. 
2.56 – Articular escola, 
família e comunidade com 
os conselhos escolares, os 
conselhos de defesa dos 
direitos de crianças e 
adolescentes, as entidades 
religiosas e congêneres, 
com vistas ao combate ao 
trabalho infantil em todo o 
Distrito Federal 

Contribuir para a 
ressignificação e 
aprimoramento da 
práxis pedagógica do 
professor. 
 

A -  - Assessorar o 
trabalho da equipe 
gestora e da 
coordenação. 

 

P    - Participar ativamente 
dos Conselhos de 
Classe e demais 
tempos/espaços 
escolares. 

 

Pa   - Participar da 
reelaboração do PPP 
da escola e da 
organização do 
trabalho pedagógico, 
de forma a contribuir 
para o 
desenvolvimento do 
trabalho coletivo da 
unidade escolar. 

 

       - Desenvolver ações 
de formação 
continuada voltadas 
para o 

Realização estudos 
teórico-práticos sobre 
aprendizagem e 
desenvolvimento 
envolvidos na prática 
pedagógica. 

 

        - Promoção de espaços 
de reflexão, capazes de 
favorecer a ressignificação 
das concepções de 
desenvolvimento, de 
aprendizagem, de ensino, 
de avaliação, dentre 
outras; 

 

Pa   - Participação nas ações 
coletivas buscando 
favorecer atividades 
intencionais e articuladas 
entre todos os profissionais 
da Unidade Escolar:  

 

Est    Análise dos documentos 
da escola e da SEE (PPP,  
regimento escolar, 
diretrizes, portarias). 

 

R    - Viabilização de ações 
voltadas à formação 
continuada dos 

Pedagoga 
Psicóloga  
 

Durante todo o ano 
letivo 

Os professores 
registrarão suas 
considerações em 
instrumento construído 
para verificar: 
-Relevância do 
conteúdo de formação; 
-Estratégia utilizada; 
-Organização do 
tempo/espaço; 
-material de apoio 
disponibilizado. 
Através de instrumento 
avaliativo a ser 
respondido por todos os 
profissionais 
participantes dos 
processos de atuação 
da EEAA a fim de 
verificar: 
-Relevância do 
conteúdo de formação; 
-Estratégia utilizada; 
-Organização do 
tempo/espaço; 
-Material de apoio 
disponibilizado. 
 
O feedback ou retorno 
de informações aos 
aprendizes é 
indispensável para o 
processo avaliativo 
formativo, seja em sala 
de aula, seja no 
exercício profissional, 
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desenvolvimento dos 
diferentes 
profissionais da 
instituição escolar. 

 

P     - Promover e 
fomentar espaços de 
discussão e reflexão 
sobre os desafios 
presentes nos 
processos de ensino-
aprendizagem 
ocorridos no contexto 
escolar. 

 

F      -Favorecer ações 
destinadas a parceria 
entre família e escola. 

 

 

R      - Viabilizar 
intervenções voltadas 
para a inclusão e 
respeito à diversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

professores, viabilizando e 
fortalecendo a aquisição 
de conhecimentos teóricos 
que atendam as demandas 
formativas específicas da 
escola. 

 

Pa   - Participação ativa no 
planejamento e elaboração 
das diferentes atividades 
desenvolvidas no contexto 
escolar. 

 

 

propiciando que o 
avaliado se mantenha 
informado sobre suas 
aprendizagens. Trata-
se de um recurso 
pedagógico alinhado à 
avaliação formativa por 
possibilitar aos sujeitos 
perceberem seus 
avanços e suas 
fragilidades e buscarem 
a autorregulação para 
aprender mais. 
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DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Acompanhamento do 
Processo de Ensino e 
Aprendizagem 

Meta 2: 
Estratégias:  
 
2.12 – Criar mecanismos 
para o acompanhamento 
individualizado dos alunos 
do ensino fundamental, 
atentando para as 
especificidades do estudante 
de forma a garantir a 
qualidade do atendimento. 
 
Meta 4: 
Estratégias:  
 

Contribuir para que o 

professor construa  

alternativas teórico-

metodológicas de 

ensino com foco na 

construção de 

competências e no  

sucesso escolar. 

 

Favorecer a promoção 

de situações didáticas 

de apoio à 

aprendizagem do 

Realização de ações de 
acompanhamento 
sistemático, individual ou 
em pequenos grupos, 
formados pelos estudantes 
com queixa escolar. 
 
Observação dos 
estudantes em sala de 
aula e em outros 
ambientes escolares; 
 
Avaliação e reavaliação 
dos estudantes com 
Transtornos Funcionais e 

Pedagogo e 
psicólogo do EEAA 
e Equipe Gestora 

  



                                                                                                       SEEDF/CREC/ESCOLA CLASSE 21 

99 
 

4.6 – Ampliar a formação 
continuada dos profissionais 
das escolas regulares do 
Distrito Federal, nas 
diferentes áreas de 
atendimento aos estudantes 
com deficiência, transtorno 
global do desenvolvimento e 
altas habilidades ou 
Superdotação; 
4.18 – Apoiar ações de 
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 
 
Meta 5: 
Estratégias:  
 
5.3 – Fomentar o 
desenvolvimento de 
tecnologias educacionais e 
de práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a 
alfabetização e favoreçam a 
melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem dos 
estudantes, consideradas as 
diversas abordagens 
metodológicas e sua 

estudante com queixa 

escolar, 

redirecionando o foco 

para o processo de 

ensino e 

aprendizagem.   

 

In     - Intervir nas 
situações de queixas 
escolares por meio do 
PAIQUE 
(Procedimento de 
Avaliação e 
Intervenção das 
Queixas Escolares) 
nos três níveis: aluno, 
escola e família (se 
necessário); 

 

Pr    - Promover espaços 
de escuta das queixas 
dos professores, 
fomentando reflexões 
sobre as concepções 
de aprendizagem e 
desenvolvimento. 

 

Acompanhar direta e 
indiretamente os 
estudantes 
encaminhados ao 
SEAA, a fim de que 
consigam superar as 
queixas apresentadas. 
 

 

Avaliar, reavaliar os 

Deficiências, sempre que 
necessário; 
 
Convocação dos pais e/ou 
responsáveis pelo 
estudante encaminhado 
sempre que for necessário, 
com vistas a retomada do 
processo de escolarização 
dos estudantes com queixa 
escolar; 
 
Desenvolvimento de ações 
junto às famílias, em 
parcerias com os demais 
profissionais da Unidade 
Escolar, com vistas à 
corresponsabilização do 
processo de escolarização 
dos estudantes; 
 

Promoção de estudos de 

caso nas situações em que 

haja a necessidade de 

adequação ou mudança de 

atendimento aos 

estudantes que já tenham 

sido avaliados pela EEAA 

e possuam Relatório de 

Avaliação e Intervenção 

Educacional.  

 

Elaboração documentos e 

Relatório de Avaliação e 

Intervenção Educacional 

apresentando a conclusão 

de cada caso e indicando 

as possibilidades de 

atuação pedagógica.  
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efetividade. 
5.8 – Promover e estimular a 
formação inicial e 
continuada de professores 
para a alfabetização de 
crianças, com o 
conhecimento de novas 
tecnologias educacionais e 
práticas pedagógicas 
inovadoras no que concerne 
ao processo de ensino, de 
aprendizagem e de 
avaliação, estimulando a 
articulação entre programas 
de pós-graduação lato sensu 
e stricto sensu e ações de 
formação continuada de 
professores para a 
alfabetização. 
Meta 7: 
Estratégias:  
 
7.20 – Definir, após 
discussão com os atores 
envolvidos, os direitos e os 
objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para cada 
ano-período ou ciclo do 
ensino fundamental e para 
cada ano ou período do 
ensino médio, considerando 
o currículo em 
desenvolvimento no sistema 
de ensino do Distrito 
Federal. 
7.29 – Garantir meios e 
instrumentos de 
multiplicação dos bons 
projetos desenvolvidos pelos 
profissionais de educação 
da rede pública de ensino, 
valorizando estes 

alunos e realizar 
estudos de caso dos 
estudantes sempre 
que necessário. 

 
Envolver a família no 
processo de retomada 
do processo de 
escolarização dos 
estudantes com 
queixa escolar. 
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profissionais e fortalecendo 
a qualidade da educação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) – 2018 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Acolher o grupo de professores 
para que conheça às atribuições 
de cada serviço e reconheça as 
diferenças das ações 
desenvolvidas. 
 
Desenvolver ações integradas 
dentro da Instituição escolar 
destinada a formação continuada 
dos profissionais da instituição. 
 
 
 
Apoiar ações de enfrentamento à 
discriminação, ao preconceito e à 

Coletiva de apresentação dos 
serviços de apoio. 
 
 
 
 
Coordenações na instituição 
escolar.  
 
 
 
 
 
Semana Distrital de 
Conscientização e Promoção 

AEE, EEAA, SOE.  
 
 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE e 
coordenadores escolares da 
U.E. 
 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE, Gestão, 
supervisão pedagógica e 

Início do ano letivo. 
 
 
 
 
 
Quinzenalmente. 
 
 
 
 
 
 
Meses de março e setembro, 
de acordo com o calendário da 

Será adotada a avaliação formativa 
conforme as demandas da instituição 
escolar. 
 
 
Por meio do desenvolvimento de 
ações pedagógicas docentes as 
quais promovam avanços na práxis 
pedagógica.  
 
 
 
 
Através do envolvimento do corpo 
pedagógico escolar nas atividades 
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violência, visando o 
estabelecimento de condições 
mínimas para o sucesso 
educacional dos estudantes com 
deficiência, em colaboração com 
as famílias e com órgãos públicos 
de assistência social, saúde e 
proteção à infância, à 
adolescência e à juventude. 
 
 
Participar do planejamento, 
execução e avaliação dos 
Conselhos de Classe, subsidiar 
reflexões sobre o processo de 
ensino-aprendizagem de todos os 
estudantes da U.E. 
 
 
Buscar a melhor enturmação dos 
estudantes com necessidades 
específicas na escola, auxiliando 
o seu desenvolvimento 
educacional e social, por meio da 
valorização e respeito às 
diferenças de cada um. 
 
 
 
Favorecer os processos de 
desenvolvimento dos estudantes 
nos diferentes momentos de sua 
escolarização. 
 
Realizar encontros dos estudantes 
dos 5º anos com estudantes dos 
CEF’s, a fim de propiciar um 
momento de diálogo e troca de 
experiências. 
; 
 

da Educação Inclusiva; 
Dia Nacional de luta das 
pessoas com deficiência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho de classe. 

 

 

 

 

 
 
 
Estudo de caso omisso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto Transição:-Visita dos 
estudantes ao CEF e 
organização individual de uma 
rotina de atividades 
características dos anos finais 
do ensino fundamental 
-Inserção das atividades de 
transição desenvolvidas em 
2017 no Projeto Político 
Pedagógico da EC 21, após 

coordenadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE, Gestão, 
coordenação e professores 
regentes. 
 
 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE, direção, 
professor regente, 
coordenação, coordenação 
intermediária, monitores 
escolares, educadores sociais 
voluntários e responsáveis 
pelos estudantes. 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE, direção, 
coordenação, professores 
regentes e estudantes do 2º 
períodos da Educação Infantil, 
3º anos e 5º anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
2º semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ºbimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propostas para as datas 
correspondentes ao tema proposto, 
destacando: 
-Relevância do conteúdo de 
formação; 
-Estratégia utilizada; 
-Organização do tempo/espaço; 
-Material de apoio disponibilizado. 
 
 
 
Acessoria aos professores e demais 
profissionais envolvidos no processo 
de desenvolvimento escolar das 
turmas da escola.  
 
 
 
 
Defender a concepção de educação 
na perspectiva que  o estudante 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.  
 
Por meio da apropriação dos novos 
espaços escolares pelos os 
estudantes no ano seguinte, de 
modo a se sentirem incluídos para 
aprender e desenvolver-se de forma 
dinâmica e contínua. 
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avaliação dos profissionais, 
pais e estudantes envolvidos.  
-Tour com estudantes da 
Educação Infantil ou com 
estudantes que ingressem na 
EC 21 para apresentação do 
espaço físico e instalações da 
escola; 
-Coletivas destinadas ao 
estudo do desenvolvimento 
humano, especificamente 
sobre a infância, bem como 
dos objetivos descritos no 
currículo que podem ser 
relacionados com o processo 
de transição. Além disso, 
utilizar esses e outros 
momentos para refletir sobre 
práticas pedagógicas que 
favoreçam os processos de 
desenvolvimento dos 
estudantes da EC 21; 
-Promoção de coordenações 
integradas entre docentes da 
Educação Infantil e 1º Ano, 3º 
Ano e 4º Ano, visando discutir 
e planejar ações de transição 
a serem desenvolvidas no 
contexto de sala de aula 
-Reunião de acolhimento com 
pais dos estudantes que 
ingressam na Educação 
Infantil, com o objetivo de 
apresentar os espaços físicos, 
as rotinas, a equipe de 
profissionais, documentos 
como regimento e currículo, 
bem como esclarecer o 
objetivo do período de 
adaptação. 
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__________________________________________                                                          

 
SIRLENE SOARES VIEIRA BRANDÃO  

27121-7 
Pedagoga Responsável/matrícula 

Assinatura com carimbo/CR     
 
 
 

________________________________________________ 
ADRIANA JARDIM DA CONCEIÇÃO  

273619 
Gestora/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 

 
________________________________________________ 

 
ROSIMEIRE AFONSO DUTRA FREITAS 

200451 - 8      
Psicóloga Responsável/matrícula 

Assinatura com carimbo/CR
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretar ia  de  Estado De Educação  
Subsecretar ia  de  Educação Bás ica  

Coordenação de Pol í t icas Educac ionais  Transversa is  
Di retor ia  de Educação Espec ia l /  Di re to r ia  de Se rviços e Pro jetos Espec ia is  de Ens ino  

Gerênc ia de Or ientação Educac ional  e  Serviço Espec ia l izado de Apoio à Aprendizagem  

 

 

 

Plano de Ação – 2018 
Equipe de Apoio: AEE, SOE, EEAA e SAA 

 
 

CRE: CEILÂNDIA 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 21 DE CEILÂNDIA 
Orientadora Educacional: MARCELLA ERBISTI 

 

CRE: Ceilândia 

Unidade Escolar: Escola Classe 21 de Ceilândia 
Orientadora Educacional: MARCELLA DOS SANTOS ERBISTI 
Matrícula: 212866-7 
E-mail: marcella.erbisti@edu.se.df.gov.br 
Celular: 99649.8606 
Turno de Atendimento: diurno 

Pedagoga Responsável: SIRLENE SOARES VIEIRA BRANDÃO 

mailto:marcella.erbisti@edu.se.df.gov.br
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Matrícula: 27121-7 
E-mail: sirlene.soares@edu.se.df.gov.br 
Celular: 99131.9352 
Turno de Atendimento: diurno 

Psicóloga Itinerante Responsável: ROSIMEIRE AFONSO DUTRA FREITAS 
Matrícula: 200451-8                          CRP: 6818/01 
E-mail: rosimeire.freitas@edu.se.df.gov.br 
Celular: 99962.7006 
Turno de Atendimento: diurno 

Profissional da Sala de Recursos: VILMA GONÇALVES DO VALE 
Matrícula: 32841-3 
E-mail: vilma.vale@edu.se.df.gov.br 
Celular: 99143.3225 
Turno de Atendimento: diurno 

Profissional da SAA: SHEILA DURAES 
Matrícula: 181138-x 
E-mail: sheila.duraes@edu.se.df.gov.br 
Celular: 99962.7006 
Turno de Atendimento: diurno 
Unidades Escolares Atendidas no Pólo: EC 15, EC 21, 

 

 Diagnóstico Inicial: 
A Escola Classe 21 de Ceilândia foi inaugurada ao final do ano de 1978, para atender uma clientela de alunos da 1ª a 6ª série 

do ensino de 1º Grau em três turnos: matutino, intermediário e vespertino. Modificou-se a oferta das séries no ano de 1980, com o 

ensino de 1ª a 4ª série do 1º Grau. Essa modalidade prosseguiu até 1984. Em 1990 a escola aboliu o turno intermediário, o chamado 

“turno da fome”. A partir de 2005 ampliou-se o atendimento à Educação Infantil, excluindo a classe de ensino especial, para se tornar 

então escola inclusiva, com turmas de integração total e integração inversa com suas possíveis reduções no número de alunos 

atendidos por turma. Neste mesmo ano se deu início a ampliação do ensino fundamental de 08 (oito) para 09 (nove) anos. 
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A Escola Classe 21 de Ceilândia atende no turno matutino 17(dezessete) turmas, que são divididas em: 01 (uma) turma de 

Classe Especial com 01 (uma) estudante; 02 (duas) turmas de Educação Infantil II com 53 (cinquenta e três) estudantes no total; 14 

(quatorze) turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, totalizando assim no turno matutino 340 (trezentos e quarenta) estudantes 

matriculados. No turno vespertino a escola atende também 17 (dezessete) turmas com: 07 (sete) turmas de Educação Infantil I e II com 

181 (cento e oitenta e um) alunos no total; e 10 (dez) turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais, totalizando assim no turno 

vespertino 390 (trezentos e noventa) estudantes matriculados. Esses dados se referem até a data de 09 de abril deste ano. 

A comunidade escolar conta com uma infraestrutura urbana básica: água tratada de esgoto, energia elétrica, telefone e sinal 

banda larga. Apesar disso, muitas famílias não têm casa própria, custeiam aluguel e dependem de programa governamentais em 

complementação a uma renda mínima para sobrevivência. O nível socioeconômico é baixo, a maior parte das famílias tem renda igual 

ou superior a dois salários mínimos. 

Quanto aos aspectos socioculturais, a maioria dos pais e mães de família tem escolaridade de ensino fundamental completa. 

Refletindo em alguns casos, faltas não justificadas dos alunos na escola ou a não realização nas atividades de casa, considerando uma 

consciência insatisfatória da educação como possibilidade de mobilidade social que podem oferecer a seus filhos. Contudo, existe 

também uma parcela significativa de pais que acreditam ser a educação, a saída mais acessível para diminuir as desigualdades sociais, 

oportunizando desenvolvimento pessoal e social mais digno. Diante disso, o que temos hoje é a crescente procura por matrículas 

solicitadas por ex-alunos da Escola Classe 21 de Ceilândia, hoje pais de família que, conheceram o trabalho e dedicação dos 

profissionais da escola escolheram-na para oferecer a educação a seus filhos. 

A escola possui Sala de Recurso conta com uma professora que neste ano passou a ser itinerante atendendo 12 (doze) 

estudantes diagnosticados. Também temos mais 17 (dezessete) estudantes com diagnóstico que variam entre TDAH (Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade), DPAC (Distúrbio do Processamento Auditivo Central) e Outras Necessidades Especiais. Dois 

desses estudantes frequentam o atendimento do SAA (Serviço de Apoio à Aprendizagem), ofertado no Polo do Caic Bernardo Sayão. 

 Temos uma criança que é atendida pela Sala de Recursos – Altas Habilidades da Escola Classe 64 e outra com o laudo de 
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Deficiência Visual/Baixa Visão. Este ano a EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) conta com uma pedagoga e uma 

psicóloga escolar itinerante. O SOE (Serviço de Orientação Educacional) está fazendo dois anos na Escola Classe 21 de Ceilândia, 

vindo pelo concurso de remoção em 2016. O trabalho tem sido realizado de forma conjunta e parcerias sólidas com outros serviços 

foram construídas. 

Nossa escola possui um pequeno pátio, uma Sala de Multimídias, uma quadra esportiva descoberta, um Laboratório de 

Informática e uma Sala de Leitura, porém essa sala é usada também no turno contrário pelos professores para as aulas de reforço. A 

escola fica localizada no setor “P” Guariroba, próxima à Estação do Metrô e comércio local variado. 

Os objetivos educacionais são evidenciados no dia-a-dia escolar buscando promover a eficiência do processo ensino-

aprendizagem e envolver a comunidade escolar como protagonista da ação educativa, visando o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

moral dos nossos estudantes para o exercício pleno da cidadania. Diariamente no exercício da prática pedagógica a equipe escolar 

necessita desenvolver com propriedades suas funções de caráter técnico-pedagógico, para tanto realiza reuniões coletivas nas quartas-

feiras com todo corpo docente, com o intuito de organizar o trabalho pedagógico da escola buscando melhorias no processo ensino 

aprendizagem, também promovendo assessoria e formação continuada no ambiente de trabalho. 

Atualmente a escola desenvolve projetos que são elaborados conforme a necessidade de cada ano e as dificuldades 

apresentadas pelos estudantes. Dentre os vários projetos, o de literatura tem se destacado, pois envolve a comunidade escolar como 

um todo e contempla as expectativas de aprendizagens referentes Linguagens e Códigos. Quanto a Linguagem Matemática, a escola, 

em reunião avaliativa ao final de 2017, verificou a necessidade de um trabalho pedagógico mais efetivo voltado para os objetivos a 

respeito das aprendizagens matemáticas.  
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DIMENSÕES DE 
ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Âmbito 
Institucional 

 
Meta 2: 
Estratégia: 2.14 
• Reorganizar, por 
meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o trabalho 
pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da 
educação. 
 
Meta 5: 
Estratégia 5.6 
• Estimular as 
unidades escolares à 
criação de seus 
respectivos 
instrumentos de 
avaliação e 
acompanhamento, 
considerando o 
sentido formativo da 
avaliação, 
implementando 
estratégias 
pedagógicas para 
alfabetizar todos os 
alunos e alunas até o 
final do terceiro ano 
do ensino 
fundamental. 

 
• Desenvolver com a 
equipe gestora e 
pedagógica análise 
dos dados colhidos 
com vista ao 
desenvolvimento de 
articulação de ações; 
 
 
• Participar do 
planejamento, 
execução e avaliação 
dos Conselhos de 
Classe; 
 
 
 
• Compreender o 
contexto escolar como 
um todo. 
 

 
• Coordenação 
Coletiva, Reunião de 
Pais; Semana 
Pedagógica; 
 
 
 
 
 
• Conselhos de 
Classe; 
 
 
 
 
 
 

• Observar as diferentes 
atividades 
desenvolvidas na 
instituição escolar, tais 
como coletivas, salas 
de aula, conselhos de 
classe, eventos, 
reuniões, e outros. 
 

 
• Direção; Supervisão; 
Coordenadores; 
Professores; SOE; 
EEAA; AEE; 
 
 
 
 
• Direção; Supervisão; 
Coordenadores; 
Professores; SOE; 
EEAA; AEE; 
 
 
 
• Direção; Supervisão; 
Coordenadores; 
Professores; SOE; 
EEAA; AEE. 
 

 
• No decorrer do 
ano letivo; 
 
 
 
 
 
 
• No decorrer do 
ano letivo; 
 
 
 
 
 
• No decorrer do 
ano letivo. 
 

 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa 
conforme as 
demandas da 
instituição 
escolar; 
 
 
 
• Análise das 
informações 
deliberadas nos 
conselho de 
classe e 
coordenações 
coletivas; 
 
 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa 
conforme as 
demandas da 
instituição 
escolar. 
 

Corpo Docente 

 
Meta 2: 
Estratégia: 2.14 
• Reorganizar, por 
meio de amplo 
debate com os 

 
• Participar do 
planejamento, 
execução, Conselhos 
de Classe, 
coordenações 

 
• Semana Pedagógica; 
Coordenação Coletiva, 
Conselhos de Classe; 
 
 

 
• Direção; Supervisão; 
Coordenadores; 
Professores; SOE; 
EEAA; AEE; 
 

 
• No decorrer do 
ano letivo; 
 
 
 

 
• Análise das 
informações 
deliberadas nos 
conselho de 
classe e 
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profissionais da 
educação, o trabalho 
pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da 
educação. 

coletivas; 
 
 
• Acolher os 
professores para que 
conheça às atribuições 
de cada serviço. 

 
• Coletiva de 
apresentação dos 
serviços de apoio. 
 

 
• SOE; EEAA; AEE. 
 

 
• Início do ano 
letivo. 
 

coordenações 
coletivas; 
 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa 
conforme as 
demandas da 
escola 

Corpo Discente 

 
Meta 2: 
Estratégia: 2.12 
• Criar mecanismos 
para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma a 
garantir a qualidade 
do atendimento. 
 
Estratégia: 2.35 
• Fomentar ações 
pedagógicas que 
promovam a 
transição entre as 
etapas da educação 
básica e as fases do 
ensino fundamental 
e que gerem debates 
e avaliações entre os 
profissionais da 
educação sobre a 
organização escolar 
em ciclos e a 
organização do 
trabalho pedagógico, 
buscando melhorar a 

 
• Acolher os 
estudantes para que 
conheçam a 
profissional do Serviço 
de Orientação 
Educacional; 
 
 
• Realizar 
atendimentos 
individuais e coletivos 
conforme as 
demandas solicitadas 
pelos professores; 
 
 
• Buscar a melhor 
enturmação dos 
estudantes com 
necessidades 
específicas na escola, 
auxiliando o seu 
desenvolvimento 
educacional e social; 
 
 
• Realizar encontros 
dos estudantes dos 5º 
anos com estudantes 
dos CEF’s, a fim de 
propiciar um momento 

 
• Visitação as salas de 
aula para a 
apresentação da 
orientadora 
educacional; 
 
 
• Intervenções em 
sala, individualmente e 
em grupo; dinâmicas 
de grupo e 
atendimento individual 
e coletivo; 
 
 
• Estudo de Caso 
Omisso; 
 
 
 
 
 
 
 
• “Projeto de 
Transição” com os 
estudantes do Pré II 
da Educação Infantil e 
do 5º Ano; 
 
 

 
• SOE; 
 
 
 
 
 
• SOE e EEAA; 
 
 
 
 
 
 
• Direção; Supervisão; 
Coordenadores; 
Professores; SOE; 
EEAA; AEE. 
 
 
 
 
 
• Direção; Supervisão; 
Coordenadores; 
Professores; SOE; 
EEAA; AEE; 
 
 
 
 
• SOE e professores 

 
• Início do ano 
letivo; 
 
 
 
 
 
• No decorrer do 
ano letivo; 
 
 
 
 
 
• 2º semestre; 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 4º semestre; 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa; 
 
 
 
 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa 
conforme as 
demandas escola; 
 
 
 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa; 
 
 
 
 
 
 
 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa; 
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qualidade da 
educação. 
 
Meta 4: 
Estratégia: 4.18 
• Apoiar ações de 
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. 

 
Meta7: 
Estratégia: 7.29 
• Garantir meios e 
instrumentos de 
multiplicação dos 
bons projetos 
desenvolvidos pelos 
profissionais de 
educação da rede 
pública de ensino, 
valorizando estes 
profissionais e 
fortalecendo a 
qualidade da 

de diálogo e troca de 
experiências; 
 
 
• Favorecer os 
processos de 
desenvolvimento dos 
estudantes nos 
diferentes momentos 
de sua escolarização; 
 
 
• Desenvolvimento de 
ações conjuntas com a 
Sala de Recurso em 
coordenação coletiva 
a fim de sensibilizar o 
corpo docente com 
relação aos alunos 
ANEE (Alunos com 
Necessidades 
Educacionais 
Especiais) da IE. 
 

 
 
• “Projeto O Coelhinho 
que não queria 
aprender a ler” com os 
estudantes do1º ano; 
 
 
 
• Semana Distrital de 
Conscientização e 
Promoção da 
Educação Inclusiva e 
Dia Nacional de Luta 
das Pessoas com 
Deficiência. 
 

do 1º ano; 
 
 
 
 
 
• Direção; Supervisão; 
Coordenadores; 
Professores; SOE; 
EEAA; AEE. 
 

• 1º semestre; 
 
 
 
 
 
 
• Meses de março 
e setembro, de 
acordo com o 
calendário da 
SEDF. 
 

 
 
 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa; 
 
 
 
 
 
• Através do 
envolvimento do 
corpo pedagógico 
nas atividades 
propostas para as 
datas ao tema 
proposto. 
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educação. 

 

Família 

 
Meta 2: 
Estratégia: 2.12 
• Criar mecanismos 
para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma a 
garantir a qualidade 
do atendimento. 
 
Estratégia: 2.56 
•Articular escola, 
família e comunidade 
com os conselhos 
escolares, os 
conselhos de defesa 
dos direitos de 
crianças e 
adolescentes, as 
entidades religiosas 
e congêneres, com 
vistas ao combate ao 
trabalho infantil em 
todo o Distrito 
Federal. 

 
• Acolher os 
responsáveis dos 
estudantes para que 
conheçam a 
profissional do Serviço 
de Orientação 
Educacional; 
 
 
• Realizar 
atendimentos 
individuais e coletivos 
conforme as 
demandas solicitadas 
pelos professores; 
 
 
 
 
 
 

• Identificar as 
potencialidades dos 
diferentes sujeitos com 
vistas a promover 
situações de sucesso 
escolar e melhorar a 
qualidade do ensino 
ofertado. 
 

 
• Sensibilização sobre 
a participação no 
acompanhamento 
acadêmico do aluno; 
 
 
 
• Orientação aos pais 
sobre ações e atitudes 
que contribuam para o 
desenvolvimento de 
valores humanos, 
sensibilizando-os que 
as crianças aprendem 
o que vivenciam no 
contexto familiar; 
 
 
• Atendimento 
individual e coletivo. 

 
• SOE, SEAA e o AEE; 
 
 
 
 
 
 
• Direção; Supervisão; 
Coordenadores; 
Professores; SOE; 
EEAA; AEE; 
 
 
 
 
 
 
 
• Direção; Supervisão; 
Coordenadores; 
Professores; SOE; 
EEAA; AEE. 
 

 
• No decorrer do 
ano letivo; 
 
 
 
 
 
• No decorrer do 
ano letivo; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Será adotada a 
avaliação formativa 
conforme as 
demandas escola. 
 

 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa 
conforme as 
demandas escola; 
 
 
 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa 
conforme as 
demandas escola; 
 
 
 
 
 
 
 
• Será adotada a 
avaliação 
formativa 
conforme as 
demandas escola. 
 
 

Em, 13 de abril de 2018. 
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___________________________________________________________ 

Orientador Educacional Responsável/ matrícula 
Assinatura com carimbo 

 
 

___________________________________________________________ 
Pedagoga Responsável/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 
 

___________________________________________________________ 
Psicóloga Escolar Responsável/ matrícula 

Assinatura com carimbo CRP 
 
 

___________________________________________________________ 
Sala de Recursos Responsável/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Sala de Apoio à Aprendizagem/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 
Chefia Imediata: 
 
 
 
______________________________________          ______________________________________ 
  Gestor/ matrícula         Coordenador Intermediário/ Matrícula 
         Assinatura com carimbo         Assinatura com carimbo 
 


