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 “Escola é...” 

 

O lugar onde se faz amigos 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 

 

Escola é, sobretudo, gente, 

Gente que trabalha, que estuda, 

Que se alegra, se conhece, se estima. 

 

O diretor é gente, 

O coordenador é gente, o professor é gente, 

O aluno é gente, 

Cada funcionário é gente. 

 

E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um 

Se comporte como colega, amigo, irmão. 

 

Nada de ‘ilha cercada de gente por todos os lados’ 

 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 

Que não tem amizade a ninguém 

Nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

Indiferente, frio, só. 

 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar 

É também criar laços de amizade, 

É criar ambiente de camaradagem, 

É conviver, é se ‘amarrar nela’ 

 

Ora, é lógico... 

Numa escola assim vai ser fácil 

Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz 

                                                                                                     Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

Este projeto baseia-se em reuniões entre o corpo docente, reuniões com o 

Conselho Escolar e a comunidade escolar e em questionários respondidos pelos pais,  

entrevista aos alunos, atividades realizadas com os alunos em sala de aula e 

principalmente em documentos que regem a educação Básica no país e no Distrito 

Federal  

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola foi construído com toda a 

comunidade escolar (professores, gestores, auxiliares, pais e alunos) com o fim de 

planejar, orientar e construir as ações a serem desenvolvidas durante o período letivo 

vigente com o objetivo de promover de forma significativa a aprendizagem do aluno, 

levando em consideração a realidade da comunidade escolar com a qual se trabalha. 

O Projeto Político-Pedagógico (2016-2019) da escola será subsidiado pelo 

Currículo em Movimento da Educação Básica e PPP Carlos Motta. A proposta 

pedagógica é baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 – LDB, Plano Nacional de 

Educação 2014-2024, Plano Distrital de Educação 2015, Base Nacional Comum 2015, 

dentre outras.  

O presente projeto é fruto da reflexão e da construção coletiva de todos os 

segmentos atuantes na comunidade escolar (gestores, professores, pais e/ou 

responsáveis, servidores, educadores sociais, monitores, agentes de gestão 

educacional) que constituem a Escola Classe 22 de Ceilândia, tendo como objetivo 

principal o desenvolvimento e aprendizagem do aluno com o intuito de contribuir na 

formação integral de indivíduos que sejam críticos e inovadores. 

O Projeto Político Pedagógico deve contemplar as dimensões política e 

pedagógica tendo como base a LDB em seus artigos 2º e 32º que diz: 

Artigo 2º: A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho; 

Artigo 32º: O ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na 
escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica 
do cidadão, mediante: 

 

I- O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 
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O projeto político pedagógico propõe novos caminhos para uma escola 

diferente, onde todas as questões que envolvam o fazer pedagógico e a função social 

da escola, juntamente com o Currículo em Movimento, obriguem a se pensar em um 

processo construtivo/ reflexivo por parte de todos os envolvidos neste processo. 

A escola é um espaço social privilegiado pelas relações que nela se 

estabelecem na construção do conhecimento científico, histórico e humano. Trabalhar 

valores é algo que não é tangível e imediato, mas certamente gerará mudanças 

significativas, não só no espaço escolar, mas também dentro de cada lar e, por fim, 

em toda a comunidade. 

A função da escola é educar para uma prática social mais comprometida com 

o seu contexto, preparando o indivíduo para uma convivência harmônica consigo, com 

o outro e com o meio ambiente. Desta forma, toda a comunidade escolar precisa estar 

envolvida neste processo (pais e/ou responsáveis, professores, gestores, alunos, 

agente de gestão educacional), o que contribuirá para que a aprendizagem seja mais 

efetiva, resultando no sucesso escolar do aluno. 

Portanto, optou-se para os anos de 2016-2019 em se desenvolver um projeto 

pedagógico que privilegie a interação com a comunidade escolar e voltada para a 

educação com valores, buscando estratégias para uma educação que permita a 

inclusão de todos, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação. 

Deseja-se uma educação para vida, com vistas à formação integral de 

indivíduos sociais críticos, que aprendam de forma a compartilhar conhecimentos, 

cidadãos do mundo que se envolvam nas causas sociais, que desejem a mudança e 

ajam a favor dela, para a construção de uma sociedade mais igualitária, solidária e 

pacífica. 

Seguindo esses princípios, a presente proposta foi construída pensando-se 

numa educação de qualidade, tendo como objetivo principal, a aprendizagem 

significativa de nossos alunos. Para isso, é importante que haja a participação da 

família; a atualização e formação continuada de nosso corpo docente, inclusive em 

relação ao uso das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) e ao seu 

comprometimento com o desempenho pedagógico, além do compromisso com a 

integralidade dos alunos. 
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Vivemos em uma sociedade onde não é mais possível ignorar os avanços 

tecnológicos e o impacto que isso provoca em nossas crianças quando chegam à 

escola. Desde cedo, salvo exceções, elas têm acesso a celulares, internet, câmeras 

digitais entre outros tipos de tecnologia. Os nossos alunos devem ser preparados de 

modo a utilizar as tecnologias como ferramenta para o seu crescimento pessoal e 

acadêmico, porém esbarramos na falta de profissional qualificado para desenvolver o 

projeto e atender os alunos no laboratório de informática como também de assistência 

técnica coerente dentro da rede tornando -se um entrave para o trabalho pedagógico.  

Pensa-se na inserção das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) 

de modo a contribuir com a aprendizagem do aluno, favorecendo assim o processo 

de ensino-aprendizagem, facilitando o entendimento e assimilação dos conteúdos 

abordados. 

Todas as nossas ações estão voltadas para um atendimento de excelência ao 

nosso aluno e seu desenvolvimento integral, visando atender as quatro grandes 

necessidades de aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser. 

De acordo com as Diretrizes pedagógicas SEDF 2009/2013, p. 16 “a ação 

escolar centra-se no aluno e na aprendizagem, não entendida como acumulação de 

informações e conteúdos e sim como um processo de formação do ser humano, 

intrínseca aos sujeitos que se relacionam, que se comunicam e se formam no 

ambiente social e pedagógico da instituição educacional. Alunos, professores e pais 

aprendem quando se relacionam e se comprometem em buscar novas aprendizagens, 

de forma sistemática e contínua, no espaço escolar e fora dele, a partir de seus 

saberes, realidade e expectativas que motivam as pesquisas. Aprender é, portanto, 

tarefa de sujeitos instituintes”. 

Nossa proposta é permeada pelos vários aspectos da dimensão educacional 

(social, pedagógico, psicológico, financeiro), tendo o aluno como alvo principal e 

objetivando levá-lo a vivenciar a crítica, a responsabilidade, a autonomia, a 

criatividade, o respeito ao ser como indivíduo único e dotado de possibilidades. 

No pensamento de Veiga (1995), a construção da proposta pedagógica com a 

participação de todos os envolvidos no trabalho cotidiano da escola, passa pela 

reflexão de pelo menos sete elementos constitutivos: as finalidades da escola, a 

estrutura organizacional, o currículo, o tempo escolar, o processo de decisão, as 
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relações de trabalho e a avaliação (Normas para o Sistema de Ensino do Distrito 

Federal, 2009, p. 134). 

A ideia é de que o PPP, construído coletivamente, fortaleça a escola em busca 

do cumprimento da sua função social que é a de garantir o acesso a uma educação 

de qualidade, visando a constituição de pessoas mais aptas a assimilar mudanças, 

mais autônomas em suas escolhas, mais solidárias, que acolham e respeitem as 

diferenças, pratiquem a solidariedade e superem a segregação social. 

  



 
             EC 22 

8 

I - PERFIL INSTITUCIONAL 

1. MISSÃO 

 

Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada para a 

formação integral do educando para que ele possa atuar como agente de construção 

científica, cultural e política , mediada pela gestão democrática numa perspectiva 

inclusiva que objetiva o acesso e a permanência com êxito dos estudantes na escola 

recebendo um ensino de qualidade e uma prática social mais comprometida com o 

bem-estar próprio e do outro e com uma convivência harmônica consigo mesmo, com 

o próximo e com o meio ambiente. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

A Escola Classe 22 de Ceilândia localizada na EQNN 6/8, Área Especial - 

Ceilândia Sul, Distrito Federal, é uma instituição de ensino pertencente à Secretaria 

de Educação do Distrito Federal – SEDF. A escola segue o modelo praça-colorida. 

Foi fundada em agosto de 1978, porém a portaria só saiu em 07 de julho de 1980 sob 

o número 17, CNPJ: 03.960.298/0001-70, telefone 3901-6819. Trata-se de uma 

Escola Classe atendendo a uma clientela de Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e Classes Especiais DI e TGD. 

Este ano a Escola Classe 22 completa 40 anos e, ao longo destes anos, muitos 

professores e diretores passaram por aqui. Uns permaneceram mais tempo do que 

outros. Todos contribuíram para a construção da história da escola. 

 Eis aqui o histórico dos diretores que fizeram parte desta construção. 

 

1978 Maria Eugênia do Carmo 

1979 a 1981 Francineide Araújo de Lima 

1982 a 1983 Auristela Holanda Lopes do Nascimento 

1984 Valenir Maria das Graças 

1985 a 1987 Firmino Pereira do Nascimento Neto 

1988 Maria da Paz Milhomem Ferracioli 

1989 Aldenora M. Lira R. Nunes 

1990 a 1993 Wanderly Banks de Camargo 

1994 Rita de Cássia Ferreira de Sá 

1995 a 1996 Marinete Rodrigues Barbosa 
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1997 a 1998 Rita de Cássia Ferreira de Sá 

1999 a 2002 Luzinete Maria Leandro Neves 

2003 Benedita Oliveira Silva 

2004 Vanessa Paula Garcez de Carvalho 

2005 Maria do Carmo V. dos Santos 

2006 a 2007 Rita de Cássia Ferreira de Sá 

2008 a julho de 2010 Delani Marcele da Cruz Pereira de Souza 

Julho de 2010 

aos dias atuais 

Ângela Maria dos Anjos de Lima Correia 

 

HISTÓRICO DE ATENDIMENTO OFERECIDO À COMUNIDADE: 

 

ANO MODALIDADES OFERECIDAS 

1978 a 1982 • 1ª a 4ª séries do 1º Grau 

1984 a 1986 • 1ª a 6ª séries do 1º Grau 

1987 a 1988 • CBA a 6ª série 

1989 a 1990 • CBA a 6ª série 

1991 a 1998 • 1ª a 4ª séries do 1º Grau 

1996 a 1999 • Escola Candanga 

2000 a 2005 • Educação Infantil a 4ª série; 

• Classe Especial; 

• Classe de Aceleração da Aprendizagem 

2006 a 2008 • Educação Infantil; 

• BIA; 

• 3ª e 4ª séries; 

• Classe Especial. 

2008 a 2012 • Educação Infantil; 

• Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano – 

BIA, 4º e 5º anos); 

• Classe Especial - atendimento a alunos com DI (Déficit 

Intelectual). 

2013 • Educação Infantil (1º e 2º Períodos); 

• 1º ao 3º anos do BIA; 

• 4º e 5º anos; 

• Classe Especial – DI; 

• Classe Especial – TGD. 

2014 a 2018 • Educação Infantil (1º e 2º Períodos); 
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• Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano – 

BIA, 4º e 5º anos); 

• Classe Especial – DI; 

• Classe Especial – TGD. 
 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 A Escola localiza-se entre as quadras QNN 06 e QNN 08 da Guariroba em 

área privilegiada por estar próxima às estações de metrô Ceilândia Sul e Guariroba e 

do Campus UnB-Ceilândia. Nas proximidades, temos a Escola Técnica (antigo CEP), 

o estádio Abadião e a Casa do Cantador, única obra projetada pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer localizada fora do Plano Piloto. 

Nasceu da necessidade de acolher as crianças das quadras QNN 06/08. 

Preferencialmente, é mantida por verbas do Governo Federal – FNDE (Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do Governo do Distrito Federal – GDF 

por meio do PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira). 

Oferece, nos turnos matutino e vespertino, educação em ciclos, para crianças 

da Educação Infantil (4 e 5 anos), 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de 9 anos, 

Classe Especial – DI (Deficiência intelectual) e Classe Especial – TGD (Transtorno 

Global do Desenvolvimento), em turmas inclusivas.  No ano de 2018, a escola 

atenderá 02 turmas de integração inversa (3º ano e 5º ano), perfazendo um total de 

475 alunos. 

O corpo docente atual conta com um grupo de 21 professores efetivos e 14 

professores com contrato temporário, sendo 24 professores em sala, 01 na sala de 

recursos, 01 coordenador, 04 professores em processo de readaptação, 2 professores 

readaptados e um supervisor pedagógico, além da gestão. A escola também possui 

14 agentes de gestão educacional, sendo 4 readaptados 

A escola possui professora para a Sala de Recursos que atende os alunos 

desta UE e atua como itinerante na Escola Classe 15 tendo uma jornada diária dividida 

entre as duas escolas. Além dos atendimentos aos alunos e famílias ela ainda atua 

junto aos professores auxiliando na adequação curricular e outras orientações 

pertinentes aos alunos especiais. Atualmente, não contamos com o Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA), no ano de 2015 a escola recebeu 

uma Psicóloga que permaneceu por pouco tempo, auxiliando nos estudos de caso. 
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Por várias vezes a gestora da escola tem solicitado junto à Regional de Ensino de 

Ceilândia que encaminhe os profissionais que componham a Equipe a fim de que o 

trabalho na escola não fique prejudicado. 

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) aplica, em sala de aula, o Projeto 

Valores, em consonância com o PPP e atende as famílias e alunos com dificuldades 

referentes ao comportamento. 

 

3.1 Contexto Educacional. 

Para se ter um diagnóstico o mais próximo possível da realidade da 

comunidade escolar, foram utilizados questionários enviados aos pais para 

diagnosticarmos as principais necessidades de nossos alunos e a visão destes (os 

pais) a respeito da escola. Trabalhamos também, com os alunos, algumas atividades 

a fim de descobrirmos como eles veem a escola e o que desejam que melhore nela. 

Por meio destes instrumentos, foram realizadas reuniões com o grupo docente 

a fim de nortearmos nossas ações. Para Veiga (1995), a transmissão dos 

conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los - produção, 

transmissão e assimilação - são processos que compõem uma metodologia de 

construção coletiva do conhecimento escolar. 

Discutimos questões desde a metodologia pedagógica até a reorganização do 

espaço físico. 

A comunidade escolar é oriunda, em sua maioria, das quadras QNN 06 e QNN 

08. A fim de conhecer melhor a realidade dos alunos atendidos nessa Unidade Escolar 

e a visão que essa comunidade tem da nossa escola, foram enviados uma média de 

96 questionários via e-mail para os pais, após uma consulta do seu endereço 

eletrônico e interesse em colaborar. Desses, apenas 4 foram respondidos. 

Então, decidiu-se por entregar os questionários impressos aos pais e 

responsáveis no momento da entrada e saída dos turnos. Foram entregues então, 

cerca de 220 questionários dos quais apenas 25 foram respondidos e devolvidos (o 

que nos dá uma margem de 11% de retorno dos impressos e 4% dos enviados via e-

mail), podemos observar as seguintes informações a respeito da comunidade escolar: 

dos 29 questionários respondidos 25 famílias disseram morar próximo a escola  e 

apenas 4 moram distante, 7 moram em casa própria, 18 em casas alugadas e 4 em 
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casas cedidas. Algumas famílias são com mais de 4 pessoas e dessas a maioria 

declara ter de 1 a 3 filhos tendo ainda uma família de 4 e outra de 5 filhos. A renda 

familiar dessas famílias está em torno de até um salário mínimo. Quanto à 

escolaridade 12 famílias têm apenas o nível fundamental, 12 o nível médio e 5 o nível 

superior. No que se refere ao lazer a maioria das famílias declaram ficar em casa com 

os filhos nos finais de semana, feriados e férias ou passear em casa de parentes, 

shoppings e parquinhos, poucos viajam com a família. 

Tivemos 26 questionários respondidos por mães e apenas 3 respondidos por 

pais. Quando questionados em relação à escola e à vida escolar de seus filhos 20 

famílias declararam que consideram a escola boa ou ótima e 9 disseram considerar 

uma escola regular. 

Muitos criticam a estrutura da escola, a limpeza, a organização no momento da 

entrada e saída dos alunos, a falta de professores substitutos para os casos de abonos 

e LTS e a falta de pedagogo e psicólogo para compor a equipe pedagógica. 

Em relação ao processo de ensino- aprendizagem 24 disseram estar satisfeitos 

e elogiaram o trabalho pedagógico, 5, porém, declararam insatisfeitos e queixaram-se 

dos atestados médicos das professoras de seus filhos. Declararam ainda acompanhar 

os filhos nas tarefas escolares e nos estudos, mas ficou subentendido que as crianças 

não têm uma rotina de estudo bem definida. Quase todos disseram que incentivam os 

filhos a ler e que tem disponível em casa para as crianças meios de comunicação 

como TV, celular, internet e livros infantis. 

Os alunos foram entrevistados por seus professores refletindo sobre “a escola 

que temos e a escola que queremos”. A maioria deles demonstraram satisfação com 

a escola que tem, gostam de seus professores e participam ativamente de tudo que é 

proposto. Uns se queixam da indisciplina de colegas, da ausência de seus professores 

quando estão de abono ou atestado médico, mas demonstram compreensão e são 

amorosos. Sonham com uma escola mais ampla e espaços apropriados de recreação. 

O nível de participação dos pais ainda se limita às reuniões bimestrais, e 

mesmo assim sempre com muita pressa. A participação na Festa da Família, na Festa 

Junina/Julina, na feira literária, na cantata e noutros eventos realizados pela escola 

tem melhorado significativamente. Estamos desenvolvendo estratégias para envolver 

a família e uma delas se reporta ao dia letivo temático e culminância dos projetos 

desenvolvidos, ressaltando a importância da sua participação na vida acadêmica de 
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seus filhos, porque acreditamos que aproximando escola e comunidade, formaremos 

uma parceria em que todos possam compartilhar o sucesso dos nossos educandos. 

Verificou-se nas pesquisas feitas com pais e alunos que estes esperam 

melhorias principalmente nos aspectos estruturais da escola, como: a construção do 

parquinho, de espaço de recreação e jogos para os maiores, sendo a grande queixa 

referente aos portões que dão acesso à entrada e à saída dos alunos. Com o aumento 

do quantitativo de alunos atendidos verifica-se de extrema urgência a ampliação da 

escola. A direção da escola tem recorrido incansavelmente aos órgãos competentes 

em busca da ampliação, porém sem êxito até o momento, só temos promessas. 

Quanto aos aspectos pedagógicos, as preocupações maiores são relativas ao 

atendimento psicopedagógico, a presença de um pedagogo e psicólogo na escola.  

Há grande preocupação com a rotatividade de professores, a substituição daqueles 

afastados por LTS e o compromisso por parte dos professores e direção desta 

instituição com a aprendizagem das crianças. 

Os pais demonstram também preocupações com relação à aquisição de 

conceitos relacionados à leitura e a escrita. Dessa maneira, desenvolveremos 

atividades relacionadas à aquisição das quatro práticas de leitura: leitura e 

interpretação de texto, produção de texto, análise linguística, sistematização para o 

código. Além de projetos de leitura (em sala de aula, na sala de leitura e em casa) 

com culminância de Feira Literária ou musical no mês de setembro. 

Com relação à defasagem idade/série, temos buscado estratégias para superar 

adequando nos à metodologia do ciclo e com as sugestões apresentadas pela 

Secretaria de Educação tais como: atendimento individualizado, projeto interventivo e 

reagrupamento. Tudo com vistas à sua recuperação integral do estudante. 

 

3.2 Perfil dos/das Profissionais da Educação 

A Escola Classe 22 tem uma grande rotatividade de Profissionais, 

principalmente no atendimento às turmas de Educação Infantil do turno matutino e 

boa parte da composição do turno vespertino. A seguir, podemos observar o perfil 

desses/dessas profissionais:  
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PROFESSORES EFETIVOS 

NOME MATRÍCULA FORMAÇÃO TURMA/TURNO 

ANA RITA CARLOS DE MENEZES 203.483-2 GRADUADA PROFESSORA READAPTADA 

ANDRÉIA HELENA ELLER DE 
OLIVEIRA 

02261944 PÓS-GRADUADA COORDENAÇÃO 

ÂNGELA MARIA DOS ANJOS DE 
LIMA CORRÊA 

00343234 PÓS-GRADUADA DIRETORA 

ANTÔNIA VERONEIDE G. DE 
OLINDA MARTINS 

00494836 PÓS-GRADUADA SALA DE RECURSO 

CATIA SOLANGE LOPES 02194325 PÓS-GRADUADA SUPERVISORA PEDAGÓGICA 

GERALDA MARIA CARLOS 222.948-X PÓS-GRADUADA 5º ANO “B”/VESPERTINO 

JANAÍNA SEGATTO MENEZES 0230337X GRADUADA 3º ANO “C”/VESPERTINO 

JEANE MARIA DO NASCIMENTO 
PAIVA 

0354740 PÓS-GRADUADA COM RESTRIÇÃO 
TEMPORÁRIA DE REGÊNCIA 
DE CLASSE 

JOCINEIDE MARIA DO 
NASCIMENTO PAIVA 

02107686 PÓS-GRADUADA COM RESTRIÇÃO 
TEMPORÁRIA DE REGÊNCIA 
DE CLASSE 

KÁTIA CILENE MARANHÃO 03007030 PÓS-GRADUADA 3º ANO “A”/MATUTINO 

MARA DE SÁ MENDES 02018225 PÓS-GRADUADA ORIENTADOR EDUCACIONAL 

MÁRCIA CRISTINA BOTELHO SENA 
LIMA 

0659878 PÓS-GRADUADA 2º PE “B”/VESPERTINO 

MÁRCIA DA SILVA BARBOSA 02303515 PÓS-GRADUADA 1º ANO “D”/MATUTINO 

MARIA FÁTIMA DE SIQUEIRA 
BERNARDES MIRANDA 

0046029X PÓS-GRADUADA 2º ANO “A”/MATUTINO 

MARISTELA ANDRADE COSTA 00345482 PÓS-GRADUADA CLASSE ESPECIAL 
“B”/MATUTINO 

MARTA PEREIRA CÉSAR DA SILVA 00231053 PÓS-GRADUADA PROFESSORA READAPTADA 

MELISSA COSTA SANTOS 
GUIMARÃES 

02085186 PÓS-GRADUADA CLASSE ESPECIAL 
“A”/MATUTINO 

ROSANA DO ROSÁRIO COSTA 2038072 PÓS-GRADUADA VICE-DIRETORA 

ROSIANNE FAGUNDES DE 
OLIVEIRA FRAGA 

372366 PÓS-GRADUADA COM RESTRIÇÃO 
TEMPORÁRIA DE REGÊNCIA 
DE CLASSE 

ROSIMEIRE FERREIRA VIDAL 314366 GRADUADA COM RESTRIÇÃO 
TEMPORÁRIA DE REGÊNCIA 
DE CLASSE 

VÂNIA MENDES DA SILVA 
FERREIRA 

02262371 GRADUADA 1º ANO “F/VESPERTINO 

VERA LÚCIA DA SILVA 00373184 PÓS-GRADUADA 2º ANO “B”/MATUTINO 
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PERFIL DOS PROFESSORES CONTRATOS TEMPORÁRIOS 

NOME MATRÍCULA FORMAÇÃO TURMA/TURNO 

CLÁUDIA DE BARROS ALVES 60.470.054 PÓS- GRADUADA CLASSE ESPECIAL “C” / 
VESPERTINO 

CLÁUDIA FERNANDA TAVARES 
DE OLIVEIRA 

60.474.874 GRADUADA EM 
PEDAGOGIA 

4º ANO “A” / MATUTINO 

EDILAINE PEREIRA DA HORA 60.476.362 PÓS- GRADUADA 1º ANO “E” / MATUTINO 

EDIMA ZORAIDE COSTA 
RABELO 

60.518.510 GRADUADA EM 
PEDAGOGIA 

CLASSE ESPECIAL 
“A”/VESPERTINO 

ELIANE DE OLIVEIRA SOARES 60.434.805 GRADUADA EM 
PEDAGOGIA 

5º ANO “A” / MATUTINO 

ELISABETH ALVES DA SILVA 60.434.996 PÓS- GRADUADA 1º PE “B” / MATUTINO 

JÔYNA MARIA ALVES MARTINS 
FERNANDES 

60.453.400 PÓS- GRADUADA 4º ANO “B” / VESPERTINO 

JULIANE MOURA DE OLIVEIRA 60.442.603 GRADUADA EM 
LETRAS E 
PEDAGOGIA 

3º ANO “B” / VESPERTINO 

JULY NUNES DE MATOS 60.467.509 GRADUADA EM 
LETRAS E 
PEDAGOGIA 

2º ANO “C” / VESPERTINO 

KELLY MENESES DE MATOS 60.467.983 PÓS- GRADUADA 5º ANO “C” / VESPERTINO 

LENINA COSTA SALOMÃO 60.438.460 GRADUADA EM 
PEDAGOGIA 

2º PE “A” / MATUTINO 

MARIA EUNICE LOPES DOS 
SANTOS 

60.454.156 PÓS- GRADUADA 1º PE “A” / VESPERTINO 

RENATO GONÇALVES DE 
SOUZA CRUZ 

60.475.765 GRADUADO EM 
PEDAGOGIA 

1º PE “A” / MATUTINO 

STEPHANY KEROLY FONSECA 
DOURADO 

60.468.270 GRADUADA EM 
PEDAGOGIA 

1º PE “A” / VESPERTINO 

 

3.3 Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

A comunidade escolar é oriunda, em sua maioria, das quadras QNN 06 e QNN 

08. Também atende crianças de outras localidades que são matriculadas pelo 156 e 

não conseguem vaga mais próximo de casa. 

Por meio de entrevista realizada com os alunos refletindo sobre “a escola que 

temos e a escola que queremos”, a maioria deles demonstraram satisfação com a 

escola que tem, gostam de seus professores e participam ativamente de tudo que é 

proposto. Uns se queixam da indisciplina de colegas, da ausência de seus professores 

quando estão de abono ou atestado médico, mas demonstram compreensão e são 

amorosos. Sonham com uma escola mais ampla e espaços apropriados de recreação. 
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3.4 Infraestrutura 

Segundo o IBGE, a população do DF cresceu 11,4% de 2012 a 2017. Segundo 

a Codeplan, a Ceilândia registrou uma densidade populacional de 129,94 habitantes 

por hectare. A Escola Classe 22 de Ceilândia, construída em 1978 no modelo “praça 

colorida”, não vem comportando a demanda crescente, tampouco a execução dos 

projetos e aulas extraclasse como almejado pela educação em ciclos. 

A escola necessita urgentemente tanto de reformas quanto de ampliação 

estrutural, contemplando novas salas de aula adequadas à Educação Infantil, aos 

alunos com necessidades educacionais especiais e aos projetos desenvolvidos pela 

unidade escolar; troca dos forros, da rede elétrica, reforma dos banheiros e da cantina, 

criação de refeitório, auditório, construção de um parquinho, de quadra de esportes, 

de espaço de recreação e jogos para os alunos maiores, instalação de rede de dados 

estruturada, contratação de serviço de Internet que atenda à demanda, modernização 

do parque de Informática, tanto para as necessidades educacionais quanto 

administrativas e pedagógicas. Nem mesmo os portões de acesso à Escola têm 

comportado o fluxo de alunos, gerando tumulto e inevitável atraso das atividades dos 

turnos. 

 

 3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

a) Indicadores Internos 

O quadro abaixo retrata os indicadores internos da Escola no período de 2013 

a 2017. 
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ANO TOTAL 

DE 

ALUNOS 

APROVADOS REPROVADOS EVADIDOS ABANDONO DEFASAGEM REPROVADOS 

OU RETIDOS 

2013 430 392 38 0 09 0 3º ANO: 13 

4º ANO: 08 

5º ANO: 08 

2014 487 478 8 0 01 0 3º ANO: 06 

4º ANO: 02 

5º ANO: 03 

2015 418 406 10 0 02 4º ANO: 03 

alunos 

5º ANO: 05 

alunos 

3º ANO: 04 

4º ANO: 02 

4º ANO: 04 

2016 446 432 11 0 03 4º ANO: 03 

alunos 

5º ANO: 05 

alunos 

2º ANO: 03 

3º ANO: 08 

4º ANO; 01 

5º ANO: 05 

2017 426 412 10 0 04 3º ANO: 02 

alunos 

4º ANO: 07 

alunos 

5º ANO: 04 

alunos 

1º ANO: 02 

2º ANO: 01 

3º ANO:10 

4º ANO 01 

 

 Percebemos a necessidade de repensar o trabalho coletivo e as estratégias utilizadas 

em sala de aula. Neste sentido estamos promovendo formação continuada e discussões 

sobre novas formas de aprendizagem e avaliação com vistas aos documentos e cursos 

ofertados pela Secretaria de Educação. 

Visto a detecção da dificuldade dos alunos com a leitura e interpretação, seja 

de textos ou de situações problemas, e do pouco acesso por estes a livros fora do 

espaço da escola desenvolveremos, dentro deste projeto, ações voltadas ao 

desenvolvimento das habilidades referentes à leitura e interpretação;  oportunizando 

situações para o desenvolvimento do hábito de ler através, principalmente, do acesso 
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a livros, revistas, gibis, enfim todo tipo de literatura; campanhas de arrecadação de 

livros e gibis; empréstimos de livros da sala de leitura; estratégias  que envolvam toda 

a comunidade escolar a fim de proporcionar aos alunos desde  a Educação Infantil 

aos demais anos do Ensino Fundamental o prazer da leitura e das habilidades 

inerentes a esta para continuar aprendendo; também estratégias que mostrem aos 

pais o seu papel na educação e participação na vida escolar de seus filhos. 

Verificamos também a necessidade de um trabalho voltado para o resgate da 

autoestima de nossa escola e de todos inseridos nela: alunos, pais, professores, 

servidores e para tal procuramos desenvolver ações em que todos estejam 

envolvidos, participando e tendo valorizado o seu “ser” e o seu “fazer”. Quanto aos 

professores e servidores, percebemos a necessidade do resgate do trabalho coletivo 

voltado para as aprendizagens a fim de que os resultados sejam de excelência e as 

ações eficazes e eficientes. Para alcançar o nosso alvo, que é o sucesso de nossos 

alunos tanto no âmbito escolar quanto na vida, é preciso que busquemos um só 

pensamento e assumamos o compromisso com o desenvolvimento integral do aluno. 

Mostra-se necessária a consciência de que o aluno na escola é, prioritariamente, 

responsabilidade do professor regente que o atende, mas que essa responsabilidade 

também se estende aos gestores e demais membros da comunidade escolar. 

Os alunos da Educação Infantil de quatro e cinco anos e os do 1º ano do Ensino 

Fundamental de 9 anos (principalmente) apresentam necessidades do brincar, 

inventar e investigar tão pertinentes ao desenvolvimento dos seus aspectos 

psicomotores e precisam de espaços dentro da escola, de acordo com as Diretrizes 

do PNE . 

“A educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Ela 
estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida 
emocional, da socialização. As primeiras experiências da vida são as que 
marcam mais profundamente a pessoa. Quando positivas, tendem a reforçar, 
ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade, 
responsabilidade”.  

 

Visto que a maioria delas não dispõe desse espaço em casa, pois geralmente 

moram em lotes com duas, três e até quatro famílias tendo seu espaço reduzido a 

apenas dois ou três cômodos, é que verificamos a importância da construção de um 

parquinho para atender a essas necessidades e a ampliação da escola. A construção 

de uma quadra no espaço interno da escola também é de grande importância para 
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atender os alunos contemplados pela escola e que necessitam de um espaço de 

recreação, de movimentação.  

As demandas geradas pelo aumento de alunos que já se projetam para os 

próximos anos e pelo Currículo em Movimento que prevê a formação integral dos 

alunos incorrem para a urgência da ampliação dos espaços escolares, com criação 

de novas salas de aula, quadra esportiva, refeitório, parquinho, auditório, laboratório 

e um estacionamento interno que garanta a segurança dos professores e servidores 

que atuam na escola. São várias as demandas, principalmente quanto aos espaços 

de aprendizagem, não temos salas suficientes para atender os alunos no 

reagrupamento, projeto interventivo e reforço escolar. Nesse sentido há um grande 

esforço da Direção em busca de sensibilizar o poder público local acerca das 

necessidades supramencionadas. Sempre que possível a comunidade escolar 

também é mobilizada nesse aspecto.  

 

b) Indicadores Externos 

IDEB 

Uma das metas da Escola Classe 22 é alcançar a média do IDEB ou até mesmo 

superá-la em um conjunto de ações que promovam uma aprendizagem mais efetiva 

dos nossos alunos. A escola apresenta resultados crescentes, porém abaixo da média 

estabelecida para o DF conforme vemos abaixo:  
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Ano Meta Valor 

2005  5,1 

2007 5,2 4,3 

2009 5,5 4,6 

2011 5,9 4,9 

2013 6,1 5,3 

2015 6,4 6,1 
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Resultado da EC 22 no IDEB. Acessado em 01/05/2018. 

Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53007816 .  

 

ANA 

Os dados da Avaliação Nacional da Alfabetização realizada com os estudantes 

do 3º ano do ensino fundamental retratam em gráficos os resultados da avaliação na 

Leitura, Escrita e Matemática. 

A avaliação foi aplicada no ano de 2016 e o resultado foi divulgado no ano de 

2017. Tivemos a participação de 79 estudantes na Avaliação da Leitura, Escrita e 

Matemática. Seguem alguns dados tirados do sítio no INEP: 

Os resultados dos testes de aprendizagem em Leitura realizados na escola são 

apresentados em uma Escala de Proficiência*(Quadro 1), composta por quatro níveis 

progressivos e cumulativos, da menor para a maior proficiência. Significa dizer que 

quando um percentual de estudantes está posicionado em determinado nível da 

escala, pressupõe-se que, além de terem desenvolvido as habilidades referentes a 

este nível, provavelmente também desenvolveram as habilidades referentes aos 

níveis anteriores. O Nível 1 apresenta-se como nível mais elementar e o Nível 4 como 

o mais elevado da escala. INEP – acessado em 01/05/2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados dos testes de aprendizagem em Escrita realizados em sua escola 

estão apresentados por níveis de uma Escala de Proficiência*. A Escala de Escrita é 

composta por cinco níveis e, no geral, pressupõe a progressão da aprendizagem de 

um nível para outro. No entanto, é importante ressaltar que o processo de aquisição 

da escrita não ocorre em etapas lineares. INEP – acessado em 01/05/2018. 
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Os resultados dos testes de aprendizagem em Matemática composta por 

quatro níveis progressivos e cumulativos, da menor para a maior proficiência. Significa 

dizer que quando um percentual de estudantes está posicionado em determinado 

nível da escala, pressupõe-se que, além de terem desenvolvido as habilidades 

referentes a este nível, provavelmente também desenvolveram as habilidades 

referentes aos níveis anteriores. O Nível 1 apresenta-se como nível mais elementar e 

o Nível 4 como o mais elevado da escala. INEP – acessado em 01/05/2018 

 

 
PROVA BRASIL 

 A EC22 de Ceilândia participou da Prova Brasil em 2015 com 55 alunos do 5º 

Ano, em uma taxa de participação de 91,67%. Tal como a ANA, a Prova Brasil também 

instituiu níveis de proficiência, de 0 (zero) a 9 (nove) para Língua Portuguesa e de 0 

(zero) a 10 (dez) para Matemática. Os dados foram retirados do site do INEP em 

01/05/2018. 
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II- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

“A Escola, instituição formal de educação, muitas vezes o equipamento público mais 

próximo da comunidade, é chamada a desempenhar diversas funções e isso tem 

provocado debates acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores 

sociais que buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções, movimentos e 

organizações que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para 

constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 

2014 a,p.10) 

De acordo com Nelson Mandela a “educação é o grande motor do 

desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um camponês se torna médica, 

que o filho de um mineiro pode chegar a chefe de mina, que um filho de trabalhadores 

rurais pode chegar a presidente de uma grande nação”. Ele ainda afirma ser a 

educação a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. 

O Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal traz em seu Capítulo II que trata dos Fins e dos Princípios no artigo 

4° que: 

“as instituições educacionais, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, têm por finalidade oferecer ensino público gratuito e de 
qualidade, com a participação da família e da comunidade, assegurando: o 
desenvolvimento integral do aluno; a formação básica para o trabalho e para cidadania 
 
o aprimoramento do aluno como pessoa humana, incluindo a formação ética, o 
desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento reflexivo e crítico, e da 
criatividade.” 
 

Os artigos 205 e 206 da Constituição Federal abordam a questão do direito à 

Educação e os princípios que em se deve ministrar o ensino. O artigo 205 traz em seu 

texto que: 

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

 

O artigo 206 diz que: 

 
“o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições 
para acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções 
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pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade 
do ensino público em estabelecimentos oficiais.”. 

 

Baseados em princípios como estes é que o grupo de profissionais desta 

instituição de ensino procura sustentar suas principais decisões e ações pedagógicas 

e administrativas pois entende-se que o Projeto, as estratégias, os recursos e os 

métodos não constituem um fim em si mesmo mas são contados e assumidos como 

de relevância para o sucesso do processo educativo. Desta forma, entendem a 

Educação como o processo para a construção do desenvolvimento pessoal pelo qual 

os alunos relacionam-se com o ambiente, com os outros, com e na sociedade e que 

desta forma, esse aluno vai crescendo e constituindo-se como indivíduo e pessoa 

mais consciente do seu papel de sujeito da sua história. O grupo ainda entende que a 

Educação como é tratada nos artigos da Constituição e do Regimento ultrapassa o 

espaço da escola e incide sobre vários aspectos da vida do aluno. Ainda de posse 

destes princípios concebe a escola como um lugar privilegiado para o 

desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas para uma participação crítica 

na sociedade. 

Nesta proposta encontram-se as metas, objetivos e estratégias a serem 

desenvolvidas durante todo o seu período de vigência considerando questões 

importantes como: aprendizagem significativa, combate à violência, resgate de 

valores, conservação do patrimônio público, uso de tecnologias, a presença da família 

na escola, a leitura e a escrita, o desenvolvimento do pensamento lógico matemático, 

a educação ambiental, a importância do lúdico, o resgate da autoestima, os estudos 

afro brasileiros e o desenvolvimento pleno de todos os alunos. 

Em todo nosso trabalho entendemos a magnitude da importância da Educação, 

por ser ela o meio para a conquista da cidadania plena, fruto de direitos e deveres 

reconhecidos na Constituição Federal e por envolver todas as dimensões do ser 

humano: a pessoa em suas relações individuais, civis e sociais.  

Na área da educação, o trabalho docente deve estar sempre voltado ao 

desenvolvimento pleno do aluno e, para isso, há de se levar em conta sempre os 

princípios didáticos, filosóficos e éticos no planejamento a ser desenvolvido no 

cotidiano escolar procurando desenvolver estratégias baseadas na 

interdisciplinaridade, no lúdico, no trabalho coletivo, no contexto sociocultural e no 

interesse do aluno. 
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A educação deve propiciar ao aluno o desenvolvimento de habilidades capazes 

de fazê-los recriar o mundo e a si próprio, na busca de uma cidadania efetivamente 

participativa, focada na valorização e no respeito à diversidade (Diretrizes 

Pedagógicas, SEDF, 2009/2013, com adaptações). Cabe ao docente propiciar 

situações de aprendizagem que levem ao desenvolvimento de habilidades que 

respondam às necessidades dos alunos no meio social em que vivem. A escola deve 

trabalhar no sentido de formar cidadãos capazes de compreender e transformar a 

realidade, buscando sempre a igualdade e o respeito ao ser humano.  
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III- CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

Norteado pelos documentos da SEEDF ,“o Projeto Político Pedagógico, 

construído coletivamente, fortalecerá as escolas em busca do cumprimento da sua 

função social de garantir o acesso aos conhecimentos sistematizados ao longo da 

história da humanidade em articulação com os diferentes saberes construídos pelos 

sujeitos em espaços sociais diversos.”(SEDF, 2014, p.10) É nesta construção coletiva 

que as identidades se revelam e se entrelaçam por meio da participação para juntos 

construirmos a identidade da escola. 

O PPP (Projeto Político-Pedagógico) é o documento de identidade da escola, 

é ele que expressa as características que tornam cada escola única e trata de cada 

sujeito que dela faz parte como indivíduo.  Podem-se mudar os tempos, os contextos, 

mas a função precípua da escola apesar de acrescida de novas demandas e 

necessitando de um novo olhar é o de instruir e de capacitar as novas gerações com 

os saberes e conhecimentos produzidos pela humanidade. Daí o surgimento de 

questionamentos pertinentes: o que ensinar? Para que ensinar? Como ensinar? O 

que e como avaliar? Questionamentos que se mostram nas concepções que temos 

de currículo, avaliação, ensino, aprendizagem e educação integral e que vão permear 

a prática pedagógica, e vão ser lembrados em cada dia de aula, em cada aluno que 

apresenta dificuldades no seu percurso da aprendizagem, em cada desafio que se 

mostra no cotidiano escolar. 

Os questionamentos apresentados pelo grupo da escola mostram uma 

consciência de que o currículo não é somente um elencado de conteúdo a serem 

repassados aos alunos, mas constitui-se como construção e seleção de 

conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, 

políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. Nos apontamentos feitos, verificou-se 

ainda o entendimento de que os currículos são orientados pela dinâmica da 

sociedade. Disseram-no importante pois norteia o trabalho do professor e de toda a 

escola e deve abranger conteúdos, projetos, estratégias de intervenção e de 

avaliação. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica é apresentado como um 

Currículo de Educação Integral que objetiva ampliar tempos, espaços e oportunidades 
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educacionais. Demonstra a preocupação em garantir não apenas o acesso de todos 

à educação básica, mas a permanência com qualidade referenciada nos sujeitos 

sociais. (SEDF, 2014, p. 10). O Currículo apresenta os seguintes eixos transversais: 

Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

e Educação para a Sustentabilidade. Focaliza as aprendizagens como estruturante 

deste Currículo, ratificando a função precípua da escola como a de oportunizar de a 

todos o direito de aprender. (SEDF, 2014, p. 11). 

A avaliação é entendida como uma atividade que deve orientar o processo de 

ensino e aprendizagem e verificar os saberes a fim de melhorar a prática pedagógica. 

Deve fazer parte do dia a dia dos alunos qualificando seus avanços e apresentando 

soluções para superação de suas dificuldades. Deve nortear o planejamento das aulas 

e estratégias de ensino. Percebem também que o professor avalia todo o processo 

quando entende criticamente o resultado da avaliação feita pelo aluno. 

O Currículo em Movimento alerta para que as concepções de ensino e 

aprendizagem deve-se respeitar a criança como um ser único em seu processo de 

desenvolvimento. Desta forma, a aprendizagem deve centrar-se em seus interesses 

e necessidades, respeitando e motivando o processo evolutivo da criança, para isto 

deve-se preparar ambientes adequados e ricos em estimulação. Essas experiências 

de aprendizagem devem ser promovidas de forma que o educando adquira 

conhecimentos, desenvolva habilidades, atitudes e valores que lhe permitam 

estabelecer as bases facilitadoras da integração para enfrentamento da sua própria 

realidade.  

É necessário destacar a importância da ludicidade e do jogo, pois favorecem a 

construção do pensamento da criança tanto de forma cognitiva, moral e social. As 

atividades de jogo simbólico e de expressão mímica, plásticas, musical e de 

linguagem devem ser priorizadas. Há também a necessidade da introdução dos jogos 

com regras. 

Não se pode esquecer que o processo para se chegar à aprendizagem é tão 

importante quanto o resultado desta e deve se valorizar tanto as experiências 

individuais como as grupais. 

Observamos que o papel do professor sofre mudanças gradativas em tal 

perspectiva. O que queremos é que cada criança seja respeitada nas suas 

capacidades e limites; que cada uma tenha seu desenvolvimento, interesses e 
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necessidades peculiares satisfeitos por que vive num contexto sócio cultural que 

precisa ser considerado.  

Salientamos a importância do professor em apropriar-se, antes de tudo, de sua 

identidade como profissional de educação. Educadores melhores preparados, 

administradores mais dedicados e centrados, que se apoiem em pressupostos 

teóricos consistentes, definindo os caminhos e traçando as linhas de ação junto à 

criança, para um processo de desenvolvimento integral, é o que exige a educação, 

hoje. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Art. 4º O dever do Estado 

com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria; 
II - Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;  

 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
II - Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 
IV - Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V - Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
VI -Articular com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; 
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 
VIII – notificar ao Conselho Tutelar local, ao juiz competente da Comarca e ao 
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem 
quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei. 
(Inciso incluído pela Lei nº 10.287, de 20.9.2001) 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

 I - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
V - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 

 
Art. 32 com a redação dada pela lei nº. 11.274/2006, afirma que o Ensino Fundamental 
obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na instituição educacional pública, 
iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante: 
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I – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II – A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV – O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 
 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos com necessidades especiais. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: 
I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para 
atender às suas necessidades; 
II – Terminalidade   específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração 
para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para 
a integração desses educandos nas classes comuns. 

 

A comunidade escolar apresentou como Escola Inclusiva, aquela que inclui a 

todos sem discriminação, preconceito e que atende as demandas geradas pelas 

necessidades apresentadas. Entendem que incluir o aluno não é somente matricular 

o estudante numa turma de ensino regular, mas, atendê-lo naquilo que é diferença e 

dar-lhe a atenção às particularidades no tratamento pedagógico. Desta forma, a 

escola precisa garantir acesso e condições de permanência destes alunos no contexto 

escolar, notificando também a necessidade de que a escola esteja adaptada tanto 

fisicamente como socialmente preparada para receber os alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

São princípios como os de liberdade e ideais de solidariedade, de igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola; da liberdade para aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; do pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; de inclusão que nortearão o fazer pedagógico e 

administrativo.  
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A Portaria nº 15 de 11 de fevereiro de 2015, no seu capítulo I, Seção II, trata 

da Educação Especial nas suas finalidades, especificidades e objetivos, dentre outros. 

Vamos nos ater ao texto desse Regimento nos artigos 52, 53 e 54 por contemplarem 

o atendimento do modo que acontece em nossa escola. 

Art. 52. A Educação Especial tem por finalidade proporcionar aos estudantes com 

deficiência, com Transtorno Global do Desenvolvimento e com Altas Habilidades 

/Superdotação, recursos e atendimentos especializados que complementem ou 

suplementem o atendimento educacional realizado nas classes comuns inclusivas e, 

extraordinariamente, nas classes especiais e nos Centros de Ensino Especial. 
 
 Parágrafo único. O atendimento especializado de que trata este artigo assume caráter 
de complementaridade nos casos de estudantes com deficiência e com Transtorno 
Global do Desenvolvimento e, de suplementaridade, nos casos de estudantes com 
Altas Habilidades / Superdotação. 

 
 Art. 53. A Educação Especial tem por objetivo:  
I – Atendimento educacional, preferencialmente em classes comuns nas diversas 
etapas e modalidades da Educação Básica; 
 II -Apoio à inclusão dos estudantes com deficiência, Transtorno Global do 
Desenvolvimento e com Altas Habilidades/Superdotação, por meio do atendimento 
educacional especializado em Salas de Recursos na própria unidade escolar, em polos 
ou por meio de professor itinerante em situações extraordinárias que otimizem o 
atendimento; 
 III - atendimento educacional em classes especiais, em caráter temporário e transitório 
para os estudantes que ainda não obtiveram indicação para inclusão; 
 IV - Atendimento educacional em instituições especializadas de Educação Especial, 
onde é ofertado atendimento exclusivo e complementar.  
Art. 54. Os estudantes da Educação Especial podem ser enturmados, nas unidades 
escolares da Educação Básica, de acordo com as Orientações Pedagógicas da 
Educação Especial da SEEDF, da seguinte forma:  
I - Classe comum, prioritariamente, visando ao desenvolvimento de suas habilidades 
e à inclusão no processo educacional; 
 II - Turmas de integração inversa, alternativa à classe comum com significativa 
redução do número de estudantes, de caráter transitório, constituídas por estudantes 
sem e com deficiências ou Transtorno Global do Desenvolvimento, voltadas aos 
processos de socialização, alfabetização e aquisição de comportamentos adaptativos; 
 III - classes especiais, quando, em decorrência de dificuldades de comunicação ou 
socialização, o estudante necessitar de atendimento diferenciado, em caráter 
temporário e transitório. 
 

 Atendemos nesse ano de 2018 vinte e sete alunos com necessidades especiais 

sendo quatro classes de TGD, uma classe DI e dezessete alunos em classes comuns 

e de integração inversa. Buscando, dentro das propostas do Currículo em Movimento, 

adequar nossas estratégias educacionais e físicas de acordo com as necessidades 

educacionais de nossos estudantes. 
Na perspectiva da educação inclusiva, cabe destacar que a educação especial 

tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 
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globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas turmas comuns do 

ensino regular, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino 

comum, a participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de 

ensino; a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 

educação superior; a oferta do atendimento educacional especializado; a formação de 

professores para o atendimento educacional especializado e aos demais profissionais 

da educação, para a inclusão; a participação da família e da comunidade; a 

acessibilidade arquitetônica nos transportes, mobiliários, nas comunicações e 

informações; e a articulação intersetorial na implementação de políticas públicas 

(BRASIL, 2008b, p. 64).  

 O reconhecimento das diferenças e a conscientização acerca da garantia de 

igualdade de oportunidades orientam para uma política permeada pela ética de 

inclusão. 

A estruturação do currículo e da proposta pedagógica, para atender às 

especificidades dos estudantes com necessidades educacionais especiais, deve 

observar a necessidade constante de revisão e adequação à prática pedagógica nos 

seguintes aspectos: 

 I - Introdução ou eliminação de conteúdo, considerando a condição individual 

do estudante; 

 II - Modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e 

da introdução de métodos; 

 III - Flexibilização da carga horária e da temporalidade, para desenvolvimento 

dos conteúdos e realização das atividades; 

 IV - Avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância com a 

proposta pedagógica da instituição educacional, respeitada a frequência obrigatória 

(DISTRITO FEDERAL, 2012). 

 Por essa razão, é importante reafirmar que o currículo do estudante do ensino 

público, alvo da Educação Especial, deve ser o mesmo da modalidade de ensino em 

que o mesmo está matriculado, mas com devidas adequações. Neste mesmo viés, 

Moreira e Baumel (2001) consideram que o currículo deve ser repensado no sentido 

de favorecer uma inclusão real, em um atendimento público de qualidade. Para tanto, 

as adaptações curriculares não podem reproduzir um currículo de segunda categoria. 

As adequações curriculares são compreendidas como um conjunto de 

modificações do planejamento, objetivos, atividades e formas de avaliação no 
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currículo como um todo, ou em aspectos dele, para acomodar estudantes com 

necessidades especiais 

A realização de adequações curriculares é o caminho para o atendimento a 

necessidades específicas de aprendizagem. No entanto, identificar essas 

“necessidades” requer que os sistemas educacionais modifiquem não apenas suas 

atitudes e expectativas em relação a esses alunos, mas que se organizem para 

construir uma real escola para todos e que dê conta dessas especificidades.  

De acordo com o MEC/ SEESP/SEB (1998), essas adaptações curriculares 

realizam-se em três níveis:  

Adaptações relativas a projeto pedagógico (currículo escolar), que devem 

focalizar, principalmente, organização escolar e serviços de apoio, propiciando 

condições estruturais que possam ocorrer em nível de sala de aula e em nível 

individual.  

Adaptações relativas ao currículo da classe, que se referem principalmente 

à programação de atividades elaboradas para sala de aula. 

Adaptações individualizadas de currículo, que focalizam a atuação do 

professor na avaliação e atendimento a cada aluno. (Currículo em Movimento, 

Educação Inclusiva, p.22 e 23). 

 

Currículo Integrado 

Um Currículo de Educação Integral objetiva ampliar tempos, espaços e 

oportunidades educacionais. Nessa perspectiva, o ser em formação é 

multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um 

ser único, especial e singular, na inteireza de sua essência. 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia 

Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, 

sendo a realidade socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Isso 

porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para as classes 

populares requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas 

refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos 

estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a escola pública do 

DF.(Currículo em Movimento, Pressupostos Teóricos, p.30). 
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O currículo integrado pode ser visto como um instrumento de superação das 

relações de poder autoritárias e do controle social e escolar, contribuindo para a 

emancipação dos estudantes através do conhecimento, assegurando a eles, também, 

o exercício do poder que, na perspectiva apontada por Foucault, “[...] é uma prática 

social e, como tal, constituída historicamente” (2000, p. 10). Para isso, o espaço 

escolar deve organizar-se em torno de relações sociais e pedagógicas menos 

hierarquizadas, mais dialogadas e cooperativas, “a aula, espaço-tempo privilegiado 

de formação humana e profissional, requer certo rigor no sentido de construir 

possibilidades de aproximação crítica do objeto do conhecimento com liberdade, 

autonomia, criatividade e reflexão” (SILVA, 2011, p. 212). Para a efetivação deste 

Currículo na perspectiva da integração, alguns princípios são nucleares: unicidade 

teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. (Currículo em 

Movimento, Pressupostos Teóricos, p.66). 

Avaliação Formativa 

A Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF) compreende 

que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto de educação 

pública democrática e emancipatória. Compreende também que a função diagnóstica 

compõe a avaliação formativa, devendo ser comum aos demais níveis da avaliação. 

A função formativa, independentemente do instrumento ou procedimento utilizado, é 

realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Esta 

função deve perpassar os níveis: da aprendizagem, institucional (autoavaliação da 

escola) e de redes ou de larga escala. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao 

invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação.  Adota o termo 

Avaliação para as aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012) porque nos situa no campo 

da educação com a intenção de avaliar para garantir algo e não apenas para coletar 

dados sem comprometimento com o processo. A avaliação para as aprendizagens se 

compromete com o processo e não somente com o produto da avaliação. (Currículo 

em Movimento, Pressupostos Teóricos, p.71). 

Na Educação Infantil, a avaliação acontece principalmente pela observação 

sistemática, registro em caderno de campo, fichas, questionários, relatórios, portfólios 

(exposição das produções pelas crianças) sem objetivo de promoção, mesmo para o 

Ensino Fundamental (art. 31, I, LDB 9.394/96). As reflexões, análises e inferências 

oriundas dessa sistemática comporão o Relatório Descritivo Individual do Aluno - 

RDIA, que terá sua publicação semestral; entretanto, sua elaboração é diária. A 
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avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do desempenho e do 

crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua comparação com os 

pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento e do 

conhecimento, o desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e 

interesses, guias primordiais do planejamento e das práticas pedagógicas (currículo 

em movimento – educação infantil, 2014, P.75) 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, além dos registros pessoais, o docente 

conta também com instrumentos previstos em Regimento Escolar para a descrição do 

desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação – RAv e o Registro do Conselho 

de Classe. Devem constar nessa descrição todas as informações referentes às 

aprendizagens já construídas e aquelas ainda não construídas pelo estudante, bem 

como as intervenções necessárias à progressão ininterrupta do processo (Diretrizes 

de Avaliação Educacional, SEEDF,P. 15).  
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IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
 

 
 

Dimensão OBJETIVOS 

 
Gestão Pedagógica 
E Gestão das 
aprendizagens e dos 
resultados 
educacionais 

Promover a educação de qualidade priorizando o aluno 
como sujeito na construção do seu aprendizado 

Proporcionar a construção do conhecimento valorizando o 
aluno como protagonista da sua formação 

Favorecer a ludicidade dentro e fora da sala de aula 

Utilizar o laboratório de informática com fins pedagógicos 

Promover ações que favoreçam a redução dos atuais 

índices de infrequência escolar; 

Acompanhar os índices do IDEB, buscando sua melhoria 

progressiva de acordo com a média para o Distrito Federal; 

Proporcionar na Educação Infantil, dentro do possível, 

condições adequadas para promover o bem-estar da 

criança, seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, 

moral e social, ampliando suas experiências e estimulando 

o seu interesse pelo processo de conhecimento do ser 

humano, da natureza e da sociedade; 

Proporcionar a inclusão dos alunos com necessidades 

especiais respeitando suas peculiaridades; 

Valorizar as particularidades de cada aluno, respeitando as 

diversidades, sem nenhum tipo de distinção; 

 

Alfabetizar as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do 
Ensino Fundamental 

Integrar o conhecimento prévio do aluno ao conhecimento 
científico 

Estimular o interesse do aluno pela leitura de livros 

diversos, por meio de visitação e empréstimo na sala de 

leitura 

Incentivar a execução da tarefa de casa 

 Sensibilizar os pais da importância da sua participação na 
vida escolar do seu filho 

Incentivar o trabalho coletivo; 
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Gestão Participativa 
E Gestão de 
Pessoas 
 
 

Ampliar a capacidade da resolução de problemas, de tomar 

decisões conscientes, desenvolvendo a atitude 

investigativa e de autoconfiança nos processos de 

aprendizagem; 

Envolver a comunidade escolar nos projetos e ações 

desenvolvidos na escola. 

Incentivar a formação continuada dos Educadores por 
meio de cursos oferecido pela SEDF e outros. 

 
Gestão 
Administrativa e 
Gestão Financeira 

Decidir junto ao conselho escolar, corpo docente e 
gestores as benfeitorias e prioridades na aquisição de bens 
permanentes e de consumo. 

Desenvolver o projeto “Educar para valer – Valores na 
Educação”, por meio de reflexões, palestras e um 
trabalho desenvolvido pela orientadora educacional nas 
sala de aula. 

 
 
Metas 
 

METAS PRAZO RESPONSÁVEIS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO 

Valorização e 
sistematização o 
conhecimento 
prévio do aluno 

Durante 
todo o ano 
letivo 

Professor, 
coordenador, 
direção e pais 
e/ou 
responsáveis 

Através de situações 
investigativas e 
projetivas  

Através dos 
resultados 
apresentados 
pelos alunos. 

Alfabetização de 
todos os alunos  
até o 3º ano        
( BIA)  

No máximo 
até o último 
ano do 
Bloco 

Todos os 
envolvidos no 
processo 
(professores, 
coordenadores, 
família, SOE, 
equipe diretiva e 
equipe de apoio à 
aprendizagem 

Estruturar os 
processos 
pedagógicos de 
alfabetização, 
articulando-os com a 
Educação Infantil de 
modo a assegurar a 
diversidade de 
métodos visando o 
alcance de todos 

 
 
Criar 
instrumentos de 
acompanhamen
to de caráter 
formativo e 
participativo. 

Incentivo à 
leitura 

Durante 
todo o ano 
letivo 

Professor, 
coordenador, 
direção e pais 
e/ou 
responsáveis 

Utilizar diversos 
estilos literários, 
além de produções 
individuais, por meio 
de aulas expositivas 
e projetos escolares, 
coletivas e 
encenações teatrais  

 
Apreciação dos 
trabalhos e 
mudança de 
postura didático-
escolar 

Estimulação à 
realização  da 
tarefa de casa 

Durante 
todo o ano 
letivo 

Coordenação  
professores , pais 
e/ou 
responsáveis 

Motivando aqueles 
alunos que mais 
necessitarem de 
acompanhamento 

Através do 
desempenho 
dos alunos nas 
tarefas 
realizadas 
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Favorecimento 
à  ludicidade 

Durante 
todo o ano 
letivo 

Direção, 
coordenação, 
professores e 
pais e/ou 
responsáveis 

Promover oficinas 
pedagógicas 
envolvendo 
professores, pais 
e/ou responsáveis 
para adequar às 
propostas 
curriculares as 
atividades lúdicas 
com materiais 
concretos e jogos 
interativos 

Através dos 
resultados 
apresentados 
pelos alunos na 
construção dos 
conhecimentos 

 
Conscientização 
dos pais sobre a 
importância da 
sua participação 
na vida escolar 
do seu filho; 
 

Durante o 
ano letivo  

Direção, 
coordenação e 
professores e 
alunos 

Através de eventos 
dentro da escola, 
conversas informais 
e pesquisas e 
solicitações aos 
pais 

Através da 
participação 
efetiva e 
respeitosa da 
comunidade 
escolar 

Utilização do 
laboratório de 
informática para 
uso da 
tecnologia a 
favor da 
aprendizagem 

Todos os 
bimestres 

Direção, 
coordenação e 
professores .  

Com o professor os 
alunos utilizarem 
softwares e sites 
adequados ao 
favorecimento de 
sua aprendizagem 

Através da 
comparação de 
seus avanços 
antes e depois 
da implantação 
da aula de 
informática 

Incentivo ao  
trabalho coletivo 
entre os 
professores 

Durante 
todo o ano 
letivo 

Direção, 
coordenação e 
professores 

Através de oficinas, 
reuniões e 
conversas com o 
grupo 

Através do 
avanço dos 
resultados 
esperados entre 
os alunos 

Desenvolvimento 
da  capacidade 
de resolução de 
problemas, de 
tomada de 
decisões 
conscientes, de 
desenvolver a 
atitude 
investigativa e 
de autoconfiança 
nos processos 
de 
aprendizagem 

A partir do 
1º bimestre 

Todos os 
envolvidos no 
processo de 
ensino- 
aprendizagem 

Através de jogos, 
interpretação de 
problemas 
matemáticos e 
gincanas intra e 
intercalasses. 

Através do 
avanço dos 
resultados 
esperados entre 
os alunos 

Promoção de 
uma cultura de 
paz 

A partir do 
1º bimestre 

Direção, 
coordenação e 
professores 

Trabalhar valores 
como: amor, 
respeito, 
solidariedade, 
inclusão, paz, 
amizade, verdade e 
união 

Através da 
mudança de 
comportamento 
em sala e em 
momentos 
coletivos como o 
recreio 
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Elevação do 
índice do IDEB 
progressivamente 

Durante o 
período de 
vigência 

Toda a 
comunidade 
escolar 

Diminuindo o 
índice de 
repetência 
escolar e 
desenvolvendo 
estratégias para 
maior 
apropriação de 
conhecimento 
pelo e para 
aluno 

Através dos 
resultados 
apresentados em 
cada ano letivo. 

Promoção da 
criança de 
Educação Infantil 
à condições 
adequadas para 
seu 
desenvolvimento 
estimulando o 
seu interesse 
pela construção 
do conhecimento  
 

Ao longo do 
curso da 
Educação 
Infantil 

Comunidade 
escolar como 
todo 

Partindo do 
contexto sócio- 
econômico- 
cultural 
buscando 
estratégias 
pedagógicas 
para o 
desenvolvimento 
integral dos 
educandos 

Sempre formativa 
durante todo o 
processo de 
ensino- 
aprendizagem 

Promoção da 
inclusão dos 
alunos com 
necessidades 
especiais 
respeitando suas 
peculiaridades 
 

Durante todo o 
ano letivo 

Todos os 
componentes 
de cada 
segmento na 
escola e as 
famílias 
atendidas 

Promover a 
articulação 
pedagógica da 
Educação 
Especial no 
ensino regular 
na perspectiva 
da Educação 
Inclusiva. 

Acompanhamento 
dos resultados 
obtidos 
processualmente 
na escola em 
atendimentos extra- 
escolares. Relato 
das famílias 

Envolvimento da 
comunidade 
escolar nos 
projetos e ações 
desenvolvidos na 
escola. 
 
 

Ao longo de 
cada ano letivo 

Direção e 
professores 
em 
momentos 
diversos 

Reuniões de 
pais, conselhos 
de classe, 
conselho 
escolar, 
momentos 
festivos, 
construção 
apresentação do 
PPP  

Participação e 
envolvimento 
efetivo da família na 
vida escolar dos 
filhos e nos 
acontecimentos da 
escola como um 
todo. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, é um instrumento 

de planejamento que orienta a execução de políticas públicas e traz suas diretrizes, 

entre elas a erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação, além 

da valorização dos profissionais de educação. Trata-se de uma lei viva e o seu 

cumprimento é objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas 

realizadas pelo Ministério da Educação (MEC), pelas comissões de educação da 

Câmara e do Senado, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Fórum 

Nacional de Educação. 
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O Plano Distrital de Educação (2015- 2024), parte das referências mínimas 

apontadas no Plano Nacional de Educação (2014- 2024), mas tentará superar as 

metas nacionais, tendo em vista a que o DF detém o maior PIB per capita do país. 

Nessa direção, a construção do PDE pauta-se em quatro eixos que são: 

I- a universalização do acesso às matrículas obrigatórias até 2016 

(de 4 a 17 anos de idade), garantindo a inclusão escolar dos que não tiveram 

acesso na idade própria, no campo, nas cidades e nos presídios, assim como 

o aumento substancial da oferta em creches; 

II- o financiamento compatível para a escola pública, na perspectiva 

de se atingir o dobro do percentual hoje investido na educação pelo GDF, com 

relação ao seu PIB e a consequente implantação do referencial de Custo Aluno 

Qualidade (CAQ), proposto pelo Parecer nº 8/2010, da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação, o qual indica os insumos 

indispensáveis para o atendimento escolar em cada etapa e modalidade do 

nível básico; 

III- a valorização dos/as trabalhadores/as escolares, por meio de 

salário e carreira dignos e atraentes, formação inicial e continuada para as 

áreas específicas de atuação na escola, além de condições de trabalho 

apropriadas nas escolas; 

IV- a melhoria da qualidade, com equidade, em todas as escolas 

públicas e particulares, garantindo a oferta pública em locais próximos às 

residências das crianças e adolescentes, e promovendo a efetiva 

democratização das políticas de gestão na escola e no sistema de ensino. 

Para tanto, sabemos que, das metas propostas nesses documentos, cabe à 

escola se organizar para atingir aquelas que nos compete e que dependem do 

trabalho realizado na escola como um todo. 

A seguir citam-se as metas direcionadas à escola e que já contemplam o 

quadro de objetivos e metas desse Projeto Político Pedagógico. 

 
 

PDE 
Nº meta 

Nº METAS 2016 2017 2018 2019 

4  Oferecer atendimento educacional aos estudantes com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e 

X X X X 
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altas habilidades ou superdotação, garantindo a 
inclusão na rede regular de ensino 

5  Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 

3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental. 

 

X X X X 

7  Atingir as médias do IDEB para o DF, dando 
uniformidade aos processos de avaliação das escolas 

X X X X 
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V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 
 

A Escola Classe 22 de Ceilândia acredita na “educação escolar como 

instrumento mediador das relações estabelecidas entre o homem e a sociedade” 

conforme Proposta Pedagógica da SEDF, desejando assim práticas pedagógicas que 

favoreçam a aprendizagem efetiva e significativa dos alunos, bem como a construção 

de valores que propiciem o exercício da cidadania. Deste modo, pretende que a 

educação forjada no seu espaço desenvolva no educando “habilidades, capazes de 

fazê-lo recriar o mundo e a si próprio, na busca de uma cidadania efetivamente 

participativa, focada na valorização e no respeito à diversidade.”. 

Em 2013, a Escola Classe 22 de Ceilândia aderiu à Política Educacional dos 

Ciclos, ampliando para os 4º e 5º anos que compõe o II Ciclo juntamente com o BIA 

(Bloco Inicial de Alfabetização). De acordo com as Diretrizes Pedagógicas do Bloco 

Inicial de Alfabetização “na organização escolar em ciclo parte-se de outra concepção 

de aprendizagem e de avaliação que traz desdobramentos significativos a 

reorganização dos tempos e espaços escolares, além de exigir novas práticas e novas 

posturas da equipe escolar.”(SEDF, 2012, p. 12). 

Os Ciclos para o Ensino Fundamental referem-se a outras possibilidades de 

organização de tempo-espaço escolares apresentada pela SEDF, respaldada pelo 

artigo 23 da LDB 9.394/96 que tem como função diminuir a descontinuidade e 

fragmentação dos processos formativos ao garantir um tempo maior de 

aprendizagens para os estudantes. 

Na nossa escola, a questão mobilizadora quanto aos Ciclos está situada quanto 

ao problema da “não aprendizagem” e verificamos a necessidade do entendimento do 

que realmente significa a progressão continuada por todos os profissionais envolvidos. 

Segundo as Diretrizes da SEEDF, é preciso entender que a progressão continuada 

não é sinônimo de aprovação, mas de aprendizagem efetiva e para isso princípios 

como reagrupamento, projeto interventivo, vivência, reforço e avaliação formativa tem 

de ser conhecidos, entendidos e executados. Estes serão instrumentos que poderão 

contribuir tornando o Currículo verdadeiramente vivo e executável garantindo o direito 

das aprendizagens a todos os alunos. 

Também fazem parte da Organização Pedagógica da escola: 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: prevê momentos de reflexão e estudos 

principalmente das problemáticas que envolvem a aprendizagem.  Consiste em 

planejamento de ações, projetos de trabalho, propostas de estudos e suporte técnico 

das ações implementadas. 

É na coordenação pedagógica onde ocorre: 

• Estudos de temas (psicogênese, problematização matemática, as 

4 práticas da leitura, Projeto Político Pedagógico, avaliação dos resultados 

educacionais, etc.) 

• Oficinas/ Confecção de materiais de ensino-aprendizagem; 

• Estratégias de ação/ Planejamento por série; 

• Palestras/ Seminários 

• A formação continuada propriamente dita. 

 

PLANEJAMENTO ANUAL: acontece na semana pedagógica ao final do ano 

letivo, em que se fará uma previsão de estratégias e organização pedagógica de 

caráter flexível. Foi exposto pelo grupo a necessidade de que também ocorram 

momentos de avaliação do planejamento e de novo planejamento durante o ano letivo. 

Desta forma, uma vez no fim do primeiro semestre para avaliação, no início do 

segundo semestre para planejamento das atividades do semestre e no fim do segundo 

semestre para avaliação do ano letivo e planejamento do ano seguinte. São ações 

executadas neste planejamento anual que acontece no início do ano letivo: 

• Elaboração do Plano de Ação por ano/ Organização Curricular: 

feita no início do ano letivo após a escolha de turma; 

• Elaboração do Calendário Escolar: previsão das datas das 

festividades do ano: Festa da Família, Festa Junina/ Julina, Feira Literária, 

Passeios, Culminância de Projetos, reuniões com os pais, conselhos de classe, 

aplicação dos testes da psicogênese durante o ano letivo 

• Avaliação dos projetos executados durante o ano anterior. 

Segue em anexo o planejamento anual realizado para o ano de 2016. 

Os planejamentos bimestrais são realizados no início de cada bimestre, 

pelos professores de cada bloco e o acompanhamento da coordenação e 

supervisão pedagógica. 
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Passeios escolares 

Os passeios fazem parte do conjunto de atividades previstas no currículo 

da nossa escola. Sabemos que a educação não acontece apenas entre quatro 

paredes. É preciso proporcionar aos nossos educandos momentos de prazer e 

vivências em ambientes diferentes. Pensando na formação plena do educando 

e na construção de sua identidade e autonomia é que a escola propõe os 

passeios com fins pedagógicos, sociais e culturais numa proposta 

interdisciplinar dos conteúdos. Cada passeio acontece de forma intencional 

relacionada ao currículo. 

Durante todo o ano letivo a escola realiza quatro passeios pagos sendo 

um por bimestre e outros passeios gratuitos quando há oportunidade de 

agendamento 

São preferencialmente sugeridos como passeios pagos o City tur pelos 

principais pontos turísticos de Brasília, cinema, teatro, circo, jardim botânico, 

planetário e parque da cidade. Outros passeios gratuitos sugeridos são: 

transitolândia, museus, caixa cultural, dentre outros  

 

2- Direitos humanos- Educação Inclusiva e Diversidade 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva 

aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

A Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais instrui e complementa o “Dia da 

luta da pessoa com deficiência. A data foi oficializada através da Lei Distrital 5.714, 

no dia 22 de setembro de 2016. É uma semana na escola voltada para sensibilização 

e conscientização sobre as várias deficiências, da necessidade do respeito às 

pessoas com deficiências e da sua luta pela garantia dos seus direitos. 

 

Justificativa 

A Escola Classe 22 de Ceilândia é uma escola inclusiva por natureza. Crianças 

DI, TGD, DOWN, deficiente físico, dentre outros, compõem a clientela atendida com 

um número bastante expressivo. Nossos alunos são bem acolhidos, cuidados e 
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amados de modo a sentir-se parte integrante do grupo. Participam de passeios, festas 

escolares, apresentações e todas as atividades desenvolvidas na escola. Seus 

familiares são acolhidos e orientados a buscar o atendimento a que seus filhos têm 

direito durante todo o ano letivo. 

A Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais vem de certo modo dar um 

destaque especial a esse envolvimento entre escola e comunidade e chama atenção 

da comunidade escolar para o ser humano que cada um é na sua individualidade.  

Duração do Projeto: 

Não dá para tratar um assunto assim que faz parte do nosso cotidiano em uma 

semana específica. O projeto demanda atenção e prontidão de todos os envolvidos 

dentro da escola na garantia do direito dos alunos especiais. Desse modo ele 

perpassa todo o ano letivo com uma atenção especial e de destaque na segunda 

semana de março e 21 de setembro. 

Avaliação 

Observa se a mudança de atitude de toda a comunidade escolar na acolhida, 

no trato, no respeito e na convivência com o diferente. 

 

SEMANA DE CULMINÂNCIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

Justificativa 

Dois casos semelhantes de racismo chocaram o País no começo de 2013. Um 

em uma farmácia quando um menino negro de 11 anos foi interpelado por um dos 

funcionários de uma loja no Recreio dos Bandeirantes na Zona Oeste do Rio, que não 

percebeu que o garoto estava acompanhado pela avó e começou a perguntar se 

aquele “negrinho” estaria incomodando os clientes. Outro na Barra da Tijuca, quando 

o consultor Ronald Munk, e a mulher Priscilla Celeste denunciaram que seu filho mais 

novo, de sete anos, foi vítima de racismo na concessionária BMW Autocraft. O menino 

negro é filho adotivo do casal. Os pais relatam que enquanto conversavam com o 

gerente de Vendas da concessionária sobre a compra de um novo carro o filho, que 

estava distante, se aproximou e foi enxotado pelo gerente. Em seguida, o funcionário 
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voltou para o casal e justificou a atitude com a seguinte frase: “eles pedem dinheiro, 

incomodam os clientes”. 

O que choca na semelhança dos casos não é o racismo em si, e sim o fato das 

pessoas que o cometeram sequer terem enxergado que estavam sendo racistas.  

Este é um problema histórico do Brasil, diferentemente de outras regiões em 

que o racismo é escancarado. No Brasil não é! Ele está em camadas tão profundas, 

que o racista não se vê como um. Quando se sabe contra quem está lutando, a briga 

se torna mais fácil. O problema é quando se tem um preconceito velado, escondido 

inclusive dos próprios detentores do mesmo. Acabamos achando normal expulsar 

uma criança negra de uma loja, pois ela provavelmente seria um pedinte. 

É comum o uso de frases assim: “esse é um preto da alma branca”, “ele é 

pretinho, mas é gente boa”, ou então algo como “que negra bonita!”. Por que nunca 

ouvimos algo como “ele é branco, mas é de confiança!”. Ou então, “que branca 

bonita!”? 

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de 

novembro. Foi criado em 2003 e instituído em âmbito nacional mediante a lei nº 

12.519, de 10 de novembro de 2011. 

A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de "Zumbi dos Palmares", 

em 1695. Sendo assim, o Dia da Consciência Negra procura remeter à resistência do 

negro contra a escravidão de forma geral, desde o primeiro transporte de africanos 

para o solo brasileiro (1549). 

 

Duração do projeto 

Trazer a discussão dos preconceitos para a escola é uma questão necessária, 

que precisa ser exaustivamente divulgada, independente da idade ou da inserção 

social do aluno. Não se consegue explorar uma temática tão profunda em apenas um 

dia ou celebrando o fato de se ter um “herói” negro. É preciso mais tempo. É preciso 

muito mais tempo. 

No entanto, devido à exigência de programação para o planejamento escolar e 

para que a comunidade possa desenvolver e participar de forma mais ampla, é 

sugerido que a data seja empregada com mais pontualidade e tarefas dirigidas às 
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apresentações nas duas primeiras semanas do mês de novembro. Sugestão de 

culminância: 20 a 24 de novembro (4ª semana de novembro) e exposição das artes 

visuais produzidas até o fim desse mês. 

Avaliação 

- Exposição das reflexões produzidas através de material artístico e das 

apresentações dos alunos; 

- Devolutiva com o comentário do professor sobre a sua experiência mais 

significativa durante o seu trabalho com o tema em sala de aula nesse período; 

- Apreciação coletiva da participação da comunidade escolar através de 

questionário avaliativo sobre a Semana da Consciência Negra para que a equipe 

escolar manifeste os pontos positivos e negativos do projeto, com a possibilidade de 

uma mesa redonda com sugestões para o próximo ano. 

 

3- PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

Festa Junina / Julina 

Justificativa: 

Com o intuito de enriquecer o conhecimento das crianças sobre as Festas 

Juninas/ Julina e preservar esta tradição presente na cultura da comunidade durante 

os   meses de junho/julho, esta Unidade Escolar desenvolve o presente projeto, 

levando em conta os costumes e a socialização, destacando receitas culinárias, 

textos, músicas, dramatização e danças típicas, em especial a tradicional quadrilha. 

A Escola prioriza o presente projeto como uma forma de caracterizar essas 

manifestações culturais, utilizando as diversas linguagens artísticas e textuais, 

promovendo a socialização, cooperação e o respeito à diversidade. 

Estamos no mês de junho e começam as comemorações das Festas Juninas. 

Gincana, ensaiar a quadrilha e danças típicas, enfeitar a escola, buscar receitas da 

tradição familiar, dentre outras atividades. Chega o dia da festa e pronto! O que fica 

disso para as crianças? Qual o significado dos festejos juninos?  

A Festa Junina/Julina é uma excelente oportunidade de engajar diversas 

atividades interdisciplinares e ampliar o universo linguístico, pois se constitui uma 
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temática rica onde podem ser explorados diversos tipos de linguagens, resgate de 

brincadeiras, culinária típica e outros! 

A escola tem um papel importante na valorização das tradições, portanto este 

projeto integrará o currículo escolar e ocorrerá durante todo o mês de junho/ julho.  

 

            REPRISE DA FESTA JUNINA/JULINA  

Na semana subsequente à festa, geralmente na sexta-feira, os alunos vêm 

caracterizados para a escola, no seu horário de aula e cada turno revive as 

apresentações, músicas e comidas típicas servidas na festa. É uma forma de 

agradecer aos alunos pela participação e empenho deles na gincana.  

Os alunos ficam contando com esse momento e é muito divertido e gratificante. 

 

PROJETO INTERDISCIPLINAR DE LEITURA E ESCRITA 

 Caracterização do Projeto 

 Tema: Leitura e Escrita: instrumento na instrução do saber e da 

cidadania. 

 Público Alvo: Alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 

Fundamental e Classes Especiais 

 

Justificativa 

Tendo em vista que um dos principais problemas na Educação é a dificuldade 

que os educandos têm na leitura, interpretação e produção de textos, percebe-se a 

necessidade de um projeto diferenciado pensado para atender estas dificuldades. 

A aprendizagem por meio da leitura se torna significativo estimulando a 

criatividade, ampliando o vocabulário, desenvoltura, responsabilidade e senso crítico, 

aperfeiçoando assim a sua produção escrita. 

Diante das dificuldades encontradas, pensamos no trabalho interdisciplinar, 

onde há necessidade de entendimento e compreensão das diversas formas de 

linguagens adotadas pelos docentes, pois os mesmos vêm adotando o uso das mídias 

como uma das formas diferenciadas da prática pedagógica. 
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A leitura e sua interpretação são meios que nos permitem fazer algo concreto/ 

real, como por exemplos: ler as instruções de um jogo, manuais para uso de aparelhos 

eletrônicos, receitas culinárias, anúncios de jornais, classificados, notícias policiais, 

panfletos, bulas de remédios, gráficos, mapas entre outros.... 

Esse é um dos múltiplos desafios a ser enfrentado pela escola, de fazer com 

que os alunos aprendam a ler corretamente. Isto é, a aquisição da leitura é 

imprescindível para que possam agir com autonomia na sociedade letrada. 

 

Cronograma da Sala de Leitura 

Os dias da semana são organizados para o atendimento dos alunos por 

período, turno, turma, dias da semana e data de devolução do livro emprestado. 

Período matutino: 

DIAS DA SEMANA TURMAS DATA DE DEVOLUÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA  QUINTA-FEIRA 

TERÇA-FEIRA  SEXTA-FEIRA 

QUARTA-FEIRA  SEGUNDA-FEIRA 

QUINTA-FEIRA  TERÇA-FEIRA 

SEXTA-FEIRA  QUARTA-FEIRA 

Período vespertino: 

DIAS DA SEMANA TURMAS DATA PARA DEVOLUÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA  QUINTA-FEIRA 

TERÇA-FEIRA  SEXTA-FEIRA 

QUARTA-FEIRA  SEGUNDA-FEIRA 

QUINTA-FEIRA  TERÇA-FEIRA 

SEXTA-FEIRA  QUARTA-FEIRA 

Duração do Projeto: 

Será realizado durante todo o ano letivo. 
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Avaliação 

A avaliação será realizada através da análise dos trabalhos produzidos, da 

socialização, da participação, de apresentações orais e escritas, dramatizações, 

escrita/declamação de jograis, cartazes, murais, histórias em quadrinhos, gráficos, 

espaços geográficos na Feira Literária onde se fará a culminância desse projeto. 

 

PROJETO: Hora Cívica – Eu sou brasileiro 

Justificativa: É importante que os alunos adquiram conhecimentos sobre o 

nosso país: os seus símbolos, suas datas comemorativas, sua história, seu povo e 

aprendam a amar e respeitar a nossa cultura e as nossas produções O momento da 

Hora Cívica é um chamado ao amor e respeito pela Pátria. 

Avaliação: 

Observação do envolvimento e participação da comunidade escolar nas 

atividades propostas. 

Duração: todo o ano letivo. 

 

SEMANA DISTRITAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Semana Distrital da Educação Infantil foi instituída pela Lei Distrital nº 4.681, 

de 24 de novembro de 2011, que estabeleceu também o Dia Distrital da Educação 

Infantil, a ser comemorado no dia 25 de agosto de cada ano. A escolha desta data é 

uma homenagem ao nascimento da fundadora da Pastoral da Criança, a médica Zilda 

Arns. Neste ano, a Semana Distrital de Educação Infantil compreenderá o período de 

22 a 26 de agosto. 

 Esta semana é trabalhada na escola com atividades diversificadas, lanches 

especiais, cinema, teatro, contação de histórias, noite do pijama, festa a fantasia, 

piquenique, dentre outros e com o envolvimento da comunidade escolar. 
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VI PLENARINHA – 2018 

TEMA “Universo do Brincar: A criança do Distrito Federal e o Direito ao Brincar”. 

Justificativa: 

A temática “Universo do Brincar:  A criança do Distrito Federal e o Direito ao 

Brincar” é fruto da avaliação final do Projeto apresentado pelas Unidades Escolares 

de Educação Infantil públicas e parceiras da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF), realizada em 2017. 

 A VI Plenarinha- 2018 destaca a importância do brincar na escola, que constitui 

um processo de aprendizagem 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI 

(Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009) norteiam que os brinquedos, as 

brincadeiras e as práticas pedagógicas: promovam o conhecimento de si e do mundo 

por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 

possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos 

ritmos e desejos das crianças (Art.9, I).  

Em sua sexta edição, a Plenarinha da Educação Infantil convida o coletivo da 

escola a estudar, refletir e planejar sobre a importância do brincar. Sugere-se que 

cada profissional observe suas crianças e pense acerca das seguintes questões: 

 ● Por que as crianças brincam?  

● Por que falar sobre o brincar na Educação Infantil?   

● É importante acompanhar o brincar da criança?  

● O brincar deve ser mediado pela professora/ professor?  

● Como a professora/ o professor pode acompanhar o brincar no dia a dia da 

Educação Infantil? 

 ● O brincar é a base do currículo infantil?  

● O brincar é discutido entre as professoras/ os professores de Educação 

Infantil? Em que momentos?  
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● Você enfrenta dificuldade para brincar na Educação Infantil? Por quê? 

A partir do diagnóstico inicial, será possível construir elementos que indiquem 

como o lúdico está presente nas atividades propostas e como as crianças o vivenciam 

nas suas instituições, além do papel da professora-professor nessa interação. 

Assim a Escola Classe 22 de Ceilândia desenvolverá o seu projeto em 

conformidade com as orientações do guia da VI Plenarinha da Educação Infantil de 

2018.  

Por meio de uma escuta sensível, baseada no currículo realizar ações 

planejadas e orientas objetivando criar espaço de muitas aprendizagens significativas 

por meio do brincar.  

 

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA 

Acontece no mês de agosto trazendo pontos que resgatam a história da escola 

para o conhecimento dos alunos. Nesse ano a Escola Classe 22 comemora seus 

quarenta anos de história e com grande alegria irá comemorar esse momento com 

grande festa. O projeto a ser desenvolvido se dará com o resgate das memórias de 

pessoas que marcaram sua existência e que também foram marcadas por ela. O 

envolvimento da comunidade dará corpo a esse projeto. 

 

CANTATA DE NATAL 

A cantata de Natal acontece no mês de dezembro, geralmente após o dia 10, 

próximo à formatura dos alunos de 2º Período e 5º ano. É um evento aberto à 

comunidade onde os alunos realizam belíssimas apresentações natalinas. 

 

FORMATURA DOS ALUNOS DO 2º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A formatura é uma cerimônia que contempla os alunos do 2º Período e o 5º 

ano. É uma cerimônia simples que se realiza na Escola com a presença das famílias, 

dos alunos, do corpo docente e da direção. Geralmente as famílias contratam uma 

pessoa, no segundo semestre, que fica responsável pelas fotos, ornamentação e 
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buffet. A escola convida uma pessoa para ser o paraninfo das turmas ou os próprios 

pais e alunos fazem a indicação. O corpo diretivo da escola cuida da parte da 

cerimônia, orientação e intermedia na organização do evento. 

 

4- PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A Escola Classe 22 de Ceilândia (E.C.22) junto ao Centro de Ensino 

Fundamental número 07 (CEF 07), desenvolvem o Projeto de Transição com os (as) 

estudantes do 5º ano da EC 22 que irão para o 6º ano no CEF 07. 

Esta articulação visa o incentivo à continuidade nos estudos com segurança 

evitando ao máximo a ruptura entre as etapas da Educação Básica. 

Objetivo Geral 

Amenizar as tensões e as rupturas dos estudantes entre as etapas da Educação 

Básica. 

Objetivos específicos 

• Diminuir a ansiedade e os medos dos estudantes sobre a nova fase escolar; 

• Recolher dos estudantes dos 5º anos e pais as perguntas que demonstrem 

suas curiosidades, medos e anseios sobre a nova escola; 

• Articular com o CEF 07 a visita à EC 22 para uma roda de conversar com os 

estudantes do 5º ano. 

• Visitar o CEF para conhecer sua organização, particularidades e 

funcionamento  

• Iniciar no segundo semestre a bidocência orientando os alunos para o novo 

formato das aulas.  

Público Alvo 

• Estudantes dos 5º anos do período matutino e vespertino da EC 22 de 

Ceilândia. 

Realização  

•  Entrega dos formulários para os estudantes do 5º ano e pais. 

• Devolutiva dos formulários e o encaminhamento para o CEF 07. 

• Visita do CEF 07 na EC 22, e dos nossos alunos ao CEF. 
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Metodologia 

• Um formulário será entregue aos estudantes e aos pais destes estudantes, com 

o intuito de identificar quais são os medos, os anseios e as curiosidades sobre 

a nova etapa da Educação Básica que ocorrerá no CEF 07. 

• Entrega destes formulários aos professores do CEF 07. 

• Um representante do CEF 07 virá à EC 22 para uma roda de conversa, com o 

objetivo de amenizar as dúvidas identificadas nos formulários. 

• Apresentação em data show de fotos e vídeos realizados pela gestão e pelos 

estudantes do 6º ano apresentando o CEF07. 

• Os alunos da E.C.22 farão uma visita ao CEF 07 para conhecer o 

funcionamento da escola, sua estrutura física e organização. 

• Já no segundo semestre organizar as aulas em formato de CEF para que os 

alunos vivenciem essa nova modalidade . 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A Escola Classe 22 de Ceilândia (EC22) junto aos professores do 1º Período e 

do 1º ano do ensino fundamental desenvolvem o Projeto de Transição com os 

estudantes oriundos de casa, da creche e 2º Período da Educação Infantil. 

Esta articulação visa o acolhimento dos estudantes para a sua inserção no 

mundo da escola e/ou nova etapa da Educação Básica. 

Objetivo Geral 

     Acolher os estudantes para o início da sua vida escolar e sua inserção no mundo 

letrado.  

Objetivos específicos 

• Acolher os estudantes de forma lúdica; 

• Encantá-los com o universo da leitura, a escrita e a matemática; 

• Incentivá-los a querer ler, escrever e calcular  

• Despertar para a importância da frequência diária, realização das atividades e 

outras responsabilidades desta nova etapa. 

• Orientá-los na socialização e convivência com o outro. 
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Público Alvo 

• Estudantes das turmas de 1º período da Educação Infantil e 1º anos do Ensino 

Fundamental. 

Realização  

• Acolhida com brincadeiras, balões, histórias, músicas e muita alegria 

• Roda de conversa para conhecer melhor cada um. 

• Apresentação do espaço escolar para todos os alunos. 

• Roda de conversa sobre as particularidades do 1º ano e o processo de 

alfabetização. 

• Reunião de pais – Boas vindas, orientação sobre as responsabilidades no 1º 

ano e o processo de alfabetização (acompanhamento diário, incentivo à leitura, 

acompanhamento nas tarefas diárias) 

Metodologia 

• 1° dia – Alguns professores irão acolher os estudantes fantasiados – em uma 

única sala, os estudantes irão se reunir e sentarão em círculo. Haverá 

brincadeiras de quebra gelo para socialização. E também haverá brincadeiras 

cantadas, música, contação de histórias, desenhos e brincadeiras livres. 

• 2º dia - Haverá rodas de conversas sobre as particularidades de cada período 

ou ano, histórias, brincadeiras e apresentação dos espaços da escola. 

• Reunião de pais – será entregue as orientações específicas sobre as 

particularidades do 1º ano. Esclarecimento sobre a educação em ciclos no 

Bloco de Iniciação da Alfabetização, a importância da assiduidade para o 

processo de alfabetização e as consequências das faltas. 

 

5-RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE  

Semana de Educação para a Vida 

LEI Nº 11.988, DE 27 DE JULHO DE 2009. 

 

Cria a Semana de Educação para a 
Vida, nas escolas públicas de ensino 
fundamental e médio de todo o País, 
e dá outras providências. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.988-2009?OpenDocument
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Todas as escolas de ensino fundamental e médio da rede pública 
no País realizarão, em período a ser determinado pelas Secretarias Estaduais 
de Educação, a atividade denominada Semana de Educação para a Vida. 

Art. 2o A atividade escolar aludida no art. 1o desta Lei terá duração de 1 
(uma) semana e objetivará ministrar conhecimentos relativos a matérias não 
constantes do currículo obrigatório, tais como: ecologia e meio ambiente, 
educação para o trânsito, sexualidade, prevenção contra doenças 
transmissíveis, direito do consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
etc. 

Art. 3o A Semana de Educação para a Vida fará parte, anualmente, do 
Calendário Escolar e deverá ser aberta para a participação dos pais de alunos 
e da comunidade em geral. 

Art. 4o As matérias, durante a Semana de Educação para a Vida, poderão 
ser ministradas sob a forma de seminários, palestras, exposições-visita, 
projeções de slides, filmes ou qualquer outra forma não convencional. 

Parágrafo único. Os convidados pelas Secretarias Estaduais de Educação 
para ministrar as matérias da Semana de Educação para a Vida deverão 
possuir comprovado nível de conhecimento sobre os assuntos a serem 
abordados. 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 27 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

De acordo com referida Lei, a Escola Classe 22 de Ceilândia desenvolve um 

trabalho diversificado voltado para as turmas de Educação Infantil e 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental na Semana de Educação para a Vida. Esta semana faz parte do 

calendário escolar anual e acontece no mês de maio. É aberto à participação dos pais 

de alunos e de toda a comunidade escolar. 

Justificativa: 

O presente projeto desenvolve-se com a finalidade de discutir e socializar os 

temas transversais com todos os alunos, equipe escolar e comunidade escolar 

culminando com a Festa da Família onde os alunos fazem belíssimas apresentações 

à comunidade escolar voltadas para o tema família. 
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DIA LETIVO TEMÁTICO: 

Acontece uma vez por bimestre, com data prevista no calendário escolar. É um 

momento de integração escola- família- comunidade. O objetivo do evento é discutir 

o Projeto Político Pedagógico da escola com toda a comunidade escolar, os gestores, 

professores, demais profissionais da educação, familiares e conselho escolar. A 

iniciativa é pautada pelo princípio da gestão democrática e requer o esforço e o 

envolvimento de todos na construção coletiva de uma educação mais democrática e 

de qualidade. 

As reuniões com a comunidade escolar acontecem geralmente no pátio da 

escola ou na sala de professores com exposição dos assuntos feitas pelos gestores 

ou por convidados (palestrante) sobre o tema escolhido. São escolhidos temas atuais 

que contemplem os temas transversais previstos no Currículo em Movimento da 

Educação Básica como Bullyng, Dengue, Valores, Meio Ambiente, Sustentabilidade, 

Uso Sustentável da Água, Cidadania, corrupção e outros sugeridos. É um momento 

muito rico de interação entre escola e comunidade. 

 

REUNIÕES DE PAIS E MESTRES 

 São planejadas na primeira coordenação coletiva pelos professores 

juntamente com a direção e coordenadores a fim de estabelecer um cronograma de 

atendimento comum para escola, podendo-se realizar reuniões extraordinárias 

conforme as necessidades se apresentem. Os pais tomarão conhecimento sobre os 

métodos e as estratégias utilizadas pelos professores e Escola e de sua importância 

no processo educacional e acadêmico na vida escolar de seu/a filho Os resultados 

educacionais são apresentados por meio de relatório descritivo e apresentação de 

instrumentos utilizados em todo o processo. 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Quando questionados sobre a Avaliação Institucional, o grupo expôs a 

importância do ato de avaliar o trabalho executado pela instituição por meio dos seus 

agentes, mas de forma que os apontamentos sejam considerados e colocados em 

prática. A Avaliação Institucional deve impulsionar o trabalho desenvolvido na escola, 
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deve direcionar esse exercício objetivando a melhor utilização e o melhor 

desempenho dos recursos tanto humanos como materiais. 

 

6- ATUAÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO 

A escola possui professora para a Sala de Recursos que atende os alunos 

desta UE e atua como itinerante na Escola Classe 15 tendo uma jornada diária dividida 

entre as duas escolas. Além dos atendimentos aos alunos e famílias ela ainda atua 

junto aos professores auxiliando na adequação curricular e outras orientações 

pertinentes aos alunos especiais 

Nesse sentido, a professora Antônia Veroneide, não economiza esforços para 

realizar com excelência esse serviço, atendendo e orientando em todo tempo pais, 

alunos e profissionais da educação. Nesse ano tem sido mais difícil em alguns 

momentos pois a profissional está atuando em duas escolas e nem sempre pode estar 

presente em algumas situações, como por exemplo, nos conselhos de classe por 

chocar com seu atendimento na outra Unidade Escolar. Sua atuação comtempla de 

modo ímpar, as orientações do currículo e outras orientações da SEEDF para a 

Educação especial. 

Não contamos com o Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA). 

A escola vem sendo demasiadamente prejudicada por anos pela falta de profissionais 

para compor essa equipe. Nesse sentido, alunos que necessitam de avaliação e 

encaminhamento da equipe aguardam sem muita expectativa por esse atendimento e 

arrastam suas dificuldades ao longo de sua trajetória escolar. 

 O Serviço de Orientação Educacional (SOE) aplica, em sala de aula, o Projeto 

Valores, eixo integrador desse PPP, e atende as famílias e alunos com dificuldades 

referentes ao comportamento. A Orientadora Mara de Sá Mendes também 

acompanha de perto as turmas com problemas de comportamento orientando alunos 

e professores nos assuntos relacionados a regras de convivência no contexto escolar. 

Os alunos com suspeita de baixa visão são encaminhados pelo serviço de orientação 

para investigação médica via Coordenação Regional de Ensino. 

 De acordo com o Currículo em Movimento para a Educação Especial, SEEDF 

o profissional de Educação Especial envolvido com o atendimento de estudantes em 

salas de recursos, para garantir o desenvolvimento curricular, deverá subsidiar 
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atividades pedagógicas de unidades escolares a partir de atividades de formação, 

orientando professores e coordenadores pedagógicos, no que se refere ao processo 

de ensinar e aprender em uma perspectiva inclusiva para efetivação de uma prática 

profissional formal inclusiva, flexibilizando o currículo e desenvolvendo avaliações 

para a diversidade (de acordo com a proposta que considera níveis de 

desenvolvimento e áreas cognitiva e sócioafetivas de desenvolvimento). Nesta 

direção, há grande expectativa em torno da prática inclusiva; sobretudo, há premência 

de atitudes e de ações pessoais e coletivas para a real inclusão de todos os 

estudantes – independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica 

ou cultural – em salas de aula provedoras, em que as necessidades desses alunos 

sejam satisfeitas (STAINBACK; STAINBACK, 1999). 

A Educação Especial é uma modalidade de educação escolar transversal a 

todos os níveis educacionais, desde a educação básica até o nível superior, conforme 

afirmam as Diretrizes Nacionais da Educação Especial em Educação Básica (BRASIL, 

2001). Assim, deve dialogar e interagir com várias matrizes curriculares que orientam 

etapas e modalidades de ensino. 
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7- ATUAÇÃO DOS EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 

 

Educador Atividade desenvolvida 

Flávia Farias Rodrigues Pessoa Acompanhamento de ANEE 

Kedma Ferreira de oliveira Santos 
Acompanhamento de ANEE 

Maria Cecília Pantaleão 
Acompanhamento de ANEE 

Rafael Rogério M. Correia 
Acompanhamento de ANEE 

Sophia Santos de Oliveira 
Acompanhamento de ANEE 
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VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

 

“A avaliação deve ser formativa, assim como a aprendizagem deve ser 

significativa”. (SEDF, 2014, p. 74) 

 

A Avaliação é uma ferramenta a serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a 

melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando 

identificar problemas, encontrar soluções, corrigir rumos. 

De acordo com a LDB nº 9394/96 no artigo 24, inciso V, o processo avaliativo 

será ininterrupto e sobreporá aspectos qualitativos. 

A avaliação é indissociável do processo educativo, pois possibilita ao professor 

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

avanços na aprendizagem do educando. Tem como função acompanhar, orientar, 

regular e redirecionar o trabalho educativo. 

A SEDF adota o termo Avaliação para as aprendizagens, pois essa se situa no 

campo da educação com intenção de avaliar para garantir algo e não apenas para 

coletar dados sem compromisso com o processo. Desta forma, busca definir a 

progressão continuada que acontece dentro dos ciclos e dos blocos e possibilita o 

avanço contínuo dos estudantes de modo que não fiquem presos a grupo ou turma, 

durante o mesmo ano letivo. 

A avaliação deve ser formativa, permitindo que as crianças acompanhem suas 

conquistas, suas dificuldades e suas potencialidades ao longo de seu aprendizado. 

A avaliação é um processo contínuo, que ocorre nos seguintes momentos, num 

movimento cíclico: 

• No início do processo, para diagnosticar a situação inicial e definir formas 

de atuação frente aos objetivos (avaliação inicial, diagnóstica ou prognóstica); 

• Ao longo do processo, para, numa função ajustadora, buscar a 

regulação, a gestão dos erros e a consolidação dos êxitos (avaliação formativa); 
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Para avaliar, utilizam-se diferentes instrumentos, selecionados de acordo com 

o objetivo e faixa etária. Destaca-se a autoavaliação, que atende, principalmente, à 

necessidade de comprometimento com o próprio desenvolvimento. 

A avaliação visa a fornecer ao aluno, à família, ao professor e à instituição 

parâmetros para diagnosticar e redefinir metas. Deve, portanto, abranger as 

dimensões conceitual (aportes teóricos), procedimental (autonomia e criatividade na 

realização de tarefas) e atitudinal (ações éticas, valores e princípios da vida humana). 

A avaliação colabora para o desenvolvimento da dignidade, da autoconfiança 

e da autoestima de todos os envolvidos no processo. Portanto, deve permitir: 

Ao aluno, 

➢ Ter clareza e consciência de seus avanços; 

➢ Tomar decisões comprometidas com o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. 

À família, 

➢ Construir uma visão objetiva e clara do desenvolvimento de seus 

filhos. 

Ao professor, 

➢ Balizar seu olhar para o desenvolvimento do aluno e para a 

adequação de seu trabalho como educador, permitindo ajuste constante; 

➢ Obter dados para a tomada de decisão quanto à promoção  do 

aluno. 

À instituição, obter dados: 

➢ Sobre a qualidade do serviço educacional oferecido, tendo como 

referência a sua missão; 

➢ Que subsidiem ações em direção ao aprimoramento da prática 

docente; 

➢ Para a tomada de decisão quanto à promoção do aluno. 

Na avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar e 

avaliar o que se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender 
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e aprender para desenvolver-se (Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 

2014/2016 – p.09). 

Na perspectiva inclusiva, concebe a inclusão escolar não como um modo de 

educar a todos igualmente, mas como uma forma de garantir que cada um aprenda, 

resguardando sua singularidade. 

A avaliação no BIA e nos outros segmentos tem a função de diagnosticar os 

processos de ensino e de aprendizagem e consequentemente, servir de instrumento 

que auxilia a melhoria da qualidade do ensino. 

 Nesse sentido, a avaliação formativa deve ser ato de valorização e de 

potencialização das aprendizagens e não de exposição, de modo que a avaliação 

formativa possa garantir uma unidade escolar em ciclo, tendo como centralidade a 

aprendizagem de todos. 

A avaliação deve: 

➢ ser diagnóstica: identificar o que foi ensinado e aprendido, com 

a finalidade de saber que conhecimentos, competências e habilidades que os 

estudantes apresentam ou não, para se poder intervir. 

➢ Ser objeto de reflexão: analisar os dados com a finalidade de 

orientar o ensino para possibilitar uma aprendizagem mais efetiva. Esse 

processo deve envolver todos os atores: professor, estudante, gestor e demais 

membros da comunidade escolar. 

➢ Ser interventiva: a partir das informações levantadas elaborar 

intervenções adequadas às necessidades de cada aluno. 

 

1. PRÁTICA AVALIATIVA: PROCEDIMENTOS, INSTRUMENTOS E 

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

➢ Observações e registros (fotos, roteiros, fichas descritivas, 

relatórios individuais, diário de bordo etc); 

➢ Sacola de leitura; 

➢ Diferentes tipos de ditado; 

➢ Observação; 
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➢ Ficha individual; 

➢ Portfolio; 

➢ Escrita espontânea; 

➢ Sanfona de grafismo; 

➢ Prova 

➢ Trabalho em grupo; 

➢ Auto avaliação; 

➢ Conselho de classe 

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação baseia-se na 

observação e no acompanhamento das atividades individuais e coletivas. 

Essencialmente diagnóstica e contínua, permite a constatação dos avanços obtidos 

pelo aluno e o replanejamento considerando as dificuldades enfrentadas no processo 

e a busca de soluções. 

O resultado das avaliações é registrado sob a forma de relatórios individuais 

discursivos, repassados aos pais ao final de cada semestre para os alunos da 

Educação Infantil e ao final de cada bimestre para os alunos do Ensino Fundamental, 

permanecendo como instrumento oficial o Relatório de Desenvolvimento Individual do 

Aluno. 

A recuperação de objetivos não alcançados, individual ou grupalmente, ocorre 

de forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades 

diversificadas, reforço, atendimento individual e outras estratégias oportunas em cada 

caso. Para os alunos do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e os 4º e 5º anos, utiliza-

se também a adoção de projetos interventivos e reagrupamentos. 

A reprovação para os alunos do BIA, exceto para aqueles que excederem 25% 

de faltas no ano letivo (LDB, art. 94, VI), dar-se-á somente no 3º ano do Ensino 

Fundamental de 9 anos e no Bloco II (que compreende o 4º e 5º anos) acontecerá no 

5º ano. 

Ao redigir o relatório dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(ANEE’s) deverão ser observadas as adaptações curriculares elaboradas em conjunto 

com Serviço de Atendimento Especializado/ Sala de Recursos. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A avaliação na educação infantil deve basear-se nos seguintes objetivos: 

• Construção da identidade e da autonomia; 

• Adaptação do aluno no ambiente escolar cumprindo regras e 

reconhecendo direitos, identificando o meio; 

• Expressar-se com clareza, respeitando a temporalidade e 

sequência lógica dos fatos; reconhecer-se como membro interventor de grupos 

sociais e culturais; 

• Estabelecer vínculos afetivos com adultos e crianças; 

• Desenvolver o senso crítico e o saber ouvir; 

• Conhecer e respeitar os limites do corpo, observando 

autocuidado; 

• Interação e socialização da criança no meio social, familiar e 

escolar; 

• Ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo; 

• Identificar a função social da escrita e leitura e utilizá-la no 

cotidiano; 

• Utilizar estratégias na resolução de situações-problema; 

• Estabelecer vários tipos de relação: comparação, classificação, 

seriações, expressão de quantidade, ordenação, representações mentais, 

gestuais, observação, formulação de hipóteses. 

• Desenvolvimento dos aspectos psicomotores necessários como 

pré-requisitos à aquisição da leitura e escrita e do desenvolvimento do 

raciocínio lógico e matemático; 

• Diferenciar letras e números; 

• Reconhecimento de letras e seus respectivos sons e de números 

e quantidades; 

 

SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS 

• Atividades em grupos; 

• Produção de desenhos; 

• Auto -avaliação; 
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• Jogos e brincadeiras; 

• Reconto de histórias e fatos; 

• Atividades no pátio; 

• Observação; 

• Atividades de psicomotricidade; 

• Registro; 

• Relatos dos alunos, pais... 

• Rodinha hora da novidade; 

• Bingo; 

• Participação da família; 

• Arquivo de atividades para posterior comparação (ex : desenho, 

grafismo, etc.); 

• Momentos de troca entre profissionais (conselho de classe); 

• Atividade individual (organização pessoal, recorte, colagem). 

 

INSTRUMENTOS/PROCEDIMENTOS QUE POTENCIALIZAM PRÁTICAS DE 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

a) Avaliação por pares ou colegas 

Consiste em colocar os estudantes avaliando uns aos outros ou realizando 

atividades em duplas ou em grupos. Pode ser acompanhada de registros escritos. 

Qualifica o processo avaliativo sem a exigência de atribuição de pontos ou notas. 

Potencializa a autoavaliação. 

 

b) Provas 

Devem incluir itens/questões contextuais e instigantes. Requer análise, 

justificativa, descrição, resumo, conclusão, inferência, raciocínio lógico. Os 

enunciados devem ser elaborados com precisão de sentido no contexto e, quando for 

o caso, incluem imagem/figura, gráfico, tabela, texto, etc. Suas questões apresentam 

conteúdos e informações que promovem aprendizagens também durante sua 

resolução. Devem ser elaboradas, levando em conta os objetivos de aprendizagem e 

o nível em que se encontram os estudantes. Enquanto são elaboradas, definem-se os 
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critérios de avaliação que, devem ser sempre comunicados aos estudantes ou, 

sempre que possível, escritos com sua participação 

. 

c) Portfólio  

 Pasta, caderno ou arquivo que serve para o estudante reunir ou dispor suas 

produções, as quais apresentam evidências da aprendizagem. O portfólio é um 

procedimento que permite ao aluno realizar a autoavaliação para a aprendizagem. 

Deve ser acrescido de comentários ou reflexões sobre o que aprende, como aprende 

e por que aprende, além de favorecer o diálogo com o docente, possibilitando a 

realização de feedback constante. 

 

d) Registros reflexivos 

São anotações diárias ou em dias combinados com a turma, relacionadas às 

aprendizagens conquistadas. Os registros reflexivos permitem aos docentes e 

discentes o acompanhamento das evoluções nas narrativas, bem como na 

autoavaliação de cada um que produz o registro.  

 

e)  Seminários, pesquisas, trabalhos de pequenos grupos 

Todas as etapas do trabalho devem ser orientadas pelo docente e avaliadas 

por ele e pelos estudantes. A avaliação por pares ou colegas e a autoavaliação 

oferecem grande contribuição ao processo. Cada etapa realizada e as diferentes 

habilidades dos estudantes são valorizadas. Os critérios de avaliação são construídos 

juntamente com os estudantes. 

 

f) Autoavaliação 

Processo que oportuniza ao estudante analisar seu desempenho e perceber-

se como corresponsável pela aprendizagem. Pode ser registrada de forma escrita ou 

ser feita oralmente. Requer orientação do professor, a partir dos objetivos de 

aprendizagem e do reconhecimento dos princípios éticos. Não se destina à atribuição 

de nota, à punição nem ao oferecimento ou retirada de “pontos”. Realiza-se em todos 

os níveis, etapas e modalidades da educação escolar, sempre em consonância com 

os objetivos de trabalho.(Diretrizes de Avaliação Educacional,SEEDF,p.31 e 32) 

Fontes: VILLAS BOAS, (2008); LIMA (2013). 
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SUGESTÕES DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA OS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

• Testes da psicogênese; 

• Bingo; 

• Listas; 

• Observação; 

• Jogos  

• Trabalho em grupo; 

• Dever de casa 

• Desenho; 

• Debate; 

• Ditado matemático; 

• Ditado de palavras e frases; 

• Arquivo de atividades; 

• Produção de texto; 

• Interpretação oral e escrita de diferentes tipos de texto; 

• Relatório individual 

• Auto -avaliação e avaliação coletiva. 

• Relatório Individual Descritivo. 

• Conselho de Classe. 

• Mapeamento Ortográfico. 

 

2- RECUPERAÇÃO CONTINUADA 

a) REAGRUPAMENTO 

Reagrupamento interclasse 

 Permite a participação de todos os estudantes e dos professores de um 

mesmo ano ou entre os diferentes anos, permitindo o intercâmbio entre as turmas. 

Planejamento do Reagrupamento de Linguagem Interclasse: 

Público Alvo: Todos os estudantes 

Avaliação: 

A avaliação formativa é imprescindível nesse processo, uma vez que por meio 

dela ocorre o diagnóstico das condições de aprendizagem dos estudantes e a adoção 
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de estratégias em prol de seu avanço. (diretrizes pedagógicas para organização 

escolar do 2º ciclo para as aprendizagens: bia e 2º bloco, p.56) 

Acontece ao longo do projeto verificando o crescimento do aluno e 

amadurecimento das aprendizagens. A cada bimestre realiza-se novo teste da 

psicogênese e a partir dos resultados obtidos as turmas são reorganizadas.  

Reagrupamento Intraclasse 

Envolve todos os alunos de uma mesma turma agrupados de acordo com suas 

necessidades de aprendizagem. Consiste na formação de grupos de estudantes de 

uma mesma turma, durante o horário das aulas. Em determinados momentos, as 

atividades podem ser as mesmas para todos os grupos, isto é, todos têm o mesmo 

desafio a desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a mesma para todos, porém 

com comandos distintos, conforme o processo de aprendizagem de cada estudante 

ou grupo. Há ainda situações em que cada grupo receberá um desafio diferente. O 

que determina a opção pela forma de organização dos grupos, pela periodicidade de 

realização e ou pelo trabalho que será desenvolvido é o diagnóstico das necessidades 

e possibilidades de aprendizagem, realizado pelo professor. 

b)- Vivência: 

Pressupõe a permanência de um determinado estudante em turmas de uma 

etapa/série mais avançada que a dele, com o objetivo de que possa vivenciar 

experiências, atividades e conhecimentos mais ampliados e aprofundados em relação 

à sua turma de origem. A análise do desempenho do aluno será feita pelos 

professores envolvidos na Vivência, para decidirem sobre o avanço ou não do 

estudante é uma estratégia prevista para legitimar o que, na prática escolar, o 

professor já realiza quando percebe a necessidade de análise mais segura sobre o 

nível de desempenho e de aprendizagem de um determinado estudante para decidir 

sobre seu avanço na mesma etapa/modalidade e nunca seu retrocesso, conforme 

previsto no artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/1996, respeitado o período mínimo de seis meses de matrícula na unidade 

escolar que promove o avanço (resolução nº 1/2014 - CEDF). 

O período para a realização da vivência é de no mínimo cinco dias e no máximo 

dez dias letivos e consecutivos. No entanto, caso o professor avalie a necessidade de 

um tempo maior, deve discutir a possibilidade com a equipe pedagógica da escola. 
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Para decidirem sobre o avanço do estudante, os professores envolvidos na 

vivência farão a análise de seu desempenho, retratando não só o aspecto cognitivo, 

como também os aspectos afetivos, sociais e outros. A vivência deve ser registrada 

no Diário de Classe, em campo específico das turmas envolvidas. Na ata/ registro de 

Conselho de Classe devem constar as informações e anexos que evidenciem o 

desempenho do estudante, os objetivos e resultados do processo avaliativo que 

indicarão ou não o avanço. Essa documentação deve compor o dossiê do estudante. 

Todo o procedimento realizado antes, durante e após o período de vivência deve ter 

a anuência do pai, mãe ou responsável. 

A equipe pedagógica da unidade escolar deverá participar do planejamento das 

atividades a serem desenvolvidas, bem como da avaliação e do acompanhamento do 

estudante durante a vivência. Caso não ocorra o avanço, o estudante volta a compor 

sua turma de origem. É importante salientar a responsabilidade do professor e da 

equipe pedagógica da escola, tanto em assegurar o avanço do estudante que 

apresenta condições em todos os aspectos (cognitivo, social e afetivo), quanto em 

avaliar se algum desses aspectos pode determinar a permanência desse estudante 

na turma de origem. 

 

d) PROJETO INTERVENTIVO 

É um projeto específico que parte de um diagnóstico e consiste no atendimento 

imediato aos estudantes que, após experimentarem todas as estratégias pedagógicas 

desenvolvidas nas aulas, ainda evidenciAm dificuldades de aprendizagem. O PI 

apresenta uma dimensão política que recai sobre o cumprimento do direito de cada 

estudante à aprendizagem e outra, pedagógica voltada para a seleção dos recursos 

mais apropriados à promoção de suas aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012). 

O Projeto Interventivo apresenta características próprias, devendo fazer parte 

do Projeto Político-Pedagógico: 

 a) é contínuo por ser desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, porém 

temporário no atendimento aos estudantes (VILLAS BOAS, 2010, p. 35); 

 b) é diversificado e atualizável, evitando a padronização e repetição de 

atividades;  

c) deve considerar o processo de desenvolvimento dos estudantes; 
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 d) deve envolver toda a equipe pedagógica da escola na realização do projeto. 

Essa equipe desenvolve atividades com estudantes das turmas, de acordo com as 

dificuldades surgidas, o momento em que são realizadas e os recursos humanos e 

materiais disponíveis. 

A elaboração, realização e avaliação do PI é de responsabilidade primeira do 

professor regente; contudo, a equipe diretiva e a de coordenação pedagógica, os 

orientadores educacionais, os pedagogos e os psicólogos são sujeitos partícipes e 

corresponsáveis nesse processo. Esse envolvimento favorece o uso de diversos tipos 

de atividades em tempos e espaços escolares flexibilizados.  

Cabe ressaltar a importância dos registros de todas as ações pertencentes à 

elaboração, realização e avaliação do PI. Assim como no Reagrupamento, algumas 

formas de registro do PI são estabelecidas pela SEEDF no Diário de Classe; outras 

poderão ser constituídas e adotadas em cada unidade escolar e pelo professor, 

(portfólio, fichas de acompanhamento e outros). É necessário incluir também os 

registros das atividades desenvolvidas pelos estudantes.( Diretrizes Pedagógicas” 2ª 

Edição/2012 p. 46,47) 

 Abrangência – alunos do 1º ao 5º ano com defasagem idade/ série ou por não 

acompanhar o desenvolvimento da turma. 

 

e) REFORÇO ESCOLAR 

JUSTIFICATIVA: Ser parceiro do aluno nas dificuldades significa ficar atento 

à maneira como os alunos aprendem, preocupando-se com a forma de corrigir e 

lidar com o erro. 

O fundamental é mudar a postura e transformar o erro e as dificuldades em 

situações de aprendizagem para que todos possam acertar juntos e alcançar os 

objetivos propostos. 

O acompanhamento do professor junto aos alunos deve ser contínuo e 

diagnosticador, pois é uma espécie de mapeamento que vai identificando as 

conquistas e as dificuldades dos alunos em seu dia-a-dia. 

O professor deve tornar-se um “investigador”, acompanhando o aluno na 

realização de suas tarefas. Na Escola Classe 22 o reforço escolar acontece com 
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intervenções bem pontuais do docente, dentro da sala de aula e em turno contrário, 

uma vez por semana conforme cronograma do professor regente. 

3- Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação, com função 

de diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções alternativas, 

elaboração de programas de recuperação, apoio, incentivo, reformulação de objetivos 

e metas, envolvimento, coleta de evidências de mudanças de comportamento. 

A partir de critérios preestabelecidos no âmbito da escola, compete ao 

Conselho analisar todos os aspectos que influenciam o processo de ensino e de 

aprendizagem, bem como confirmar a promoção ou não do aluno. Essa última 

competência não deve ser buscada pelo professor e pelos administradores escolares, 

por ocasião das reuniões desse Conselho. 

 O Conselho possibilita ao professor excelentes oportunidades para uma auto - 

avaliação em relação ao trabalho desenvolvido com os alunos, em face dos novos 

parâmetros apresentados pelos seus pares. A grande finalidade do Conselho de 

Classe é, pois, diagnosticar as causas dos desempenhos insatisfatórios e buscar 

ajuda adequada indispensável à superação de tais deficiências. 

Para que as reuniões resultem em contribuições significativas para o processo 

avaliativo, alguns procedimentos e orientações devem ser observados: 

• O aluno não deve ser rotulado pelos professores; 

• As intervenções devem se constituir em observações concretas a 

serem compatibilizadas entre os professores de um mesmo aluno; 

• O aproveitamento de cada aluno e da turma deve ser debatido, 

analisando-se as causas dos baixos ou altos rendimentos; 

• As alternativas de solução para os problemas identificados devem 

ser indicadas e, consequentemente, implementadas e avaliadas pelos 

responsáveis. 

O Conselho deve promover e fortalecer na comunidade escolar o compromisso 

com o processo pedagógico por meio da reflexão e da discussão da prática, auxiliando 

na avaliação do cotidiano escolar, traçando caminhos que minimizem a evasão e a 

repetência escolar, e possibilitando a consolidação do Currículo. 
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O grupo de professores juntamente com coordenadores, supervisor 

pedagógico, orientador educacional, equipes e direção optou por considerar as 

hipóteses de escrita observadas por meio do teste da psicogênese da língua escrita 

por concepção de Emília Ferreiro, observando os seguintes níveis: pré-silábico, 

silábico, silábico-alfabético e alfabético. 

O conceito de aluno alfabetizado aceito pelo grupo é o definido pela CIRCULAR 

nº 45/2012 – COENF  que diz “Alfabetizado é a condição de um sujeito que consegue 

escrever e ler um texto simples com autonomia. Um alfabetizado entende o que lê, 

isto é, não é um soletrador.” É importante citar o exposto ainda na circular de que “o 

alfabetizado é um aprendente que não recua mais, ou seja, que não perde o que 

aprendeu”. 
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VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO  

 

A avaliação e/ou construção do Projeto Político Pedagógico acontece 

anualmente, de preferência na semana pedagógica e coordenações coletivas 

subsequentes. Isto, porém, não impede o continuo acompanhamento do projeto, 

assim, as solicitações e sugestões do corpo docente e dos demais segmentos da 

comunidade escolar são discutidos pelo grupo e também pelo conselho escolar para 

que sejam feitas as adaptações necessárias. Considera-se os objetivos educacionais 

e os resultados do trabalho pedagógico realizado como também a diversidade de 

experiências e vivência dos educadores e dos educandos, o envolvimento da 

comunidade escolar no processo de ensino- aprendizagem.  

O PPP, ao ser avaliado deve-se levar em consideração os princípios 

epistemológicos, o regimento escolar, as Diretrizes de Avaliação do Sistema Público 

de Ensino do Distrito Federal, dentre outras legislações vigentes.  

O que dificulta o cumprimento de prazos na construção e avaliação do PPP é 

o fato da semana pedagógica se restringir a dois ou três dias onde acontece a leitura 

da portaria de escolha de turma, contagem de pontos e a escolha propriamente dita, 

restando muito pouco tempo para o planejamento anual. Também há uma demora em 

preencher as vagas e os profissionais vão se apresentando aos poucos retardando o 

processo de avaliação e construção coletiva. 

Outro ponto crucial é a demora da Regional de ensino para liberar o supervisor 

e os coordenadores pedagógicos, comprometendo todo o planejamento pedagógico 

e a revisão e acompanhamento do PPP. 
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CONCLUSÃO 

 

O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 22 de Ceilândia traz um tema 

relevante para o contexto sócio-econômico-cultural em que está inserida. 

A escola busca educar e orientar seus alunos para que haja uma inserção social 

plena tanto no contexto familiar como nos diversos ambientes de convivência e 

futuramente no mercado de trabalho, valorizando e construindo relações saudáveis 

de convivência e atuação nos diversos papéis sociais. 

O embasamento teórico desse PPP demonstra, de forma clara e objetiva o 

aporte legal a que a Secretaria de Educação do Distrito Federal fundamenta sua 

proposta de Educação para garantia dos direitos educacionais da população no 

âmbito escolar. 

É importante que os objetivos e metas traçados nesse PPP sejam exequíveis 

e contemplem de maneira real a escola que queremos dentro das possibilidades que 

nós temos. 

Trazer para dentro desse documento as atribuições de cada cargo ou função 

clarifica o compromisso que cada um precisa assumir com seus pares e 

principalmente com o principal motivo para a existência de uma escola que é, sem 

dúvida, o aluno. 

Educar para valer – valores em educação remete à preocupação e o cuidado 

que a equipe do 22 tem com a formação plena de cada indivíduo, do seu caráter e do 

resgate do ser humano capaz de amar, respeitar, ser gentil e educado com o seu 

próximo, que luta pelo outro, pela natureza, pela defesa do meio ambiente e por uma 

cultura de paz. 

Sabemos que tudo isso está intrínseco no Currículo da Educação Básica, mas, 

é a postura que adotamos, o nosso exemplo, que dá cor e sentido à vida. Como no 

poema de Paulo Freire: 

“Escola é, sobretudo, gente,  

Gente que trabalha, que estuda, 

Que se alegra, se conhece, se estima.” 

 



 
             EC 22 

76 

Então, na escola todo mundo é gente e se não cuidarmos, deixamos de ver a 

escola assim, de sentir assim e de valorizar o outro assim e aí tudo perde a sua razão 

de ser. 

A Escola Classe 22 é uma escola essencialmente inclusiva que luta 

cotidianamente para que todos sintam-se acolhidos e respeitados na sua essência, 

assim como é. Deixamos claro em nossas ações que feio é ser desumano e cruel. 

Acreditamos no potencial humano e no poder de transformação de uma educação 

responsável baseada no amor e no respeito. 

Os projetos mencionados no PPP traçam o perfil da escola e o que se almeja 

realizar. O crescimento deve ser contínuo em todos os aspectos e dimensões. Claro 

que existem entraves e situações que dificultam o andamento de alguns projetos e 

demandam recursos como espaço físico, recurso humano e material, porém, não 

impedem que cada um dê o seu melhor para que os resultados pedagógicos sejam 

de qualidade. 

Esse projeto não é, e jamais poderá ser, algo pronto e acabado e embora tenha 

sido pensado numa proposta para três anos de vigência ele estará sempre aberto a 

novas discussões e implementação quando se fizer necessário. 

O nosso PPP foi construído a partir das discussões de uma comissão formada 

por representantes dos diversos segmentos da Escola Classe 22 de Ceilândia e 

membros do conselho escolar, com a participação da comunidade escolar por meio 

de instrumentos como questionários. 

A pessoa responsável por conduzir as reuniões e redigir o projeto no ano de 

2016 foi a Supervisora Pedagógica Cátia Solange Lopes. No ano de 2017, o Projeto 

Político Pedagógico foi atualizado com os novos projetos, novas leis e novo corpo 

docente. A coordenadora Janaina Segatto Menezes e a Supervisora Pedagógica 

Cátia Solange Lopes fizeram as necessárias atualizações e, no ano atual, mais uma 

vez, a Supervisora Pedagógica Cátia Solange Lopes, juntamente com a participação 

necessária de toda a equipe pedagógica da Escola Classe 22 de Ceilândia. Importante 

lembrar que, embora tenha sido escrito desde 2016 e norteado todo o trabalho 

pedagógico desde então, o documento somente será publicizado nesse ano de 2018.  
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APÊNDICE I  

 
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
Ano: 2016 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 
ações 

Responsáveis Cronograma 

Gestão 
Pedagógica 

Garantia do acesso e 
permanência dos alunos na 

escola, garantindo a 
inclusão e o respeito às 

diferenças. 

Oferta de matrícula. 
Acompanhamento da frequência 

escolar dos educandos. 
Realização do censo escolar. 

Práticas de avaliação institucional 

Processual Direção, 
secretaria, 
supervisão, 

coordenação, 
professores e pais 

Ao longo do 
ano letivo 

Garantia do planejamento 
coletivo. 

Mobilização e construção coletiva 
do PPP 

Processual Comissão 
Organizadora 

Anual 

Estudo do currículo, e 
estratégias de avaliação. 

Promover coordenações coletivas 
de estudo. 

Processual Supervisor  e 
Coordenador 
Pedagógico 

Bimestral 

Gestão das 
aprendizagens e 
dos resultados 
educacionais 

Realização de 
planejamentos 

pedagógicos bimestrais. 

Monitoramento dos indicadores de 
Aprovação, Retenção, Evasão 

escolar e Defasagem idade/ série 

Processual Supervisor, 
coordenador e 

professores 

Bimestral 

Acompanhamento dos 
docentes nas 

coordenações pedagógicas 

Troca de experiência e oficinas 
pedagógicas 

Processual Diretora e vice, 
Coordenadoras e 

Supervisora 
pedagógica   

Quinzenal ou 
Semanal 

Coordenação coletiva 
como espaço de formação 

continuada. 

Estudo de temas de interesse do 
corpo docente 

 Processual Direção, 
Supervisão, SOE, 

SEAA, 
professores e/ou 

convidados 

Semanal nas 
quartas-feiras 

Avaliação dos resultados 
educacionais 

Projeto interventivo, 
reagrupamento, e estratégias de 

avaliação internas e externas 

Processual Direção, 
Supervisão, 

Coordenação, 

Bimestral 
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SOE,SEAA e 
professores 

 
Gestão 
Participativa 

Construção, efetivação e 
avaliação coletiva do PPP 

Conselho Escolar, comissão 
organizadora 

Processual Escola, família e 
comunidade 

1º bimestre 

Democratização das 
informações e resultados 

Conselho escolar Processual Conselheiros 
eleitos 

Mensal 

Estabelecimento de 
articulações e parcerias na 
integração da escola com a 

comunidade/sociedade; 

Reuniões, assembleias, festas, 
conselhos e  Dia Letivo Temático 

Processual Escola, família e 
comunidade 

Bimestral 

 
Gestão de 
pessoas 

Integração entre 
profissionais da escola, 
pais e estudantes com 

envolvimento e 
compromisso com o PPP 

da escola 

Reuniões, assembleias,  festas, 
conselhos e Dia Letivo Temático 

Processual Escola, família e 
comunidade 

Bimestral 

 Participação de toda a 
equipe de profissionais que 
atuam na escola. 

Avaliação Institucional  Processual Equipe de 
profissionais que 
atuam na escola. 

Semestral 

 
Gestão Financeira 

Captação e aplicação  de 
recursos didáticos e 

financeiros.  

Melhor distribuição e utilização das 
verbas do PDAF,MAIS-EDUCAÇÃO 

E PDDE 

Processual Direção e 
conselho escolar 

Semestral 

. Utilização adequada das 
instalações e 

equipamentos. 

Distribuição de turmas e serviços 
conforme suas necessidades 

Processual Direção e 
Secretaria escolar 

Semana 
Pedagógica e 
todo ano letivo 

Preservação do patrimônio 
escolar 

 Ações de cuidado e respeito com o 
prédio, equipamentos e utensílios 

comuns 

Processual Direção, Equipe 
de profissionais 
que atuam na 
escola, 
estudantes e 
comunidade 

 

Durante todo 
o ano letivo 

Acompanhamento e gestão 
dos serviços  apoio, 

Ata de prioridades e prestação de 
contas. Acompanhamento e 

avaliação dos serviços 

Processual  Direção e 
Conselho escolar 

Quadrimestral 



 
             EC 22 

83 

recursos físicos e 
financeiros. 

 
Gestão 
Administrativa 

 Leitura e discussão do Regimento 
Escolar das Escolas Públicas do 

DF, Avaliação Institucional, 
Incentivo à formação continuada 

Processual Direção, 
Supervisão, 

Coordenação 
e Equipe de 

profissionais que 
atuam na escola 

Semestral 

 Matrícula dos alunos, atas, diários 
de classe, folhas de ponto, 

prestação de contas, planejamentos 

Processual Secretaria, 
direção, 

supervisão e 
professoras 

Ao longo do 
ano letivo 

 
Fontes:  
 
FNDE. Como elaborar o plano de desenvolvimento da escola. Brasília, 2006. Disponível em: ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundescola/publicacoes_manuais_ 
tecnicos/pde_escola.pdf. 
 
MEC. Escola de Gestores. Projeto Vivencial. Projeto político-pedagógico: dimensões metodológicas. Disponível em: http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2-
sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesmetodologicas.pdf. 
 
PARANÁ, Governo do Estado. Plano de ação da Escola – Fevereiro de 2015. Disponível em: 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/sem_pedagogica/fev_2015/anexo1_plano_acao_escola_sp2015.pdf. 
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APÊNDICE II – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   
 
 

 A nossa proposta curricular se fundamenta no Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal que tem como base a BNC o Referencial Curricular da Educação Infantil em consonância com a LDB nº 9394/96, 

utilizando sua flexibilidade para enriquecimento e acréscimo de ações que contribuam para o crescimento dos nossos alunos, de forma a 

permitir o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias. “O currículo visa possibilitar ao educando o desenvolvimento de 

sua capacidade de compreender o mundo; alargar as suas fronteiras de conhecimento; aprender a ser e a conviver, tornando-se um 

cidadão por “excelência.” (Currículo do Ensino Fundamental, 2008). 

 

 Ficam garantidas aos ANEE’s (Alunos com Necessidades Educacionais Especiais) as adaptações curriculares previstas no capítulo 

V, art. 59, inciso I da LDB, que serão feitas pelos professores desses alunos com o apoio da coordenação pedagógica e orientação do 

professor responsável pelo atendimento educacional especializado/ Sala de Recursos. 

 

 A nossa organização curricular visa à integração das Áreas de Conhecimento ao desenvolvimento de Temas Transversais 

apresentados no Currículo em Movimento:  Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e 

Educação para Sustentabilidade que oportunizam a constituição do saber aliado ao exercício da cidadania plena e a atualização de 

conhecimentos e valores em uma perspectiva crítica, responsável e contextualizada.  

 

 A Lei 10639/2003 destaca que os conteúdos referentes à História e Cultura Afro brasileira devem ser ministrados no âmbito de todo 

currículo escolar em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e História Brasileira. 
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FINALIDADES E OBJETIVOS DE CADA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

 A Escola atende na Educação Infantil alunos de 04 e 05 anos. 

 
Rotina 

 
 Segundo Barbosa (2006), a rotina é a “espinha dorsal”, “a parte fixa do cotidiano”, um artefato cultural criado para organizar a 

continuidade. 

• Rodinha: 

- Conversar informalmente sobre algum tema a ser trabalhado ou tema livre. (Como foi o final de semana, ajudantes do dia, 

como está o tempo, quantos somos); 

 

• Calendário: 

- Marcar no calendário o dia, mês e ano. 

 

• Tempo: 

- Observar o tempo e a estação do ano e marcar no calendário. 

 

• Quantos somos: 

 - Contagem de quantos alunos vieram. Quantas meninas, quantos meninos, quantos a mais que o outro, noção de dezena. 

• Chamada com fichas:  
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- Letra inicial, letra final, quantas letras, quem tem nome que começa com a mesma letra, ordem alfabética 

• Bingo Letra e Som 

• Atividades de psicomotricidade, brincadeiras, jogos, músicas, movimento corporal; 

• Hora da História; 

 

 De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Infantil (SEDF, 2014, p. 83 e 84) são objetivos para a 

Pré-escola de 04 a 06 anos: 

 
OBJETIVO GERAL 

Desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social ;  Complementando a ação da família 

e da comunidade. (Lei 9394/96 – Art. 29) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Estabelecer relações comparativas (mais que, menos que, tanto quanto, igual, diferente, mais que, menos que, menor que, etc.) 

II. Desenvolver atitudes de preservação e cuidados com o ambiente, com o outro, com os animais, com a vida. 

III. Manipular, explorar, conhecer diferentes portadores de texto; 

IV. Participar ativamente de práticas de letramento; 

V. Desenhar de forma livre e dirigida, com diversos materiais e suportes, situações do cotidiano que representem sua leitura de mundo; 

VI. Exercitar e estimular a leitura e escrita espontâneas; 

VII. Participar de atividades que envolvam noções matemáticas; 

VIII. Trabalhar com símbolos e signos; 

IX. Contar, recontar, encenar histórias, recriar, etc ... 
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X. Apreciar, produzir e refletir sobre histórias, músicas, encenações, pinturas e danças, etc... 

XI. Estabelecer relações lógicas cada vez mais complexas; 

XII. Organizar-se e trabalhar de forma colaborativa em grupos; 

XIII. Observar, realizar e registrar experimentos científicos; 

XIV. Desenvolver a coordenação motora global por meio de jogos, danças, ginásticas e brincadeiras; 

XV. Manifestar-se através do jogo simbólico e outros; 

XVI. Participar de momentos organizados com o propósito de explorar as manifestações culturais e atividades previstas no calendário 

escolar. 

 

EIXOS NORTEADORES 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil têm como eixo norteador as interações e a 

brincadeira. Assim sendo, a SEDF adota como eixo integrador do currículo da educação Infantil elementos basilares do trabalho educativo 

com as crianças pequenas: Educar e cuidar, brincar e interagir. Para tanto, é necessário que as escolas promovam em sua s práticas 

educativas: 

I. Atividades que promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, 

corporais, que possibilitem movimentação ampla; expressão da individualidade e respeito pelos ritmos. 

II. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de 

expressão; 

III. Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com 

diversos tipos de gêneros textuais; 
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IV. Recriem relações quantitativas, medidas, formas e orientações de espaço temporais em contextos significativos para a criança. 

V. Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; 

VI. Possibilitem situações de aprendizagens mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, 

auto-organização, saúde e bem-estar. 

VII. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões e de identidades no 

diálogo e reconhecimento da identidade; 

VIII. Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação 

ao mundo físico e social, ao tempo e a natureza; 

IX. Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações musicais, artes, cinema, fotografia, 

dança, teatro, poesia e literatura; 

X. Promovam a interação e o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na terra; 

XI. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras; 

XII. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores e outros recursos tecnológicos e midiáticos; 

XIII. Promovam práticas nas quais as crianças percebam suas necessidades em oposição às vontades de consumo; 

 

 O eixo integrador da educação Infantil precisa ser considerado juntamente com os eixos gerais do Currículo da Educação 

Básica da SEDF: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade. 

 

 

Aprendizagens previstas para as crianças da educação infantil ( 04 e 05anos) 
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 De acordo com o Currículo em Movimento da Educação (SEEDF, 2014, p. 95, 96 e 97), são aprendizagens que a pré-escola deve 

proporcionar às crianças: 

• O cuidado consigo e com o outro manifesta-se por níveis mais avançados de sociabilidade, formação da conduta arbitrada, 

desenvolvimento das instâncias morais e éticas dos comportamentos, capacidade para análises, sínteses e generalizações 

primárias, percepção mais acurada de si e de seu entorno, aprimoramento da capacidade de estabelecer conexões entre motivos, 

finalidades e sentimentos. 

Objetivo do Cuidado consigo e com o outro: ampliar a capacidade de autoconhecimento e, consequentemente, de comunicar-se e 

interagir socialmente, estabelecendo vínculos afetivos positivos com outras crianças e com os adultos. 

• As interações com a natureza e a sociedade possibilitam à criança estabelecer relações entre o meio social e natural do qual faz 

parte, proporcionando assim a compreensão da importância dos cuidados com a saúde, preservação do meio ambiente, bem como 

o respeito e a construção dos vínculos afetivos para uma boa convivência. 

Objetivo das Interações com a Natureza e Sociedade: possibilitar uma aproximação ao conhecimento das diversas formas de 

representação e explicação do mundo social e natural para que possa ser estabelecida progressivamente a diferenciação entre as 

explicações do senso comum e do conhecimento científico. 

• A linguagem oral e escrita é considerada fundamental na ampliação da capacidade de inserção e comunicação no mundo letrado 

pelas crianças, elemento fundamental para a formação do sujeito crítico que se encontra em constante processo de construção do 

conhecimento e desenvolvimento. 

• A Linguagem artística, as crianças conhecem e exploram diversas possibilidades e diferentes materiais com a intenção de ampliar 

a capacidade de expressão e comunicação. A arte proporciona à criança situações que favoreçam o desenvolvimento da 

observação , percepção e criatividade na perspectiva não somente da apreciação, mas também da produção. 
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• A linguagem matemática na pré-escola proporciona condições de aprendizagem em situações com números, relações de 

quantidades e noções de tempo e espaço, entre outras, tornando a criança autônoma na resolução de problemas da sua vida 

cotidiana. 

• Com a linguagem corporal, as crianças vão adquirindo maior controle sobre o corpo, desenvolvendo formas de ação, 

conhecimento e interação. As atividades rítmicas e expressivas são incorporadas às brincadeiras e jogos com regras, como temas 

a serem trabalhados, pois as crianças da Educação Infantil já possuem a capacidade de representação mental para entenderem 

regras simples. 

• A linguagem digital, vem para favorecer a inclusão digital, propiciando a interatividade, a liberdade de criação e compartilhamento 

de novas informações e conhecimentos através de atividades pedagógicas. 

O objetivo das linguagens Oral e Escrita, Matemática, Artística e tecnológica/ digital: apropriar-se dos conhecimentos e bens 

culturais constituídos historicamente, utilizando as diferentes linguagens e construindo significados que lhes permitam elaborar e 

reelaborar essas aprendizagens. 

Finalidades do Ensino Fundamental de acordo com a proposta do currículo em movimento: 

 

 O Ensino Fundamental, segunda etapa nível da educação básica, com duração de nove anos, tem como objetivo a formação básica 

do cidadão, de acordo com o artigo 32 da Lei 9394/96.  

 O Ensino Fundamental tem como finalidade a formação básica e geral do educando, o bom cristão e honesto cidadão, e tem por 

objetivos propiciar ao mesmo condições de crescimento e maturidade acadêmica e social. 

 

OBJETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  

_ compreender a cidadania como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia adia, atitudes de participação, 

solidariedade, cooperação e repúdio ás injustiças e discriminações, respeitando o outro e exigindo para si mesmo o respeito.  
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_ desenvolver o conhecimento de si mesmo e sua capacidade de aprendizagem afetiva, física, cognitiva, ética, de inter-relação pessoal e 

de inserção social para agir com perseverança na busca de conhecimentos e no exercício da cidadania.  

_ utilizar diferentes linguagens :verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal como meio para expressar e comunicar suas ideias, 

interpretar e usufruir das produções da cultura.  

- Favorecer o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

-Possibilitar a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta 

a sociedade;  

- Estimular o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de habilidades e a formação de atitudes e 

valores.  

-Incentivar o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social.  

• Entendemos que do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de 9 anos, são competências que devem ser desenvolvidas: 

• Perceber-se como pessoa humana com dignidade, fruto do amor incondicional de Deus, capaz de amar e de sentir-se amada. 

• Compreender a cidadania, observando as transformações sociais que visam o bem-estar comum, participando de questões da 

vida, preservando o meio ambiente, respeitando e compreendendo outros valores e desenvolvendo uma imagem positiva de si 

mesmo; 

• Ler, escrever e produzir com autonomia, em diferentes linguagens a verbal, matemática, gráfica, artística, corporal, religiosa para 

interagir com o outro, expressando-se, interpretando, considerando a intencionalidade e usufruindo diversas situações de   

comunicação; 

• Interpretar e analisar, diferentes fontes de informação, questionando e fazendo articulações com várias áreas do conhecimento, 

sendo capaz de resolver problemas do cotidiano; 

• Conhecer e valorizar a diversidade natural e sociocultural brasileira, posicionando-se a respeito, diante de seus diferentes aspectos, 

como meio para construir, progressivamente, a noção de identidade nacional; 

• Perceber-se parte integrante, dependente e transformadora de um todo maior e dinâmico, buscando sua compreensão e interagindo 

com as outras partes; 
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• Aplicar conhecimentos referentes à saúde, à ética, ao meio ambiente, à educação sexual e à pluralidade cultural, em diferentes 

situações cotidianas, para a melhoria da qualidade de sua própria vida e da vida dos outros; 

• Compreender as relações de convivência para interagir, positivamente, em diferentes grupos, valendo-se do respeito, da 

cooperação e da solidariedade, repudiando a discriminação e a injustiça, elegendo o diálogo como meio de resolver conflitos; 

• Adotar postura coerente e flexível diante das diferentes situações da realidade, questionando-se progressivamente numa 

consciência crítica e bem formada. 

 

 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 

 

OBJETIVOS DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA O BIA: 

 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, 

dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até oito anos, ao final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 
 O PNAIC propõe alguns objetivos para o 1º, 2º e 3º anos do Ciclo de Alfabetização. 

Objetivos Gerais para o 1º, 2º e 3º anos do Ciclo de Alfabetização: 

•  Entender a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento; 

•  Aprofundar a compreensão sobre currículo nos anos iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva da Educação Inclusiva e das 

diferentes concepções de alfabetização 

•  Compreender a importância da avaliação no ciclo de alfabetização, analisando e construindo instrumentos de avaliação e de 

registro de aprendizagem; 
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• Construir coletivamente o que se espera em relação aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento no ciclo de alfabetização. 

•  Aprofundar os conhecimentos sobre a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento 

• Conhecer os recursos didáticos distribuídos pelo Ministério da Educação (livros didáticos e obras complementares aprovados no 

PNLD; livros do PNBE e PNBE Especial; jogos didáticos distribuídos pelo MEC) e planejar situações didáticas em que tais materiais sejam 

usados; 

• Criar um ambiente alfabetizador, que favoreça a aprendizagem das crianças; 

•  Compreender a importância da literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental e planejar situações de uso de obras literárias 

em sala de aula. 

•  Planejar o ensino na alfabetização, analisando e criando propostas de organização de rotinas da alfabetização na perspectiva do 

letramento; 

•  Entender a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento, compreendendo que a aprendizagem da escrita alfabética 

constitui um processo de compreensão de um sistema de notação e não a aquisição de um código; 

•  Analisar as contribuições da teoria da psicogênese da escrita para compreensão do processo de apropriação do Sistema de Escrita 

Alfabética; 

• Entender as relações entre consciência fonológica e alfabetização, analisando e planejando atividades de reflexão fonológica e 

gráfica de palavras, utilizando materiais distribuídos pelo MEC; 

• Analisar diferentes alternativas didáticas para o ensino do Sistema Escrita Alfabética com uso de diferentes materiais distribuídos 

pelo MEC, identificando os objetivos a elas associados. 
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• Entender as relações entre consciência fonológica e alfabetização, analisando e planejando atividades de reflexão fonológica e 

gráfica de palavras, utilizando materiais distribuídos pelo MEC; 

•  Analisar diferentes alternativas didáticas para o ensino do Sistema Escrita Alfabética com uso de diferentes materiais distribuídos 

pelo MEC, identificando os objetivos a elas associados. 

 

Direitos gerais da aprendizagem: Língua Portuguesa 

• Compreender e produzir textos orais e escritos de diferentes gêneros, veiculados em suportes textuais diversos, e para atender a 

diferentes propósitos comunicativos, considerando as condições em que os discursos são criados e recebidos. 

• Apreciar e compreender textos do universo literário (contos, fábulas, crônicas, poemas, dentre outros), levando-se em conta os 

fenômenos de fruição estética, de imaginação e de lirismo, assim como os múltiplos sentidos que o leitor pode produzir durante a 

leitura. 

• Apreciar e usar em situações significativas os gêneros literários do patrimônio cultural da infância, como parlendas, cantigas, trava-

línguas. 

• Compreender e produzir textos destinados a organização e socialização do saber escolar/ científico (textos didáticos, notas de 

enciclopédia, verbetes, resumos, resenhas, dentre outros) e a organização do cotidiano escolar e não escolar (agendas, 

cronogramas, calendários, cadernos de notas, ...) 

• Participar de situações de leitura/escuta e produção oral e escrita de textos destinados à discussão acerca de temas sociais 

relevantes (notícias, reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores, debates, documentários.) 
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• Produzir e compreender textos orais e escritos com finalidades voltadas para a reflexão sobre valores e comportamentos sociais, 

planejando e participando de situações de combate aos preconceitos e atitudes discriminatórias (preconceito racial, de gênero, 

preconceito a grupos sexuais, preconceito linguístico, dentre outros.)  

 

Direitos gerais da aprendizagem: Matemática 

 

• Números e operações: Identificar os números em diferentes contextos e funções; utilizar diferentes estratégias para quantificar, 

comparar e comunicar quantidades de elementos de uma coleção, nas brincadeiras e em situações nas quais as crianças 

reconheçam sua necessidade. Elaborar e resolver problemas de estruturas aditivas e multiplicativas, utilizando estratégias próprias 

como desenhos, decomposições numéricas e palavras.  

• Geometria: Explicitar e/ ou representar informalmente a posição de pessoas e objetos, dimensionar espaços, utilizando vocabulário 

pertinente nos jogos, nas brincadeiras e nas diversas situações nas quais as crianças considerem necessário essa ação, por meio 

de desenhos, croquis, plantas baixas, mapas e maquete, desenvolvendo noções de tamanho, de lateralidade, de localização, de 

direcionamento, de sentido e de vistas. Descrever, comparar e classificar verbalmente figuras planas ou espaciais por 

características comuns, mesmo que apresentadas em diferentes disposições (por translação, rotação ou reflexão), descrevendo a 

transformação com suas próprias palavras. 

• Grandezas e medidas: Comparar grandezas de mesma natureza por meio de estratégias pessoais e uso de instrumentos de 

medida adequado com compreensão do processo de medição e das características do instrumento escolhido. Fazer estimativas; 

reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil. 

• Tratamento da informação: Ler, interpretar e transpor informações em diversas situações e diferentes configurações (do tipo: 

anúncios, gráficos, tabelas, propagandas), utilizando-as na compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, agindo de forma 
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efetiva na realidade em que vive. Formular questões, coletar, organizar, classificar e construir representações próprias para a 

comunicação de dados coletados. 

 O ensino da matemática, de acordo com documentos oficiais brasileiros, está organizado em quatro eixos: números e 

operações; espaço e forma (geometria, pensamento geométrico) grandezas e medidas e; tratamento da informação(estatística). 

Os conhecimentos relativos a estes campos devem ser trabalhados de forma articulada e não serão esgotados em um único 

momento da escolaridade. Os temas são retomados e ampliados ao longo dos anos de escolarização. Assim, a maioria destes 

direitos de aprendizagem abordados no 1°, 2° e 3° ano são retomados, ampliados e consolidados em todo o ensino fundamental. 

 

Direitos gerais da aprendizagem: Ciências 

 

• Elaborar compreensões sobre o mundo condizentes com perspectivas atuais da comunidade científica. 

• Entender que as compreensões sobre o mundo são produções humanas, criadas e influenciadas por seus contextos 

históricos; 

• Fazer uso da compreensão sobre o mundo para estabelecer a relação entre o conhecimento que se produz sobre este 

mundo e as aplicações e produtos que tal conhecimento possibilita gerar, para a vida social e política dos cidadãos. 

 

 

Direitos gerais da aprendizagem: História 

 

• Identificar-se, a si, e as demais pessoas como membros de vários grupos de convívio (familiares, étnico-culturais, 

profissionais, escolares, de vizinhança, religiosos, recreativos, artísticos, esportivos, políticos, etc. 
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• Distinguir as práticas sociais, políticas, econômicas e culturais específicas dos seus grupos de convívio e dos demais grupos 

de convívio locais, regionais e nacionais, na atualidade. 

• Identificar as práticas sociais, políticas, econômicas e culturais de grupos de convívio locais, regionais e nacionais existentes 

no passado. 

• Formular e expressar (oralmente, graficamente e por escrito) uma reflexão a respeito das permanências e das mudanças 

ocorridas nos vários aspectos da vida em sociedade, ao longo do tempo e em diferentes lugares. 

• Identificar e utilizar os diferentes marcadores de tempo elaborados e/ou utilizados pelas sociedades em diferentes tempos e 

lugares. 

• Identificar e utilizar os diferentes instrumentos (individuais e coletivos) destinados a organização do tempo na nossa 

sociedade, no tempo presente: calendários, relógios e agendas, quadros de horários (horário comum e comercial, horários 

escolares), dentre outros. 

• Identificar na vida cotidiana, as noções de anterioridade, simultaneidade e posterioridade. 

• Distinguir e ordenar temporalmente os fatos históricos locais, regionais e nacionais. 

• Articular e estabelecer correlações entre os fatos históricos(locais, regionais e nacionais) e a vida vivida no tempo presente. 

• Identificar e comparar os diferentes tipos de registros documentais utilizados para a construção, descrição ou rememoração 

dos fatos históricos: textos manuscritos e impressos, imagens estáticas ou em movimento, mapas, registros orais, 

monumentos históricos, obras de arte, registros familiares, objetos materiais, dentre outros. 

• Vivenciar os eventos rememorativos (locais, regionais e/ou nacionais), identificar os fatos históricos aos quais se referem. 

• Formular e expressar(oralmente ou por escrito) uma reflexão a respeito da importância destes eventos para os diferentes 

grupos de convívio da atualidade. 
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Direitos gerais da aprendizagem: Geografia 

 

• Reconhecer a relação entre sociedade e natureza na dinâmica do seu cotidiano e na paisagem local, bem como as 

mudanças ao longo do tempo. 

• Descrever as características da paisagem local e compará-las com as outras paisagens. 

• Conhecer e valorizar as relações entre as pessoas e o lugar: os elementos da cultura, as relações afetivas e de identidade 

com o lugar onde vivem. 

• Ler, interpretar e representar o espaço por meio de mapas simples. 

• Reconhecer os problemas ambientais existentes em sua comunidade e as ações básicas para a proteção e preservação do 

ambiente e sua relação com a qualidade de vida e saúde. 

• Produzir mapas, croquis ou roteiros utilizando os elementos da linguagem cartográfica (orientação, escala, cores e legendas) 

• Ler o espaço geográfico de forma crítica através das categorias (lugar, território, paisagem e região). 

• Identificar as razões e os processos pelos quais os grupos locais e a sociedade transformam a natureza ao longo do tempo, 

observando as técnicas e as formas de apropriação da natureza e seus recursos. 

 

 

Direitos Gerais de Aprendizagem: Arte 

▪ Compreender a arte como um conhecimento produzido socialmente, em diferentes contextos históricos e culturais da 

humanidade. 

▪ Reconhecer a importância social da arte na sociedade e na vida dos indivíduos. 

▪ Vivenciar experiências educativas nas linguagens da dança, teatro, artes visuais e música. 
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▪ Vivenciar processos educativos de diálogo interdisciplinar da arte com diferentes áreas de conhecimento e de diálogo 

interterritorial das diferentes linguagens artísticas, inclusive com as novas tecnologias. 

▪ Conhecer a vida e obra de diferentes artistas das linguagens da dança, teatro, artes visuais e música, da comunidade local 

e da região, como, também, com artistas de expressão nacional e internacional, das mais diferentes partes do mundo; de 

diferentes épocas, estilos, gêneros e etnias. 

▪ Conviver e acessar fontes vivas de produção da arte. 

▪ Identificar no cotidiano a produção e produtores artísticos de circulação social em diferentes ambientes. 

▪ Ler, apreciar e analisar criticamente diferentes objetos artísticos e manifestações da arte na sociedade.  

▪ Conhecer e reconhecer os elementos que constituem as linguagens artísticas a partir da leitura e análise de objetos 

artísticos.  

▪ Conhecer, participar e visitar diferentes dispositivos e equipamentos culturais de circulação da arte e do conhecimento 

artístico, tais como: teatros, museus, galerias, feiras, ruas, festivais, livrarias, bibliotecas, centros históricos e culturais. 

▪ Fazer arte na perspectiva de criação artística como pesquisa e investigação.  

▪ Conhecer, vivenciar e interagir com materiais, tecnologias, técnicas, instrumentos e procedimentos variados em artes, 

experimentando-os de modo a utiliza-lo nos trabalhos pessoais e coletivos de criação artística.  

▪ Pesquisar e organizar os diferentes conhecimentos artísticos, a partir de fontes variadas de informações. 

▪ Respeitar, conviver, valorizar e dialogar com as diferentes produções artísticas de circulação social.  

 

 

 



 
             EC 22 

100 

PROJETOS DE APRENDIZAGEM 

REAGRUPAMENTO: 

O reagrupamento interclasse- permite a participação de todos os estudantes e dos professores de um mesmo ano ou entre os 

diferentes anos, permitindo o intercâmbio entre as turmas. 

Planejamento do Reagrupamento de Linguagem Interclasse: 

Público Alvo: Todos os estudantes 

Pessoal envolvido: Todos os professores da unidade escolar, incluindo coordenadores pedagógicos e equipe da direção, quando 

necessário. 

Diagnóstico: Hipótese Psicogenética e mapeamento ortográfico. 

Objetivo Geral :Permitir o avanço contínuo das aprendizagens, produzindo conhecimentos que contemplem as possibilidades e 

necessidades de cada estudante, durante todo o ano letivo. 

          Objetivos Específicos:  

 Possibilitar o atendimento ao estudante nas suas necessidades de aprendizagem; 

 Interagir com o outro e com a própria aprendizagem, 

 Avançar nas potencialidades cognitivas: 

 Compartilhar saberes. 

 

Desenvolvimento: 

Escolhe-se uma história ou música que será contada ou representada para todos os alunos. 
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Realiza-se o teste da Psicogênese para classificar o nível psicogenético de cada aluno. Os alunos são agrupados conforme o nível 

em que se encontra. Para os alunos alfabetizados fazer o mapeamento ortográfico a partir da produção de texto deles. 

Nas quintas-feiras, os alunos vão para a sala do professor que irá atendê-los. As atividades, jogos e dinâmicas realizadas serão de 

acordo com a história ou música contada previamente para realização do teste. 

Os alunos vão sendo avaliados de modo formativo a cada reagrupamento e ao final do bimestre realizam novo teste, verificando 

se houve mudança de nível e fazendo novos grupos. Uma vez que o aluno encontra no nível alfabetizado começa a trabalhar com o 

mapeamento ortográfico e reestruturação de textos. 

 

Avaliação: 

A avaliação formativa é imprescindível nesse processo, uma vez que por meio dela ocorre o diagnóstico das condições de 

aprendizagem dos estudantes e a adoção de estratégias em prol de seu avanço. (DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO 

ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA E 2º BLOCO, P.56) 

Acontece ao longo do projeto verificando o crescimento do aluno e amadurecimento das aprendizagens. A cada bimestre realiza-

se novo teste da psicogênese e a partir dos resultados obtidos as turmas são reorganizadas.  

Reagrupamento Intraclasse 

Envolve todos os alunos de uma mesma turma agrupados de acordo com suas necessidades de aprendizagem. Consiste na 

formação de grupos de estudantes de uma mesma turma, durante o horário das aulas. Em determinados momentos, as atividades podem 

ser as mesmas para todos os grupos, isto é, todos têm o mesmo desafio a desenvolver. Em outros, a atividade pode ser a mesma para 

todos, porém com comandos distintos, conforme o processo de aprendizagem de cada estudante ou grupo. Há ainda situações em que 

cada grupo receberá um desafio diferente. O que determina a opção pela forma de organização dos grupos, pela periodicidade de 
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realização e ou pelo trabalho que será desenvolvido é o diagnóstico das necessidades e possibilidades de aprendizagem, realizado pelo 

professor. 

 

Vivência: 

Pressupõe a permanência de um determinado estudante em turmas de uma etapa/série mais avançada que a dele, com o objetivo 

de que possa vivenciar experiências, atividades e conhecimentos mais ampliados e aprofundados em relação à sua turma de origem. A 

análise do desempenho do aluno será feita pelos professores envolvidos na Vivência, para decidirem sobre o avanço ou não do estudante 

é uma estratégia prevista para legitimar o que, na prática escolar, o professor já realiza quando percebe a necessidade de análise mais 

segura sobre o nível de desempenho e de aprendizagem de um determinado estudante para decidir sobre seu avanço na mesma 

etapa/modalidade e nunca seu retrocesso, conforme previsto no artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/1996, respeitado o período mínimo de seis meses de matrícula na unidade escolar que promove o avanço (resolução nº 1/2014 - 

CEDF). 

O período para a realização da vivência é de no mínimo cinco dias e no máximo dez dias letivos e consecutivos. No entanto, caso 

o professor avalie a necessidade de um tempo maior, deve discutir a possibilidade com a equipe pedagógica da escola. 

Para decidirem sobre o avanço do estudante, os professores envolvidos na vivência farão a análise de seu desempenho, retratando 

não só o aspecto cognitivo, como também os aspectos afetivos, sociais e outros. A vivência deve ser registrada no Diário de Classe, em 

campo específico das turmas envolvidas. Na ata/ registro de Conselho de Classe devem constar as informações e anexos que evidenciem 

o desempenho do estudante, os objetivos e resultados do processo avaliativo que indicarão ou não o avanço. Essa documentação deve 

compor o dossiê do estudante. Todo o procedimento realizado antes, durante e após o período de vivência deve ter a anuência do pai, 

mãe ou responsável. 
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A equipe pedagógica da unidade escolar deverá participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas, bem como da 

avaliação e do acompanhamento do estudante durante a vivência. Caso não ocorra o avanço, o estudante volta a compor sua turma de 

origem. É importante salientar a responsabilidade do professor e da equipe pedagógica da escola, tanto em assegurar o avanço do 

estudante que apresenta condições em todos os aspectos (cognitivo, social e afetivo), quanto em avaliar se algum desses aspectos pode 

determinar a permanência desse estudante na turma de origem. 

Princípio do Projeto Interventivo: destinado a um grupo de estudantes, com necessidades específicas de aprendizagem que 

acarretem o não acompanhamento das situações de aprendizagens propostas para o ano em que se encontra matriculado, independente  

da idade.  O objetivo principal é sanar essas necessidades assim que surjam, por meio de estratégias diferenciadas de ensino- 

aprendizagem. .Deve ser permanente na sua oferta. É flexível, dinâmico e temporário o atendimento aos estudantes.  

 

PROJETO INTERVENTIVO 

É um projeto específico que parte de um diagnóstico e consiste no atendimento imediato aos estudantes que, após experimentarem 

todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, ainda evidenciem dificuldades de aprendizagem. O PI apresenta uma 

dimensão política que recai sobre o cumprimento do direito de cada estudante à aprendizagem e outra, pedagógica voltada para a seleção 

dos recursos mais apropriados à promoção de suas aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012). 

O Projeto Interventivo apresenta características próprias, devendo fazer parte do Projeto Político-Pedagógico: 

 a) é contínuo por ser desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, porém temporário no atendimento aos estudantes (VILLAS BOAS, 

2010, p. 35); 

 b) é diversificado e atualizável, evitando a padronização e repetição de atividades;  

c) deve considerar o processo de desenvolvimento dos estudantes; 
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 d) deve envolver toda a equipe pedagógica da escola na realização do projeto. Essa equipe desenvolve atividades com estudantes 

das turmas, de acordo com as dificuldades surgidas, o momento em que são realizadas e os recursos humanos e materiais disponíveis. 

A elaboração, realização e avaliação do PI é de responsabilidade primeira do professor regente; contudo, a equipe diretiva e a de 

coordenação pedagógica, os orientadores educacionais, os pedagogos e os psicólogos são sujeitos partícipes e corresponsáveis nesse 

processo. Esse envolvimento favorece o uso de diversos tipos de atividades em tempos e espaços escolares flexibilizados.  

Cabe ressaltar a importância dos registros de todas as ações pertencentes à elaboração, realização e avaliação do PI. Assim como 

no Reagrupamento, algumas formas de registro do PI são estabelecidas pela SEEDF no Diário de Classe; outras poderão ser constituídas 

e adotadas em cada unidade escolar e pelo professor, (portfólio, fichas de acompanhamento e outros). É necessário incluir também os 

registros das atividades desenvolvidas pelos estudantes.( Diretrizes Pedagógicas” 2ª Edição/2012 p. 46,47) 

 Abrangência – alunos do 1º ao 5º ano com defasagem idade/ série ou por não acompanhar o desenvolvimento da turma. 

OBJETIVO GERAL: Sanar necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes com defasagem idade/série ou não e que 

não acompanham as situações de aprendizagem propostas para o ano em que se encontra matriculado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Fazer intervenção complementar de inclusão pedagógica e de atendimento individualizado; 

• Desenvolver atividades lúdicas, articulando as diversas áreas do conhecimento; 

• Promover ações diferenciadas com foco na aprendizagem significativa e contextualizadas considerando o ambiente 

escolar e as peculiaridades das aprendizagens de cada indivíduo. 
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DESENVOLVIMENTO: 

O professor faz o levantamento das principais dificuldades do aluno. 

A seguir, preenche uma ficha com os dados e dificuldades levantadas e encaminha para o coordenador pedagógico. 

Nas coordenações coletivas, os alunos são distribuídos entre os professores regentes do turno contrário, supervisor, 

coordenador e demais, conforme o número de estudantes a serem atendidos. 

Especificamente nesse ano, os alunos do projeto interventivo serão acompanhados pela professora readaptada Jeane Paiva, 

as coordenadoras Andreia e Ednalva, a equipe docente e diretiva, conforme a necessidade. 

Elabora-se um planejamento individual conforme as necessidades pedagógicas do educando tendo sempre um tema gerador 

que será trabalhado de modo interdisciplinar. 

Este planejamento é feito com os professores e demais profissionais envolvidos no processo pedagógico. 

Para cada caso definir objetivos, metodologia, forma de registro e acompanhamento. 

O aluno será atendido uma vez por semana ou conforme suas necessidades e possibilidades, no seu horário de aula. O dia e 

horário de atendimento devem ser combinados previamente com o professor regente. Cada projeto deverá ter a duração de 30 dias 

ou enquanto se fizer necessário. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação de caráter formativo deverá ser processual e contínua levando em consideração o interesse e desempenho do 

aluno. 
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Observação: a intervenção pedagógica individualizada deve acontecer também e principalmente em sala de aula, pelo professor 

regente sempre que se fizer necessário. 

 

REFORÇO ESCOLAR 

JUSTIFICATIVA 

 

 Ser parceiro do aluno nas dificuldades significa ficar atento à maneira como os alunos aprendem, preocupando-se com a forma de 

corrigir e lidar com o erro. 

 O fundamental é mudar a postura e transformar o erro e as dificuldades em situações de aprendizagem para que todos possam 

acertar juntos e alcançar os objetivos propostos. 

 O acompanhamento do professor junto aos alunos deve ser contínuo e diagnosticador, pois é uma espécie de mapeamento que 

vai identificando as conquistas e as dificuldades dos alunos em seu dia-a-dia. 

 O professor deve tornar-se um “investigador”, acompanhando o aluno na realização de suas tarefas. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Estimular o aluno a localizar os erros; 

• Permitir ao aluno que compreenda o seu potencial; 

• Criar condições favoráveis que levem os alunos a aproximar-se mais do conhecimento; 

• Criar novas técnicas, métodos e procedimentos para trabalhar as atividades, as quais os alunos apresentam dificuldades; 

• Estimular o aluno a solucionar suas dúvidas, proporcionando um conhecimento amplo sobre o assunto estudado. 

 

ESTRATÉGIAS: 

• O professor deve planejar aulas diversificadas, que estimulem a compreensão do aluno e ao mesmo tempo desperte interesse; 
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• Que as aulas sejam dinâmicas, atingindo a dificuldade apresentada e ao mesmo tempo orientada explorando o ponto negativo 

apresentado; 

• Fazer um diagnóstico e descobrir o que os alunos aprenderam e o que não aprenderam e como deverá trabalhar com as dificuldades 

dos alunos; 

• O reforço escolar não pode ser confundido com projeto interventivo e tampouco ser realizado no mesmo horário; 

• O reforço escolar deve ser realizado no horário contrário ao turno de aula. 

 

AVALIAÇÃO: 

 
 Devemos procurar meios e formas adequadas de conduzir o nosso aluno a um crescimento pessoal, intelectual e fazê-lo um “aluno 

criativo, feliz”, capaz de realizar suas atividades com autonomia, interesse, bom desempenho e vontade de aprender. 

 Se o professor apresenta vontade, interesse e responsabilidade em recriar e refazer sua proposta de trabalho, com certeza, os 

alunos responderão com atitudes positivas e ao mesmo tempo, apresentarão resultados satisfatórios. 

 

 Outros Projetos são desenvolvidos na Escola durante o ano letivo e alguns deles são projetos de lei e já fazem parte do calendário    

escolar. 

 

➢ Também fazem parte da Organização Pedagógica da escola: 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: prevê momentos de reflexão e estudos principalmente das problemáticas que envolvem a 

aprendizagem.  Consiste em planejamento de ações, projetos de trabalho, propostas de estudos e suporte técnico das ações 

implementadas. 

É na coordenação pedagógica onde ocorre: 
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• Estudos de temas (psicogênese, problematização matemática, as 4 práticas da leitura, Projeto Político Pedagógico) 

• Oficinas/ Confecção de materiais de ensino-aprendizagem; 

• Estratégias de ação/ Planejamento por série; 

• Palestras/ Seminários 

• A formação continuada propriamente dita. 

 

PLANEJAMENTO ANUAL: acontece na semana pedagógica ao final do ano letivo, em que se fará uma previsão de estratégias e 

organização pedagógica de caráter flexível. Foi exposto pelo grupo a necessidade de que também ocorram momentos de avaliação do 

planejamento e de novo planejamento durante o ano letivo. Desta forma, uma vez no fim do primeiro semestre para avaliação, no início 

do segundo semestre para planejamento das atividades do semestre e no fim do segundo semestre para avaliação do ano letivo e 

planejamento do ano seguinte. São ações executadas neste planejamento anual que acontece no início do ano letivo: 

• Elaboração do Plano de Ação por ano/ Organização Curricular: feita no início do ano letivo após a escolha de turma; 

• Elaboração do Calendário Escolar: previsão das datas das festividades do ano: Festa da Família, Festa Junina/ Julina, 

Feira Literária, Passeios, Culminância de Projetos, reuniões com os pais, conselhos de classe, aplicação dos testes da psicogênese 

durante o ano letivo 

• Avaliação dos projetos executados durante o ano anterior. 

Segue em anexo o planejamento anual realizado para o ano de 2016. 

Os planejamentos bimestrais são realizados no início de cada bimestre, pelos professores de cada bloco e o 

acompanhamento da coordenação e supervisão pedagógica. 
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2- DIREITOS HUMANOS- EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais 

A Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

instrui e complementa o “Dia da luta da pessoa com deficiência. A data foi oficializada através da Lei Distrital 5.714, no dia 22 de setembro 

de 2016. É uma semana na escola voltada para sensibilização e conscientização sobre as várias deficiências, da necessidade do respeito 

às pessoas com deficiências e da sua luta pela garantia dos seus direitos. 

 

Justificativa 

A Escola Classe 22 de Ceilândia é uma escola inclusiva por natureza. Crianças DI, TGD, DOWN, deficiente físico, dentre outros, 

compõem a clientela atendida com um número bastante expressivo. Nossos alunos são bem acolhidos, cuidados e amados de modo a 

sentir-se parte integrante do grupo. Participam de passeios, festas escolares, apresentações e todas as atividades desenvolvidas na 

escola. Seus familiares são acolhidos e orientados a buscar o atendimento a que seus filhos têm direito durante todo o ano letivo. 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

vem de certo modo dar um destaque especial a esse envolvimento entre escola e comunidade e chama atenção da comunidade escolar 

para o ser humano que cada um é na sua individualidade.  
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Duração do Projeto: 

Não dá para tratar um assunto assim que faz parte do nosso cotidiano em uma semana específica. O projeto demanda atenção e 

prontidão de todos os envolvidos dentro da escola na garantia do direito dos alunos especiais. Desse modo ele perpassa todo o ano letivo 

com uma atenção especial e de destaque na segunda semana de março e 21 de setembro. 

Objetivo Geral: Desenvolver atitudes coerentes de uma escola inclusiva onde a pessoa com necessidades especiais é acolhida e 

respeitada. 

Objetivos Específicos: 

 Ampliar o conhecimento dos direitos das pessoas com deficiência; 

 Reconhecer as potencialidades dos alunos com deficiência de nossa escola e de suas famílias; 

 Respeitar as pessoas com deficiência e encorajá-las; 

 Conhecer personalidades que embora deficientes se destacaram em algo que se propuseram a fazer. 

 

Desenvolvimento 

Na semana que antecede a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais a professora da sala de recursos faz uma coletiva especial com todos os professores e servidores trazendo 

questões atuais e relevantes sobre o tema inclusão. Também disponibiliza e sugere livros, artigos, leis, atividades, filmes, teatros e 

brincadeiras de acordo com as observações percebidas ao longo do ano letivo. 

Também as famílias são convidadas a compartilhar suas experiências e aprendizados em rodas de conversa que são muito 

produtivas. 
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Com os alunos são trabalhados filmes, livros, Gibis e brincadeiras sobre inclusão e quebra de qualquer tipo de preconceito. 

Quando possível convida- se um profissional da área da saúde para dar palestra sobre algum tipo de síndrome ou deficiência. 

No último dia, faz-se a Sala das Sensações. É a culminância do projeto com a participação de todos. Os estudantes vendam os 

olhos e são conduzidos individualmente pela professora da sala de recurso a despertar os sentidos, sendo eles: o olfato, a audição, o 

tato, o paladar e a visão, além da confiança de ser conduzido. Trabalha-se também a sensibilidade e a autoestima: ao final do percurso 

na Sala das Sensações, o estudante (ainda vendado) é informado que verá a imagem de uma pessoa muito especial, inteligente, capaz 

e amado, e, ao tirar a venda dos olhos, ele se depara com o espelho. O projeto valores, tema central do nosso PPP vai permeando e 

norteando todo o trabalho pedagógico realizado. 

 

Avaliação 

Será observado a mudança de atitude de toda a comunidade escolar no trato, no respeito e na convivência com o diferente. 

 

SEMANA DE CULMINÂNCIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

Justificativa 

Dois casos semelhantes de racismo chocaram o País no começo de 2013. Um em uma farmácia quando um menino negro de 11 

anos foi interpelado por um dos funcionários de uma loja no Recreio dos Bandeirantes na Zona Oeste do Rio, que não percebeu que o 

garoto estava acompanhado pela avó e começou a perguntar se aquele “negrinho” estaria incomodando os clientes. Outro na Barra da 

Tijuca, quando o consultor Ronald Munk, e a mulher Priscilla Celeste denunciaram que seu filho mais novo, de sete anos, foi vítima de 

racismo na concessionária BMW Autocraft. O menino negro é filho adotivo do casal. Os pais relatam que enquanto conversavam com o 
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gerente de Vendas da concessionária sobre a compra de um novo carro o filho, que estava distante, se aproximou e foi enxotado pelo 

gerente. Em seguida, o funcionário voltou para o casal e justificou a atitude com a seguinte frase: “eles pedem dinheiro, incomodam os 

clientes”. 

O que choca na semelhança dos casos não é o racismo em si, e sim o fato das pessoas que o cometeram sequer terem enxergado 

que estavam sendo racistas.  

Este é um problema histórico do Brasil, diferentemente de outras regiões em que o racismo é escancarado. No Brasil não é! Ele 

está em camadas tão profundas, que o racista não se vê como um. Quando se sabe contra quem está lutando, a briga se torna mais fácil. 

O problema é quando se tem um preconceito velado, escondido inclusive dos próprios detentores do mesmo. Acabamos achando normal 

expulsar uma criança negra de uma loja, pois ela provavelmente seria um pedinte. 

É comum o uso de frases assim: “esse é um preto da alma branca”, “ele é pretinho, mas é gente boa”, ou então algo como “que 

negra bonita!”. Por que nunca ouvimos algo como “ele é branco, mas é de confiança!”. Ou então, “que branca bonita!”? 

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de novembro. Foi criado em 2003 e instituído em âmbito 

nacional mediante a lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. 

A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de "Zumbi dos Palmares", em 1695. Sendo assim, o Dia da Consciência Negra 

procura remeter à resistência do negro contra a escravidão de forma geral, desde o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro 

(1549). 
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Duração do projeto 

Trazer a discussão dos preconceitos para a escola é uma questão necessária, que precisa ser exaustivamente divulgada, 

independente da idade ou da inserção social do aluno. Não se consegue explorar uma temática tão profunda em apenas um dia ou 

celebrando o fato de se ter um “herói” negro. É preciso mais tempo. É preciso muito mais tempo. 

No entanto, devido à exigência de programação para o planejamento escolar e para que a comunidade possa desenvolver e 

participar de forma mais ampla, é sugerido que a data seja empregada com mais pontualidade e tarefas dirigidas às apresentações nas 

duas primeiras semanas do mês de novembro. Sugestão de culminância: 20 a 24 de novembro (4ª semana de novembro) e exposição 

das artes visuais produzidas até o fim desse mês. 

 

Objetivos  

Geral:  Proporcionar momentos de reflexão sobre o que são preconceitos de raça e de origem (mais abrangente e intimamente 

ligados na atualidade) e como eles acontecem para combatê-los na comunidade escolar. 

Específicos 

-Divulgar dados recentes sobre preconceito racial no Brasil e no mundo; 

-Apropriar-se de experiências e especificidades voltadas à temática da cultura negra; 

-Evitar o desenvolvimento do auto- preconceito e da auto-inferiorização perante a sociedade; 

-Valorizar a contribuição de todos para uma sociedade igualitária. 

Culminância 
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Sugestão: 20 a 24 de novembro  

-Oficinas voltadas à experimentação e reflexão do professor; 

-Programação de atividades temáticas do professor para com a sua turma; 

-Exposições dos trabalhos produzidos pelas turmas nos murais dos corredores e dentro de cada sala; 

-Programação de atividades práticas, lúdicas, coletivas e por idade no pátio da escola e nas salas de aula organizadas pela 

equipe escolar (ex.: palestras, produção de trabalhos artísticos coletivos, teatro, etc.); 

-Apresentações artísticas por turma ou por grupo de turmas abertas à comunidade; 

-Concurso de desenhos, poesia, desfile de alunos e professores; 

-Lanches temáticos. 

-Culminância do projeto com a participação da comunidade e apresentação dos alunos da escola integral. 

 

Metodologia 

Exploração de reportagens sobre atualidades e seu contexto histórico-social, partindo para leitura crítica e desenvolvimento de 

atividades ramificadas e de reforço (ex.: leitura de livro literário) que possibilitem aos alunos aprofundarem-se na temática racial. 

Realização de oficinas, palestras, concurso de desenhos, produções de texto e artísticas. 

 

Avaliação 

- Exposição das reflexões produzidas através de material artístico e das apresentações dos alunos; 

- Devolutiva com o comentário do professor sobre a sua experiência mais significativa durante o seu trabalho com o tema 

em sala de aula nesse período; 
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- Apreciação coletiva da participação da comunidade escolar através de questionário avaliativo sobre a Semana da 

Consciência Negra para que a equipe escolar manifeste os pontos positivos e negativos do projeto, com a possibilidade de uma 

mesa redonda com sugestões para o próximo ano. 

 

Festa Junina / Julina 

Justificativa: 

Com o intuito de enriquecer o conhecimento das crianças sobre as Festas Juninas/ Julina e preservar esta tradição presente na 

cultura da comunidade durante os   meses de junho/julho, esta Unidade Escolar desenvolve o presente projeto, levando em conta os 

costumes e a socialização, destacando receitas culinárias, textos, músicas, dramatização e danças típicas, em especial a tradicional 

quadrilha. 

A Escola prioriza o presente projeto como uma forma de caracterizar essas manifestações culturais, utilizando as diversas 

linguagens artísticas e textuais, promovendo a socialização, cooperação e o respeito à diversidade. 

Estamos no mês de junho e começam as comemorações das Festas Juninas. Gincana, ensaiar a quadrilha e danças típicas, 

enfeitar a escola, buscar receitas da tradição familiar, dentre outras atividades. Chega o dia da festa e pronto! O que fica disso para as 

crianças? Qual o significado dos festejos juninos?  

A Festa Junina/Julina é uma excelente oportunidade de engajar diversas atividades interdisciplinares e ampliar o universo 

linguístico, pois se constitui uma temática rica onde podem ser explorados diversos tipos de linguagens, resgate de brincadeiras, culinária 

típica e outros! 

A escola tem um papel importante na valorização das tradições, portanto este projeto integrará o currículo escolar e ocorrerá 

durante todo o mês de junho/ julho.  
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Objetivo Geral: Incentivar o gosto dos alunos pelas festas juninas, oferecendo-lhes oportunidade de descontração, socialização e 

ampliação de seu conhecimento através de atividades diversificadas, brincadeiras, pesquisa e apresentações características destes 

festejos que fazem parte do folclore brasileiro, ressaltando seus aspectos popular, social e cultural. 

 

Objetivos Específicos 

-Conhecer a origem e as características das festas junina / Julina; 

-Admirar e respeitar o trabalho do homem do campo; 

-Desenvolver a socialização da criança, incentivando o trabalho em grupo; 

-Ouvir com interesse as informações trazidas pelos colegas; 

-Valorizar a tradição das festas juninas/ Julinas; 

-Socializar com a comunidade escolar e familiar; 

-Desenvolver a linguagem oral e escrita; 

-Ampliar o vocabulário; 

-Estimular a criatividade e imaginação através de atividades relacionadas ao tema; 

-Desenvolver a valorização do homem do campo e de suas atividades; 

-Incentivar o gosto pela culinária junina; 

-Conscientizar sobre os perigos dos balões e fogos de artifício; 

-Propiciar às crianças a participação em diversas brincadeiras; 

-Promover a festa Junina/julina com toda a nossa escola. 

Eixos de Ação: Identidade e Autonomia, Artes visuais, Movimento, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e Sociedade e 

Matemática. 
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DESENVOLVIMENTO 

Escolhido o tema democraticamente faz-se a abertura nos dois turnos com uma apresentação do projeto. É um momento bem 

festivo e de preferência com um lanche especial temático. 

Começa então a gincana que dura geralmente 30 dias até a data da festa. É um momento gostoso e muito enriquecedor em que a 

comunidade participa ativamente na escola. Temos aí a rifa que elege o rei e a rainha, príncipe e a princesa pela quantidade de rifas 

vendidas, o bingo e o bazar. Os brindes da rifa e do bingo são geralmente doados por membros da comunidade escolar. Também é um 

momento propicio de interação e aprendizagens diversas. 

A culminância do projeto acontece no dia da festa com belíssimas apresentações dos alunos, deliciosas comidas típicas e a 

participação da comunidade. 

Todo o lucro da festa é revertido para melhorias na escola. 

 

Reprise da Festa Junina/ Julina 

Na semana subsequente à festa, geralmente na sexta-feira, os alunos vem caracterizados para a escola, no seu horário de aula e 

cada turno revive as apresentações, músicas e comidas típicas servidas na festa. É uma forma de agradecer aos alunos pela participação 

e empenho deles na gincana.  

Os alunos ficam contando com esse momento e é muito divertido e gratificante. 
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projeto interdisciplinar de leitura e escrita 

 Caracterização do Projeto 

 Tema: Leitura e Escrita: instrumento na instrução do saber e da cidadania. 

 Público Alvo: Alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, incluindo as Classes Especiais 

 

Justificativa 

Tendo em vista que um dos principais problemas na Educação é a dificuldade que os educandos têm na leitura, interpretação e 

produção de textos, percebe-se a necessidade de um projeto diferenciado pensado para atender estas dificuldades. 

A aprendizagem por meio da leitura se torna significativo estimulando a criatividade, ampliando o vocabulário, desenvoltura, 

responsabilidade e senso crítico, aperfeiçoando assim a sua produção escrita. 

Diante das dificuldades encontradas, pensamos no trabalho interdisciplinar, onde há necessidade de entendimento e compreensão 

das diversas formas de linguagens adotadas pelos docentes, pois os mesmos vêm adotando o uso das mídias como uma das formas 

diferenciadas da prática pedagógica. 

A leitura e sua interpretação são meios que nos permitem fazer algo concreto/ real, como por exemplos: ler as instruções de um 

jogo, manuais para uso de aparelhos eletrônicos, receitas culinárias, anúncios de jornais, classificados, notícias policiais, panfletos, bulas 

de remédios, gráficos, mapas entre outros.... 

Esse é um dos múltiplos desafios a ser enfrentado pela escola, de fazer com que os alunos aprendam a ler corretamente. Isto é, a 

aquisição da leitura é imprescindível para que possam agir com autonomia na sociedade letrada. 
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Objetivo Geral: 

Desenvolver habilidades das diversas formas de leitura, interpretação, escrita e produção textual, criatividade, desenvoltura oral e 

a responsabilidade em cumprir os prazos. 

Objetivos Específicos: 

• Desenvolver estratégias que sensibilize o aluno para a importância da leitura e escrita no cotidiano. 

• Incentivar a prática da leitura extra- sala de aula, pelo uso de diferentes títulos e autores. 

• Despertar habilidades de ler, interpretar e expressar nas diferentes áreas de conhecimento. 

• Desenvolver noções que facilitem a sua desenvoltura na apresentação e exposição de suas ideias. 

• Ensinar noções de responsabilidade e zelo. 

 

Desenvolvimento: 

O Projeto será desenvolvido no decorrer do ano letivo, será disponibilizada uma seleção de livros de acordo com a faixa etária dos 

alunos para cada turma. Haverá um momento paralelamente aos momentos literários em sala de aula, cada turma tem um dia programado 

na sala de leitura, para retirar o livro, levar para casa e devolver no dia estipulado.  Os registros serão organizados por cada docente, 

conforme o nível de desenvolvimento da turma. 
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Estratégias e metodologias a serem utilizadas 

 

• Seleção de obras, poesias, poemas, contos, advinhas, anedotas, jograis, parodias, cordel, sarau, revistas, notícias, textos 

gráficos, mapas, Google Earth; 

• Rodas de leituras e peças teatrais; 

• Uso de músicas, cantigas de rodas, brincadeiras; 

• Reescritas de fábulas e outros textos; 

• Pesquisas de temas variados com uso de livros e internet (meio ambiente, drogas, bullyng, doenças epidêmicas, atualidades 

(impeachment, corrupção, eleição) e outros); 

• Provinha e Prova Brasil; 

• Divulgação de autores dos livros trabalhados; 

• Dramatização de histórias infanto-juvenil; 

• Dramatização de um conto pelos professores; 

• Criação de histórias apoiadas em imagens; 

• Criação de histórias em quadrinhos; 

• Uso de vídeos. 

 

Cronograma da Sala de Leitura 

Os dias da semana são organizados para o atendimento dos alunos por período, turno, turma, dias da semana e data de devolução 

do livro emprestado. 
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Período matutino: 

DIAS DA SEMANA TURMAS DATA DE DEVOLUÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA  QUINTA-FEIRA 

TERÇA-FEIRA  SEXTA-FEIRA 

QUARTA-FEIRA  SEGUNDA-FEIRA 

QUINTA-FEIRA  TERÇA-FEIRA 

SEXTA-FEIRA  QUARTA-FEIRA 

 

 

Período vespertino: 

DIAS DA SEMANA TURMAS DATA PARA DEVOLUÇÃO 

SEGUNDA-FEIRA  QUINTA-FEIRA 

TERÇA-FEIRA  SEXTA-FEIRA 

QUARTA-FEIRA  SEGUNDA-FEIRA 

QUINTA-FEIRA  TERÇA-FEIRA 

SEXTA-FEIRA  QUARTA-FEIRA 
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Período 

Será realizado durante todo o ano letivo. 

 

Avaliação 

A avaliação será realizada através da análise dos trabalhos produzidos, da socialização, da participação, de apresentações orais 

e escritas, dramatizações, escrita/declamação de jograis, cartazes, murais, histórias em quadrinhos, gráficos, espaços geográficos na 

Feira Literária onde se fará a culminância desse projeto. 

 

PROJETO: Hora Cívica – Eu sou brasileiro 

Justificativa: Verificamos a importância de que os alunos adquiram conhecimentos sobre o nosso país: os seus símbolos, suas 

datas comemorativas, sua história, seu povo e aprendam a amar e respeitar a nossa cultura e as nossas produções. 

Objetivo Geral: Despertar o sentimento de civismo/nacionalismo e o compromisso de toda a comunidade escolar com a história do 

nosso país: seus símbolos, datas comemorativas, cultura e produções. 

Objetivos Específicos: 

 Desenvolver noções de patriotismo; 

 Desenvolver hábitos e atitudes cidadã perante os símbolos nacionais. 

Estratégias:  

• Acontece nas entradas dos turnos uma vez por semana na segunda-feira. 
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• Conversa sobre os símbolos nacionais, seus significados e datas comemorativas da semana; 

• O hino nacional é cantado por toda comunidade escolar presente no pátio da escola no horário estipulado. 

• As crianças ficam em filas com seus respectivos professores, todos voltados para as bandeiras do Brasil, do DF e da 

escola. 

 

Avaliação: 

Observação do envolvimento e participação da comunidade escolar nas atividades propostas. 

Duração: todo o ano letivo. 

 

SEMANA DISTRITAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A Semana Distrital da Educação Infantil foi instituída pela Lei Distrital nº 4.681, de 24 de novembro de 2011, que estabeleceu 

também o Dia Distrital da Educação Infantil, a ser comemorado no dia 25 de agosto de cada ano. A escolha desta data é uma homenagem 

ao nascimento da fundadora da Pastoral da Criança, a médica Zilda Arns. Neste ano, a Semana Distrital de Educação Infantil 

compreenderá o período de 22 a 26 de agosto. 

 Esta semana é trabalhada na escola com atividades diversificadas, lanches especiais, cinema, teatro, contação de histórias, noite 

do pijama, festa a fantasia, piquenique, dentre outros e com o envolvimento da comunidade escolar. 
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VI PLENARINHA – 2018 

TEMA “Universo do Brincar: A criança do Distrito Federal e o Direito ao Brincar”. 

Justificativa: 

A temática “Universo do Brincar:  A criança do Distrito Federal e o Direito ao Brincar” é fruto da avaliação final do Projeto 

apresentado pelas Unidades Escolares de Educação Infantil públicas e parceiras da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), 

realizada em 2017. 

 A VI Plenarinha - 2018 destaca a importância do brincar na escola, que constitui um processo de aprendizagem 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009) norteiam que 

os brinquedos, as brincadeiras e as práticas pedagógicas: promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos 

ritmos e desejos das crianças (Art.9, I).  

Em sua sexta edição, a Plenarinha da Educação Infantil convida o coletivo da escola a estudar, refletir e planejar sobre a importância 

do brincar. Sugere-se que cada profissional observe suas crianças e pense acerca das seguintes questões: 

 ● Por que as crianças brincam?  

● Por que falar sobre o brincar na Educação Infantil?   

● É importante acompanhar o brincar da criança?  

● O brincar deve ser mediado pela professora/ professor?  
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● Como a professora/ o professor pode acompanhar o brincar no dia a dia da Educação Infantil? 

 ● O brincar é a base do currículo infantil?  

● O brincar é discutido entre as professoras/ os professores de Educação Infantil? Em que momentos?  

● Você enfrenta dificuldade para brincar na Educação Infantil? Por quê? 

A partir do diagnóstico inicial, será possível construir elementos que indiquem como o lúdico está presente nas atividades propostas 

e como as crianças o vivenciam nas suas instituições, além do papel da professora-professor nessa interação. 

Assim a Escola Classe 22 de Ceilândia desenvolverá o seu projeto em conformidade com as orientações do guia da VI Plenarinha 

da Educação Infantil de 2018.  

Por meio de uma escuta sensível, baseada no currículo realizar ações planejadas e orientas objetivando criar espaço de muitas 

aprendizagens significativas por meio do brincar.  

 

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ESCOLA 

Acontece no mês de agosto trazendo pontos que resgatam a história da escola para o conhecimento dos alunos. Nesse ano a 

Escola Classe 22 comemora seus quarenta anos de história e com grande alegria irá comemorar esse momento com grande festa. O 

projeto a ser desenvolvido se dará com o resgate das memórias de pessoas que marcaram sua existência e que também foram marcadas 

por ela O envolvimento da comunidade dará corpo a esse projeto. 

Justificativa:  A Escola Classe 22 de Ceilândia nasceu da necessidade de garantir aos filhos dos moradores das quadras 6/8 , o 

direito à escolaridade nos anos iniciais do Ensino Fundamental o mais próximo de casa. O presente projeto visa resgatar a história da 
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Escola desde a sua fundação com o envolvimento da comunidade local, construindo uma linha do tempo até os dias atuais para que os 

alunos conheçam e valorizem a escola onde hoje são eles os protagonistas dessa história. 

Público alvo: Toda a comunidade escolar  

Duração do Projeto: todo o mês de agosto 

Objetivo Geral: Resgatar a história da Escola por meio de memórias de pessoas da comunidade escolar. 

Objetivos Específicos: 

• Reconstituir a história da escola construindo uma linha do tempo; 

• Entrevistar pessoas que trabalham hoje na escola e que já estudaram nela; 

• Entrevistar pais e moradores da comunidade que são ex-alunos; 

• Pesquisar como era a comunidade antes da construção da escola nesse local. 

 

Desenvolvimento: 

A equipe pedagógica organizará diferentes momentos de conversa com a comunidade escolar planejados conforme os 

objetivos a serem investigados. Os dados coletados nas pesquisas e entrevistas serão compartilhados por meio de cartazes 

e outras atividades a serem planejadas e executadas em diferentes momentos de aprendizagem. O foco principal desse 

projeto é trabalhar a identidade da escola e a sua valorização A culminância do projeto se dará com uma festa envolvendo 

toda a comunidade. 
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Avaliação: 

Sempre de caráter formativa chamando a todos para assumir um compromisso de cuidar da escola e zelar para que ela 

continue servindo à comunidade. 

 

CANTATA DE NATAL 

A cantata de Natal acontece no mês de dezembro, geralmente após o dia 10, próximo à formatura dos alunos de 2º Período e 5º 

ano. É um evento aberto à comunidade onde os alunos realizam belíssimas apresentações. 

 

FORMATURA DOS ALUNOS DO 2º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A formatura é uma cerimônia que contempla os alunos do 2º Período e o 5º ano. É uma cerimônia simples que se realiza na Escola 

com a presença das famílias, dos alunos, do corpo docente e da direção. Geralmente as famílias contratam uma pessoa, no segundo 

semestre, que fica responsável pelas fotos, ornamentação e buffet. A escola convida uma pessoa para ser o paraninfo das turmas ou os 

próprios pais e alunos fazem a indicação. O corpo diretivo da escola cuida da parte da cerimônia. 

 

         Passeios escolares 

Os passeios fazem parte do conjunto de atividades previstas no currículo da nossa escola. Sabemos que a educação não 

acontece apenas entre quatro paredes. É preciso proporcionar aos nossos educandos momentos de prazer e vivências em 

ambientes diferentes. Pensando na formação plena do educando e na construção de sua identidade e autonomia é que a escola 
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propõe os passeios com fins pedagógicos, sociais e culturais numa proposta interdisciplinar dos conteúdos. Cada passeio acontece 

de forma intencional relacionada ao currículo. 

Durante todo o ano letivo a escola realiza quatro passeios pagos sendo um por bimestre e outros passeios gratuitos quando 

há oportunidade de agendamento 

São preferencialmente sugeridos como passeios pagos o City tur pelos principais pontos turísticos de Brasília, cinema, teatro, 

circo, jardim botânico, planetário e parque da cidade. Outros passeios gratuitos sugeridos são: transitolândia, museus, caixa 

cultural, dentre outros  

 

4- PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES 

➢ 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A Escola Classe 22 de Ceilândia (E.C.22) junto ao Centro de Ensino Fundamental número 07 (CEF 07), desenvolvem o Projeto 

de Transição com os (as) estudantes do 5º ano da EC 22 que irão para o 6º ano no CEF 07. 

Esta articulação visa o incentivo à continuidade nos estudos com segurança evitando ao máximo a ruptura entre as etapas da 

Educação Básica. 

Objetivo Geral 

Amenizar as tensões e as rupturas dos estudantes entre as etapas da Educação Básica. 

Objetivos específicos 

• Diminuir a ansiedade e os medos dos estudantes sobre a nova fase escolar; 

• Recolher dos estudantes dos 5º anos e pais as perguntas que demonstrem suas curiosidades, medos e anseios sobre a nova 

escola; 
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• Articular com o CEF 07 a visita à EC 22 para uma roda de conversar com os estudantes do 5º ano. 

• Visitar o CEF para conhecer sua organização, particularidades e funcionamento  

• Iniciar no segundo semestre a bidocência orientando os alunos para o novo formato das aulas.  

Público Alvo 

• Estudantes dos 5º anos do período matutino e vespertino da EC 22 de Ceilândia. 

Realização  

•  Entrega dos formulários para os estudantes do 5º ano e pais. 

• Devolutiva dos formulários e o encaminhamento para o CEF 07. 

• Visita do CEF 07 na EC 22, e dos nossos alunos ao CEF. 

Metodologia 

• Um formulário será entregue aos estudantes e aos pais destes estudantes, com o intuito de identificar quais são os medos, os 

anseios e as curiosidades sobre a nova etapa da Educação Básica que ocorrerá no CEF 07. 

• Entrega destes formulários aos professores do CEF 07. 

• Um representante do CEF 07 virá à EC 22 para uma roda de conversa, com o objetivo de amenizar as dúvidas identificadas nos 

formulários. 

• Apresentação em data show de fotos e vídeos realizados pela gestão e pelos estudantes do 6º ano apresentando o CEF07. 

• Os alunos da E.C.22 farão uma visita ao CEF 07 para conhecer o funcionamento da escola, sua estrutura física e organização. 

• Já no segundo semestre organizar as aulas em formato de CEF para que os alunos vivenciem essa nova modalidade 

 

➢ EDUCAÇÃO INFANTIL E 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A Escola Classe 22 de Ceilândia (EC22) junto aos professores do 1º Período e do 1º ano do ensino fundamental desenvolvem o 

Projeto de Transição com os estudantes oriundos de casa, da creche e 2º Período da Educação Infantil. 
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Esta articulação visa o acolhimento dos estudantes para a sua inserção no mundo da escola e/ou nova etapa da Educação 

Básica. 

Objetivo Geral 

Acolher os estudantes para o início da sua vida escolar e sua inserção no mundo letrado.  

 

Objetivos específicos 

• Acolher os estudantes de forma lúdica; 

• Encantá-los com o universo da leitura, a escrita e a matemática; 

• Incentivá-los a querer ler, escrever e calcular  

• Despertar para a importância da frequência diária, realização das atividades e outras responsabilidades desta nova etapa. 

• Orientá-los na socialização e convivência com o outro. 

Público Alvo 

• Estudantes das turmas de 1º período da Educação Infantil e 1º anos do Ensino Fundamental. 

Realização  

• Acolhida com brincadeiras, balões, histórias, músicas e muita alegria 

• Roda de conversa para conhecer melhor cada um. 

• Apresentação do espaço escolar para todos os alunos. 

• Roda de conversa sobre as particularidades do 1º ano e o processo de alfabetização. 

• Reunião de pais – Boas vindas, orientação sobre as responsabilidades no 1º ano e o processo de alfabetização 

(acompanhamento diário, incentivo à leitura, acompanhamento nas tarefas diárias) 
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Metodologia 

• 1° dia – Alguns professores irão acolher os estudantes fantasiados – em uma única sala, os estudantes irão se reunir e sentarão 

em círculo. Haverá brincadeiras de quebra gelo para socialização. E também, haverá brincadeiras cantadas, música, contação de 

histórias, desenhos e brincadeiras livres. 

• 2º dia - Haverá rodas de conversas sobre as particularidades de cada período ou ano, histórias, brincadeiras e apresentação dos 

espaços da escola. 

Reunião de pais – será entregue as orientações específicas sobre as particularidades do 1º ano. Esclarecimento sobre a 

educação em ciclos no Bloco de Iniciação da Alfabetização, a importância da assiduidade para o processo de alfabetização e as 

consequências das faltas 
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5-RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE  

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

LEI Nº 11.988, DE 27 DE JULHO DE 2009. 

 Cria a Semana de Educação para a Vida, nas escolas públicas de 
ensino fundamental e médio de todo o País, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Todas as escolas de ensino fundamental e médio da rede pública no País realizarão, em período a ser determinado pelas 
Secretarias Estaduais de Educação, a atividade denominada Semana de Educação para a Vida. 

Art. 2o A atividade escolar aludida no art. 1o desta Lei terá duração de 1 (uma) semana e objetivará ministrar conhecimentos relativos a 
matérias não constantes do currículo obrigatório, tais como: ecologia e meio ambiente, educação para o trânsito, sexualidade, prevenção contra 
doenças transmissíveis, direito do consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. 

Art. 3o A Semana de Educação para a Vida fará parte, anualmente, do Calendário Escolar e deverá ser aberta para a participação dos 
pais de alunos e da comunidade em geral. 

Art. 4o As matérias, durante a Semana de Educação para a Vida, poderão ser ministradas sob a forma de seminários, palestras, 
exposições-visita, projeções de slides, filmes ou qualquer outra forma não convencional. 

Parágrafo único. Os convidados pelas Secretarias Estaduais de Educação para ministrar as matérias da Semana de Educação para a 
Vida deverão possuir comprovado nível de conhecimento sobre os assuntos a serem abordados. 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 27 de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.988-2009?OpenDocument
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De acordo com referida Lei, a Escola Classe 22 de Ceilândia desenvolve um trabalho diversificado voltado para as turmas de 

Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental na Semana de Educação para a Vida. Esta semana faz parte do calendário 

escolar anual e acontece no mês de maio. É aberto à participação dos pais de alunos e de toda a comunidade escolar. 

Justificativa: 

O presente projeto desenvolve-se com a finalidade de discutir e socializar os temas transversais com todos os alunos, equipe 

escolar e comunidade escolar culminando com a Festa da Família onde os alunos fazem belíssimas apresentações à comunidade escolar 

voltadas para o tema família. 

Objetivo Geral: Discutir e trabalhar materiais, palestras, passeios, oficinas que contemplem os temas transversais tais como: meio 

ambiente, sexualidade, pluralidade cultural, saúde, família e sustentabilidade. 

Metodologia: 

Em reunião coletiva, realiza-se o planejamento com as temáticas escolhidas para toda a semana de trabalho incluindo teatros, 

passeios, palestras, dinâmicas, oficinas, seminários, exposições, vídeos, filmes e outros, de acordo com a temática e as especificidades 

do  tema estabelecido, ressaltando que no último dia da semana acontece a culminância do projeto com a exposição dos trabalhos 

produzidos pelos alunos e  apresentações com a participação de toda a comunidade escolar com a intitulada “Festa da Família”. 

Avaliação: Durante toda realização do projeto envolvendo alunos, professores e comunidade escolar. 
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DIA LETIVO TEMÁTICO: 

Acontece uma vez por bimestre, com data prevista no calendário escolar. É um momento de integração escola- família- 

comunidade. O objetivo do evento é discutir o Projeto Político Pedagógico da escola com toda a comunidade escolar, os gestores, 

professores, demais profissionais da educação, familiares e conselho escolar. A iniciativa é pautada pelo princípio da gestão democrática 

e requer o esforço e o envolvimento de todos na construção coletiva de uma educação mais democrática e de qualidade. 

As reuniões com a comunidade escolar acontecem geralmente no pátio da escola ou na sala de professores com exposição dos 

assuntos feitas pelos gestores ou por convidados (palestrante) sobre o tema escolhido. São escolhidos temas atuais que contemplem os 

temas transversais previstos no Currículo em Movimento da Educação Básica como Bullyng, Dengue, Valores, Meio Ambiente, 

Sustentabilidade, Uso Sustentável da Água ou outros sugeridos pela necessidade de abordagem. É um momento muito rico de interação 

entre escola e comunidade. 

REUNIÕES DE PAIS E MESTRES 

 São planejadas na primeira coordenação coletiva pelos professores juntamente com a direção e coordenadores a fim de 

estabelecer um cronograma de atendimento comum para escola, podendo-se realizar reuniões extraordinárias conforme as necessidades 

se apresentem. Os pais tomarão conhecimento sobre os métodos e as estratégias utilizadas pelos professores e Escola e de sua 

importância no processo educacional e acadêmico na vida escolar de seu/a filho Os resultados educacionais são apresentados por meio 

de relatório descritivo e apresentação de instrumentos utilizados em todo o processo. 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Quando questionados sobre a Avaliação Institucional, o grupo expôs a importância do ato de avaliar o trabalho executado pela 

instituição por meio dos seus agentes, mas de forma que os apontamentos sejam considerados e colocados em prática. A Avaliação 
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Institucional deve impulsionar o trabalho desenvolvido na escola, deve direcionar esse exercício objetivando a melhor utilização e o melhor 

desempenho dos recursos tanto humanos como materiais. 

 

PROJETOS DA ESCOLA CLASSE 22 – CONSTRUÍDOS COLETIVAMENTE NO CONSELHO DE CLASSE 

Os projetos desenvolvidos no primeiro semestre do ano de 2017 objetiva o despertar para a leitura dos (as) estudantes e dos 

servidores envolvidos com a educação. Os projetos foram criados pelas professoras, juntamente com a coordenação e direção da 

escola.  

 O assunto que permeia os projetos – a leitura – foi escolhido no conselho de classe do 1º bimestre. O tema Leitura se deu pela 

percepção das professoras na dificuldade que os (as) estudantes tem com a leitura, a interpretação e a resolução de problemas 

matemáticos, além da dificuldade de elaborar argumentos para resolução ou exposição de um problema vivido pelas crianças. 

 Os projetos iniciarão no decorrer do 2º bimestre, com pausa no recesso de julho e continuará no decorrer do segundo semestre. 

Haverá a participação de todos os sujeitos da escola – estudantes, professoras, coordenadoras, bibliotecária, orientadora educacional, 

direção, assistentes educacionais, terceirizados, monitores da educação e os (as) responsáveis. 

 Os projetos são:  

• Momento do Reconto – mensal (“Senta que lá vem história”) 

• Correio da escola – mensal 

• Leitura Semanal - (20 minutos) (“Hora da História!”) 

• Intervivência – Classe Especial e Educação Infantil 

• Ida semanal à sala de leitura 

 

 

 



 
             EC 22 

136 

Momento do reconto – Senta que lá vem história 

Objetivo: Dramatizar por meio do reconto uma história para todos da escola.  

Metodologia: Uma turma da escola ficará responsável para trabalhar com uma história (podendo ser criação própria ou de outros 

autores). Primeiramente, a escolha do livro deverá ser realizada coletivamente com a professora e os estudantes, podendo a história 

ser também de criação da própria turma. Após a criação, a leitura, o trabalho com as diferentes linguagens com o texto; a turma 

responsável fará a interpretação do livro para todos da escola. A apresentação poderá ser por meio de teatro, como também, musicada, 

declamada entre outras, tendo como centralidade a participação ativa dos estudantes envolvidos. 

Periodicidade: mensal 

 Horário das apresentações: 8h30 às 9h00 matutino 

                                             14h00 às 14h30 vespertino 

• Público alvo: Classe Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 

Cronograma para os turnos 
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MATUTINO         VESPERTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma Professora Mês/ Dia da 
apresentação 

História 

Classes 
Especiais  

Cláudia e 
Edima 

Junho – 30 de 
junho 

 

 
1º e 2º 
período 

Márcia 
Cristina, 
Eunice e 
Estephany 

Agosto – 25 de 
agosto (dia distrital 
da Ed. Infantil) 

 

1º e 2º anos Vânia e 
Jully 

Setembro – 29 de 
setembro 

 

3º anos Juliane e 
Janaína 

Outubro – 27 de 
outubro 

 

4º ano Joyna Novembro – 24 de 
novembro 

 

5º anos Geralda e 
Kelly 

Dezembro – 8 de 
dezembro 

 

 

Turma Professora Mês/ Dia da 
apresentação 

História 

Classe 
Especial 

Maristela e 
Melissa 

Junho – 30 de 
junho 

 

 
1º e 2º 
períodos 

Renato, 
Elizabth e 
Lenina 

Agosto – 25 de 
agosto (dia 
distrital da Ed. 
Infantil) 

 

1º ano Márcia e 
Edilaine 

Setembro – 29 de 
setembro 

 

2º e 3º anos Vera, 
Fátima e 
Kátia 

Outubro – 27 de 
outubro 

 

4º ano Cláudia 
Fernanda 

Novembro – 24 de 
novembro 

 

5º ano Eliane Dezembro – 8 de 
dezembro 
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PROJETO: “O CARTEIRO CHEGOU!” (CORREIO NA ESCOLA)   

Público Alvo: Ensino Fundamental 

Periodicidade: Mensal, toda a primeira terça do mês  

Início:  Junho              

  Culminância: piquenique no final do segundo semestre 

Objetivos:  

• Desenvolver a escrita  

• Compreender textos escritos por outras pessoas 

• Escrever em diferentes gêneros textuais. 

• Conhecer as características do gênero carta pessoal e as diferentes situações de comunicação em que é produzido. (Pnaic) 

• Reconhecer a função social de uma carta através de discussão oral; 

• Desenvolver capacidades de compreensão leitora a partir do estudo do texto; 

• Estabelecer condições de produção de uma carta pessoal, adequando a produção escrita ao contexto e aos possíveis 

interlocutores; 

• Desenvolver habilidades metacognitivas, mediante a reescrita e a revisão do próprio texto; 

• Desenvolver a habilidade de expressão e argumentação oral e escrita a partir de discussão sobre o tema carta; 

Metodologia 

O personagem do carteiro deverá entregar uma carta endereçada a cada turma convidando-os a participar do projeto. 

O projeto deverá ser apresentado as crianças resgatando um pouco da história dos correios e o gênero textual carta, sua função e suas 

características. 
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Haverá um sorteio entre os alunos onde cada um terá um correspondente, desconhecido e estes trocarão cartas a fim de conhecer melhor 

o colega. Mensalmente esses alunos trocarão correspondências por meio do correio da escola.  

A culminância do projeto será promover um encontro entre as crianças e seus novos amigos. 

 

PROJETO:  HORA DA LEITURA! (Leitura Semanal) 

Público alvo:  Todas as turmas da escola 

Objetivo: Utilizar a leitura deleite como estratégia de formação de leitores 

Objetivos específicos: 

• Ler pelo simples prazer de ler! Sem objetivos didático-pedagógicos, sem a "obrigação" de trabalhar em aula sobre o que foi lido. 

• Inserir do momento da Leitura Deleite na sala de aula permitindo ao aluno entender as várias finalidades da leitura 

• Despertar o gosto pela leitura; 

• Promover um entretenimento saudável que ensina, informa e forma crianças e adultos, de uma forma motivante e alegre. 

• Estimular a imaginação e a curiosidade; 

• Promover acesso a vários textos (e vários gêneros), conhecerem vários autores e estilos de escrita; 

Periodicidade: Semanal, ás quartas – feiras, com o professor da turma ou convidados 

Metodologia: Todas as pessoas da escola deverão ao toque do sinal interromper todas às atividades para ler. 
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PROJETO INTERVIVÊNCIA 

Objetivo: propiciar a relação com os estudantes da classe especial e educação infantil por meio de brincadeiras, histórias e 

lanches coletivos. 

Metodologia: cada professora das classes especiais e da educação infantil proporcionará o encontro acolhedor das salas  

participantes Os estudantes da sala promotora do encontro será responsável em desenvolver uma brincadeira, música ou 

atividades brincantes para receber os demais estudantes, além de propiciar um delicioso lanche coletivo. 

Periodicidade: mensal – segunda terça-feira de cada mês 

Público Alvo: Classe Especial e Educação Infantil 

 

PROJETO - IDA SEMANAL A SALA DE LEITURA   

Objetivo: Desenvolver a autonomia do (a) estudante à escolha do que quer ler. Incentivá-lo a fazer a leitura nos momentos livres que 

tem em casa, na escola ou em outro ambiente escolar e não escolar. 

Metodologia: semanalmente, a professora levará os estudantes à sala de leitura para proporcionar ao (a) estudante o momento da 

escolha do livro que irá ler. Disponibilizando tempo para que ele folheie, observe e escolha o livro que o (a) agrade. 

Público Alvo: Classe Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental . 

Periodicidade:Semanal 
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PROJETO SALA DE LEITURA MONTEIRO LOBATO 

 
 ‘’Um país se faz com homens e Livros ‘’. 

(Monteiro Lobato) 
 
 
 

Justificativa:  

Visto a detecção da dificuldade dos alunos com a leitura e interpretação, seja de textos ou de situações problemas, e do pouco 

acesso por estes alunos a livros fora do espaço da escola, torna –se necessário ressignificar  a utilização da sala de leitura, transformando-

a  em um espaço de busca e construção do saber, trazer a comunidade escolar para este espaço afim de despertar, incentivar e promover 

a leitura visando enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. 

Desenvolveremos dentro deste projeto, ações voltadas ao desenvolvimento das habilidades referentes à leitura e interpretação;  

oportunizando situações para o desenvolvimento do hábito de ler através, principalmente, do acesso a livros, revistas, gibis, enfim todo 

tipo de literatura; estratégias  que envolvam toda a comunidade escolar a fim de proporcionar aos alunos desde  a Educação Infantil aos 

demais anos do Ensino Fundamental o prazer da leitura e das habilidades inerentes a esta para continuar aprendendo; também estratégias 

que mostrem aos pais o seu papel na educação e participação na vida escolar de seus filhos. 

Objetivo Geral:  Apoiar o desenvolvimento das atividades pedagógicas na escola, incentivar a leitura e a pesquisa e suprir as 

necessidades de conhecimento dos alunos. 

Objetivos específicos: 

• Estimular o interesse do aluno pela leitura de livros diversos, por meio de visitação e empréstimo na sala de leitura. 
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• Disponibilizar um acervo adequado aos alunos que serão atendidos, ou seja, Educação Infantil e alunos do 1º ao 5º ano.do Ensino 

Fundamental.  

•  Buscar a atualização anual do acervo da biblioteca 

• Apoiar as atividades que serão desenvolvidas pelos educadores durante o ano letivo 

• Promover a leitura através de eventos culturais, tais como: ciranda de livros e concurso de redação. Incentivar a participação dos 

alunos no desenvolvimento da biblioteca através do pedido de sugestões de livros para lazer, que serão feitos pelos alunos e 

adquiridos conforme adequação com a política de seleção da biblioteca 

 

Clientela: Professores e estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, alunos da educação infantil  e classes especiais por meio de 

projetos específicos. 

 

Estratégias: 

• Reorganização da sala de leitura , preparando um espaço agradável para leitura e pesquisas, para que os alunos sintam atraídos a 

frequentá-la. 

• Organizar um cronograma de uso deste espaço, oportunizando que todas as turmas tenham acesso à biblioteca para leitura, pesquisa 

e entretenimento. 

• Proporcionar diferentes atrações para tornar o espaço bem dinâmico (contação de histórias, dramatizações etc.). 

• Disponibilizar revistas e jornais para deixá-lo neste espaço e para ser usado pelo professor em sala de aula, quando necessário. 

• Permitir que o aluno participe ativamente deste universo da leitura, ouvindo histórias, contando, recontando, discutindo, montando 

cenários, emitindo opinião sobre a obra lida, dando sugestões, para que se tornem adultos leitores. 

• Realizar empréstimos de livros a professores e alunos dentro da unidade de ensino 
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• Promoção de concursos que promovam a leitura. 

• Realizar campanhas de arrecadação de livros e gibis; empréstimos de livros da sala de leitura; 

• Organizar um cronograma anual de projetos a serem desenvolvidos pela sala de leitura. 

• Elaborar um plano de ação com calendário do desenvolvimento do projeto na Escola. 

• Feira Literária onde se fará a culminância e apresentações dos projetos desenvolvidos ao longo do ano 
• Utilizar fichas literárias. 
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Anexo 1 

PRÉ PROJETO  

SALA DE LEITURA “MONTEIRO LOBATO’’. 

ANO NOME OBJETIVOS DESENVOLVIMENTO RECURSOS  CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Educação 

infantil e 1º 

ano 

família, 

conta 

pra 

mim? 

-ampliar o repertório 

de histórias 

conhecidas pelos 

alunos. 

-estabelecer maior 

vínculo entre mães e 

filhos. 

-restabelecer, entre 

os familiares, o 

habito de contar 

histórias. 

será entregue uma sacolinha 

para o 1º período e uma pasta 

para o 2º período com um livro 

para cada turma. 

cada aluno levará a 

sacola/pasta para casa por 

um dia, onde a mãe ou outro 

familiar lhe contará a história e 

assim sucessivamente, até 

que todos os alunos tenham 

ouvido a referida história. 

o livro, então, será trocado e o 

processo repetido. 

-sacola 

de leitura. 

-pastas 

-livros. 

-teatro. 

-avental. 

-dedoches. 

 

1º, 2°, 3° e 4° 

bimestres. 

-observação do 

interesse dos 

alunos. 

-relatos realizados 

sobre as histórias. 

todas as 

turmas da 

escola 

viajando 

no 

mundo 

da 

leitura 

proporcionar ao 

aluno o 

desenvolvimento do 

habito e o gosto da  

leitura fazendo-o 

entendêr a leitura 

deverá ser realizada uma 

seleção de histórias que serão 

trabalhadas com os alunos, 

mediante conto ou 

representações das mesmas. 

livros de 

literatura; 

tesoura; 

cola; 

lápis de cor; 

1º, 2°, 3° e 4° 

bimestres (uma 

vez ao mês). 

-observação do 

envolvimento e 

motivação das 

crianças com as 



 
             EC 22 

145 

como atividade 

significativa e 

alegre. 

despertar a 

criatividade, a 

curiosidade e a 

imaginação dos 

estudantes 

em algumas destas, poderá 

ser realizada uma atividade de 

arte. 

realizaremos, ainda, 

momentos de leitura e 

comentários sobre os 

trabalhos realizados. 

papéis 

variados; 

massinha de 

modelar; 

teatro; 

fantoches. 

atividades 

propostas. 

4º ano lá vem 

mais 

uma 

história 

 desenvolver o 

hábito da leitura; 

melhorar a 

interpretação e a 

escrita. 

será entregue aos 

professores 15 

pastas de leitura, 

contendo em cada 

uma 1 livro e 30 

fichas de leitura. 

o professor ficará responsável 

por fazer circular estes livros, 

chegando ao final do ano com 

todos os alunos lendo pelo 

menos 15 livros e 

respondendo suas 

respectivas fichas; 

ao professor também compete 

as correções das fichas de 

leitura 

Livros 

pastas 

fichas de 

leitura 

lápis 

lápis de cor 

professores 

regentes 

professores 

da sala de 

leitura. 

1º, 2º, 3º e 4º 

bimestre. 

correção das 

fichas de leitura; 

responsabilidade 

dos alunos para 

com os livros no 

sentido de não 

estragar e não 

extraviar. 

5º ano caixa de 

leitura 

-desenvolver o 

habito de leitura; 

-diferenciar estilos 

textuais; 

realizar-se-á um evento com 

cada sala para a entrega de 

uma caixa contendo textos 

variados, revistas e gibis, para 

-revistas 

variadas; 

1º, 2°, 3° e 4° 

bimestres. 

-freqüência do uso 

da caixa. 
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-informar-se sobre 

assuntos diversos. 

ampla utilização em sala de 

aula. 

-textos soltos 

de jornais ou 

revistas; 

-gibis. 

 

professores 

 

roda da 

leitura 

 

-incentivar a leitura 

de livros de literatura 

em sala de aula. 

  

 

cada professor receberá uma 

pasta com um quantitativo de 

mais ou menos 20 livros, 

podendo estes ser do projeto 

ler é legal, para uso em sala 

de aula. quando todos forem 

lidos/trabalhados o professor 

deverá comunicar à sala de 

leitura para que haja uma 

troca de títulos. 

 

-pastas 

-livros 

 

1º, 2º, 3º e 4º 

bimestres 

 

-relatos do 

professores; 

-troca de títulos. 

 

todas as 

turmas da 

escola 

 

caixa de 

leitura 

 

despertar  

o gosto e interesse 

por diversos 

gêneros textuais 

 

caixa de leitura: diversos 

genêros textuais onde cada 

um vai ler apenas por prazer. 

 

caixa de 

livros com 

diversos 

gêneros 

textuais. 

 

quinzenal ás 

segundas-feiras. 

 

observação do 

interesse e do 

envolvimento dos 

alunos com a 

leitura. 
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PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
 ‘’Nossa mente é a melhor tecnologia, infinitamente superior em complexidade ao melhor computador, porque 

pensa, relaciona, sente, intui e pode surpreender’’ 
(Moran, 1997) 

 
 

Justificativa: 

A presente proposta foi construída pensando-se numa educação de qualidade, tendo como objetivo principal, a aprendizagem 

significativa de nossos alunos. Vivemos em uma sociedade onde não é mais possível ignorar os avanços tecnológicos e o impacto que 

isso provoca em nossas crianças quando chegam à escola. Desde cedo, salvo exceções, elas têm acesso a celulares, internet, câmeras 

digitais entre outros tipos de tecnologia. Os nossos alunos devem ser preparados de modo a utilizar as tecnologias como ferramenta para 

o seu crescimento pessoal e acadêmico, porém esbarramos na falta de profissional qualificado para atender os alunos no laboratório de 

informática e a assistência técnica coerente dentro da rede tornando-se um entrave para o trabalho pedagógico.  

Pensa-se na inserção das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) de modo a contribuir com a aprendizagem do aluno, 

favorecendo assim o processo de ensino-aprendizagem, facilitando o entendimento e assimilação de conteúdos .Para isso, é importante 

que haja a atualização e formação continuada de nosso corpo docente, em relação ao uso das TICs (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) e ao seu comprometimento com o fazer pedagógico, além do compromisso com a formação integral dos alunos. 

Todas as nossas ações estão voltadas para o bom atendimento do aluno e seu desenvolvimento integral, visando atender as quatro 

grandes necessidades de aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. 

Objetivo Geral: 

Promover o uso pedagógico da informática na educação básica, integrando a informática educativa com a proposta de ensino pedagógica 

da escola, a fim de desenvolver diversas habilidades com o uso do computador e contribuir com a educação do aluno, estimulando o 

aprendizado, contemplando as diversas áreas do conhecimento de forma interdisciplinar. 
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Objetivos específicos: 

• Inserir o aluno no mundo digital 

• Transformar a sala de informática em um ambiente pedagógico facilitador de aprendizagem. 

• Ensinar aos estudantes como utilizar os sites de busca e páginas educacionais específicas para pesquisa escolar. 

• Estimular o raciocínio lógico, curiosidade e autonomia dos estudantes bem como estimular a leitura e a escrita. 

• Motivar nos alunos o interesse pela pesquisa 

• Desenvolver no aluno a aprendizagem cooperativa 

• Promover a interação entre alunos e professores 

• Apoiar as atividades que serão desenvolvidas pelos educadores durante o ano letivo 

 

Público Alvo: Professores e estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, Educação 

Infantil e Classes Especiais por meio de projetos específicos 

Estratégias: 

• Organizar um cronograma de uso deste espaço, oportunizando que todas as turmas tenham acesso aos computadores para pesquisa e 

outras atividades previstas. 

• Organizar um cronograma anual de projetos a serem desenvolvidos pelo laboratório de informática. 

• Elaborar um plano de ação com calendário do desenvolvimento do projeto na Escola. 

• Orientar professores e alunos para a utilização do espaço. 
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• Realizar reuniões no Laboratório de Informática, primeiramente com uma mensagem de boas- vindas eletrônica, leitura do informativo 

sobre políticas para o uso do laboratório e seus equipamentos. 

• Diagnóstico da realidade dos professores frente à Informática Educativa: Os professores deverão preencher um questionário sobre a 

formação, tempo de utilização, dificuldades na atividade, conhecimentos de informática e o que sentem em relação à informática para que 

sejam definidas estratégias para auxiliá-los na utilização do laboratório. 

• Elaboração da política de uso do Laboratório direcionada aos alunos e professores 

• Realização de oficinas:  Durante o ano letivo devem ser oferecidas aos docentes oficinas de vivências sobre esta nova tecnologia, para 

que possam refletir e encontrar meios de incorporá-la a sua aula como uma ferramenta pedagógica. 

• Instalações de softwares educativos: Os softwares poderão ser adquiridos; mediante pesquisa de softwares livres, que são gratuitos, 

pela internet. de acordo com a metodologia da escola a seleção ou indicação do quadro docente em alguns casos, realizar a compra do software 

pela escola. 

• Realizar a manutenção preventiva do Laboratório de Informática Educativa: A manutenção deverá ser gerenciada pelo professor 

responsável pelo laboratório  e alguns alunos monitores que diz respeito à atualização do banco de dados, atualização e verificação de antivírus, 

execução do scandisk e desfragmentador de disco, organização de pastas e trabalhos dos alunos no windows explore, eliminação de coockies 

e arquivos temporários, bem como outros procedimentos que possam ser indicados pela escola. 

• Abertura do Laboratório nos 2 turnos para uso como atividade extraclasse. 

 

Avaliação :Bimestral, através da ficha de avaliação dos resultados observados, realizando comparação do aluno consigo mesmo nos avanços 

antes e depois da implantação da aula de informática do comportamento do aluno mediante esta nova tecnologia, ganhos e dificuldades 

sentidas pelo grupo, bem como apontar sugestões que possam melhorar a prática da informática educativa na escola. 
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Estrutura de Projeto Interdisciplinar  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 22 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: EDUCAR PARA VALER – VALORES NA EDUCAÇÃO 

Etapas: Educação Infantil- 1º e 2º Período 
Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano  

Total de estudantes 
envolvidos:443 

Áreas de conhecimento :Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e 
para os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade. 

Equipe responsável: Direção, Corpo Docente, SOE, SEAA e Equipe Pedagógica 
 
 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto nasce da necessidade da recuperação do sujeito e das suas relações consigo 

mesmo, com o outro e com meio ambiente dentro do ambiente escolar e na vida, para um 

convívio pacífico, harmônico e tolerante às diversidades e às adversidades. As ações 

desenvolvidas neste projeto hão de atender também as Lei 10 639/2003 e Lei 11 645/2008 

, cujos textos seguem abaixo: 

 
LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008. 
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 
9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faz saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o   O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 
e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena. 
§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 
da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 
a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” (NR) 

Art. 2o   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília,10 de março de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

 
 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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PROBLEMATIZAÇÃO 

 
✓ Por que trabalhar valores em Educação? 
✓ De que maneira esse projeto poderá melhorar a aprendizagem e a convivência 

dos alunos no ambiente escolar? 
✓ O projeto irá envolver a comunidade escolar? 
✓ Quais os resultados almejados por meio dos projetos desenvolvidos na vida 

social dos educandos? 
✓ De que maneira esse projeto poderá integrar o trabalho pedagógico 

desenvolvido pela instituição e os demais projetos? 
 

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

• Desenvolver atitudes de respeito, amor, solidariedade e paz 
consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente valorizando 
e respeitando o bem-estar social e o pluralismo cultural. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 

1. Incentivar a formação de valores como amor, respeito, família, 
união, solidariedade e paz, 

2. Contribuir com a aprendizagem e formação integral dos 
educandos; 

3. Envolver a comunidade escolar na realização dos projetos 
visando uma convivência harmônica e integrada; 

4. Proporcionar momentos de reflexão sobre os valores na 
transformação da sociedade. 

 

CONTEÚDOS 

 
A Escola Classe 22 trabalha com uma proposta, tendo um tema gerador como referência 
para todos os outros projetos pedagógicos desenvolvidos durante o ano. A partir do macro 
projeto subdividem-se outros afins, de acordo com o tema central. 

 

1º BIMESTRE: RESPEITO – UM BELO COMEÇO 
 

•  Importância da higiene pessoal, ambiental e social; 

• Boas maneiras para o convívio em grupo; 

• Valorização do patrimônio escolar como sendo seu; 

• Desenvolver atitudes de conservação e uso consciente da água; 

• História de Brasília e seus principais monumentos; 

• História dos índios, seus hábitos e costumes, sua influência em nossas vidas; 

• Aprender a respeitar os índios com a finalidade de construir a cidadania que respeita 

e tolera a diversidade. 

• Conhecimento lógico- matemático, linguístico e produção de textos coletivos; 

• Orientação sobre os direitos e deveres de cada um (normas da escola); 

• Adoção de atitudes de solidariedade, companheirismo, respeito e cooperação; 
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• Resolução de conflitos por meio do diálogo, ouvir e respeitar os outros. 

 

2º BIMESTRE: FAMÍLIA – UM TIME CAMPEÃO 

 O envolvimento e a participação da família no ambiente escolar são de suma 

importância para que a escola desempenhe de forma satisfatória a sua função, pois neste 

contato ela se torna consciente também do seu papel enquanto seu dever. A escola e a 

família juntas só podem contribuir para a educação de qualidade social que forma cidadãos 

conscientes e sujeitos de sua história.  

 No 2ºbimestre é realizada a Semana de Educação para vida prevista no Calendário 

Escolar da Escolas Públicas do Distrito Federal e também a Festa Junina / Julina da Escola 

que estão relacionadas ao tema do bimestre.  

 

Conteúdos: 

Conscientização de coletividade, união e respeito mútuo entre todos; 

• Valorização do papel de cada um dentro da família; 

• Atitudes de preservação e respeito à família; 

• Análise dos pontos positivos e negativos do projeto de forma crítica construtiva; 

• Motivação para melhora da auto-estima e responsabilidade de cada família e seu 

papel na sociedade; 

• Incentivo à participação e envolvimento da família com os projetos da escola; 

• Organização de oficinas relacionadas à Semana de Educação para Vida; 

• Organização da gincana relacionada à Festa Junina/ julina; 

• Valorização do diálogo no ambiente familiar e escolar; 

•  Importância da afetividade na escola e na família; 

• Conhecimento lógico-matemático, linguístico, produção de textos e conhecimento de 

mundo conforme o planejamento bimestral. 

 

3º BIMESTRE: JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA 

Conteúdos: 

• Respeito às diferenças físicas e características pessoais de cada um. 

• Consciência e respeito ao meio ambiente. 

•  Atitudes do não desperdício e consumo responsável. 

• Incentivo à participação e envolvimento da comunidade escolar; 

• Boa convivência com o meio ambiente e a preservação do planeta, 

• Estímulo a iniciativa dos alunos em reciclar materiais para evitar o desperdício;                      

• Incentivo à criatividade para a transformação do lixo em objetos úteis.; 

• Comemoração do Dia da Árvore (21 de setembro), e o Dia Mundial dos Animais (4 

de outubro), visando sensibilizar para a preservação da floresta.   

• Desenvolvimento do projeto da Semana Nacional de Luta da Pessoa com 

Deficiência; 
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• Realização da Feira Literária/ musical; 

• De onde vieram as doenças, em especial a Dengue, Zika Vírus e Chikungunya 

• Alerta sobre as doenças (causa, sintomas, tratamento e profilaxia).  

• Preservação da higiene na escola e no meio social em geral; 

• Confecção de livros da turma, cartazes, ilustrações dos livros lidos; 

• Realização da Feira Literária/ musical 

• Semana da Criança – atividades lúdicas variadas 

 

4º BIMESTRE:  PAZ NO MUNDO: COMEÇA NA ESCOLA 

  

A paz é um direito universal do homem. Deve ser trabalhado juntamente com valores como 

honestidade, dignidade, respeito, tolerância, solidariedade que devem permear toda 

atividade humana. Assim, deve-se trabalhar como algo que exige autoconhecimento e 

produto de escolhas desenvolvendo uma Cultura de Paz, oportunizando à comunidade 

escolar reflexões acerca de valores, conceitos, comportamentos e atitudes que expressem 

saberes referentes à cidadania, tolerância, colaboração, respeito e compreensão das 

diferenças que existem entre as pessoas e que podem ser pontos de conflitos. 

Conteúdos: 

• Filmes, músicas e documentários sobre o tema; 

• Produção de textos coletivos e individuais; 

• Resolução de situações problemas diversos; 

•  Confecção de cartazes; 

• Realização da Semana da Criança (12 de outubro) e do professor; 

• Culminância do projeto de Consciência Negra (20 de novembro); 

• Proclamação da República; 

• Cantata de Natal; 

• Formatura dos alunos do 2º período e do 5º ano. 
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PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Elaboração de combinados e regras de convivência no ambiente 
escolar de modo democrático e participativo; 
Conhecimento do Regimento Escolar; 
Cumprimento das sanções disciplinares previstas para o 
descumprimento dos combinados; 
Realização de projeto de conscientização do uso responsável da água 
e dos recursos naturais; 
Reconhecimento e valorização do bem-estar pessoal e coletivo. 
Políticas de inclusão com equidade. 

Toda a equipe 
de servidores 
da escola, 
estudantes e 
comunidade 
escolar 

Humano ee 
material 
diversos 

Bimestral 

2 Jogos interativos; 
Atividades em grupo; 
Realização dos demais projetos previstos (reagrupamento, interventivo, 
reforço, semana de Educação para a Vida, festa da família, festa 
Junina/Julina..) 
Gincanas; 
Reuniões de pais e Mestres; 
Passeios escolares 
 

Toda a equipe 
de servidores 
da escola, 
estudantes e 
comunidade 
escolar 

Humano, 
financeiro 
,material e de 
multimídia 

Bimestral 

3 Realização de eventos como: palestras, Dia Letivo Temático, oficinas, 
feira literária / musical, 
Integração com: Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Semana 
Nacional da Educação Infantil, Dia da Consciência Negra; 
Prestação de contas; 
Realização de conselho de classe participativo; 
Eleição e atuação do conselho escolar; 
 Avaliação Institucional  

Toda a equipe 
de servidores 
da escola, 
estudantes e 
comunidade 
escolar 

Humano, 
financeiro 
,material e de 
multimídia 

Bimestral 
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4  Assembleias de apresentação e avaliação do PPP; 
Palestras sobre: valores para a vida, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Bullyng, Atuação do Conselho Tutelar, epidemias; 
Realização da formatura dos alunos do segundo período e do 5º ano e 
conscientização da importância dos estudos na vida de cada um; 
Apresentação e atuação dos Serviços de Apoio à aprendizagem; 

Toda a equipe 
de servidores 
da escola, 
estudantes, 
comunidade 
escolar, 
conselho 
tutelar, 
palestrantes 
convidados 

Humano, 
financeiro, 
material e de 
multimídia 

Bimestral 
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AVALIAÇÃO  
 
 
O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 22 apresenta uma proposta de ação focada nas 
características da gestão democrática e participativa onde todos tem relevante importância na 
tomada de decisão. Toda a prática pedagógica visa a formação integral do educando e a sua atuação 
social como agente de transformação. A abordagem de Valores para a Vida vai cerceando toda ação 

no processo de ensino- aprendizagem dos alunos e nas relações estabelecidas com a 
comunidade escolar. A avaliação é de caráter formativo, focada no desempenho de cada 
estudante, na sua formação, interação, convívio, relações e atitudes de superação e auto- 
estima melhorada. Deste modo a avaliação é processual e contínua ao longo do ano letivo.  
 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

GDF. Currículo em Movimento da Educação Básica. Secretaria de Estado de Educação, 

2013. 

GDF. Fórum Distrital de Educação. Plano Distrital de Educação (2015 – 2024). Brasília, 

2015. 

GDF. Portaria nº 15, de 11 de fevereiro de 2015. Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Secretaria de Estado de 

Educação, 2015. 
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CRONOGRAMA LETIVO 2018 

 
1º BIMESTRE 

 
15/02 a 26/04/18 

 
CALENDÁRIO OFICIAL 

Temas e datas 
FEVEREIRO 

Dias letivos (11): 
 
 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,24, 26,27 e 
28. 
 

Observação: 
24/02: reposição referente ao Dia Letivo Móvel de 30/04(1ª Reunião de 
Pais) 

MARÇO 
Dias letivos (21): 
01, 02, [05, 06 ,07,08,09], 12, 13, 14, 
15,16[19, 20, 21, 22, 23], 26, 27, 28 e 
29. 
 

 Feriado: 
30: sexta-feira Santa 
 

ABRIL 
Dias letivos (19): 
 
 O2, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 
16 ,17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 26. 
 

Feriado:  
    21/04: Aniversário de Brasília e Tiradentes      
.   
 
 

TOTAL DE DIAS LETIVOS DO 1º BIMESTRE: 51 dias 
 

 
CALENDÁRIO DA ESCOLA 

TEMA: Respeito – um belo começo 
DATAS COMEMORATIVAS 

13/02: Carnaval 
08/03: Dia da Mulher 
12/03: Dia do Bibliotecário 
15/03: Dia da Escola 
21/03: Dia do Teatro 
            Dia Internacional da Síndrome de 
Down 
22/03: Dia Mundial da Água 
27/03: Dia do Circo 
            Aniversário de Ceilândia 
30/03: Sexta-feira Santa 
31/03: Dia da Saúde e Nutrição 
02/04: Dia da Conscientização do 
Autismo 
            Dia Mundial do Livro Infantil 
13/04: Dia do Hino Nacional Brasileiro 
18/04: Dia Nacional do Livro Infantil 
19/04: Dia do Índio 
21/04: Aniversário de Brasília e Dia de 
Tiradentes 
22/04: Descobrimento do Brasil 

ASSUNTOS 
• PPP da Escola; 
• Psicogênese da Língua Escrita; 
• Regimento Escolar; 

• Rotina Escolar; 
• Hábitos e Atitudes no ambiente escolar; 

• Higiene; 
• Direitos e Deveres; 
• Educação Inclusiva; 

• Uso Sustentável da Água; 
• Importância do Conselho Escolar; 
• Aniversário de Ceilândia; 
• Aniversário de Brasília. 
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1º BIMESTRE 

 
DATAS IMPORTANTES 

05/02 o Acolhida 
o Organização para escolha de turma 
o Escolha de turma (vespertino) 

06/02 o Análise e reflexão dos dados de 2017 
o Plano de Acompanhamento das Aprendizagens (Prova Brasil, Provinha Brasil e ANA) 
o IDEB 
o Avaliação Diagnóstica do DF. 

 
07/02 Formação 

o Políticas Públicas da Educação Básica 
o Palestra: Dificuldade de Aprendizagem (SOPEE) 

08/02 o PPP 
o Análise e reavaliação do PPP, com base na reflexão sobre os dados de 2017.  (Propostas  

de projetos, de ações e intervenções para o ano em curso). 
09/02 Planejamento dos Professores para o Primeiro Semestre 

 
15/02 Início do Ano Letivo 

 
24/02 Primeira Reunião de Pais 

 
05 a 09/03 Teste da Psicogênese inicial 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos ANEES (Lei Distrital nº 
5.714/2016). 
 

19 a 23/03 o Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei Distrital nº 
5.243/2013). 

 
21/03 o Dia Letivo Temático 

o   
29/03 Comemoração da Páscoa na Escola 

 
12/04 .Sugestão  de Passeio: 

 
24,25 e 26/04 Conselho de Classe. 

 
05/05 Reunião de Pais do 1º Bimestre (reposição referente ao Dia Letivo Móvel de 01/06). 

 

 Desfile – Aniversário de Ceilândia. 
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PLANO DE AÇÃO DAS COLETIVAS 
07/02 Formação 

o Políticas Públicas da Educação Básica 
o Palestra: Dificuldade de Aprendizagem (SOPEE) 

21/02 Planejamento das atividades para a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos ANEES (Lei 
Distrital nº 5.714/2016). 

28/02 Coletiva sobre como trabalhar em sala de aula com ANEES numa perspectiva inclusiva (Lei Distrital nº 5.714/2016). 
 

14/03 
 

o Planejamento das atividades para a Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF (Lei 
Distrital nº 5.243/2013). 

21/03 
 

SOE- Apresentação do Projeto de Trabalho 

29/03 
 

Comemoração da Páscoa na Escola 

04/04 
 

 

11/04 
 

 

18/04 
 

 

24,25 e 
26/04 

 

Conselho de Classe. 
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2º BIMESTRE 
27/04 a 09/07/18 

 
CALENDÁRIO OFICIAL 

Temas e datas 
ABRIL 

Dias letivos (01): 
 
27 

Dia Letivo Móvel: 
30/04: A reposição referente a este dia aconteceu em 24/02 com a 1ª 
Reunião de Pais. 
 
 
 

MAIO 
Dias letivos (23): 
 
02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11,12, 
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
25,28, 29 e 30. 
 

Feriado: 
01/05: Dia do trabalho 
31/05:Corpus Christi 
 
Reposição: 
05/05: reposição referente ao Dia Letivo Móvel de 01/06 (Reunião de pais 
do 1º Bimestre) 
12/05: reposição referente ao Dia Letivo Móvel de 09/07 (culminância da 
Semana de Educação para a Vida) 
 

JUNHO 
 

Dias letivos (21) 
 
04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 
16,18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 
29. 
 

Dia Letivo Móvel: 
01/06: a reposição referente a este ocorreu em 05/05 (Reunião de Pais do 
1º Bimestre) 
 
Reposição: 
16/06: reposição referente ao Dia Letivo Móvel de  26/07       ( Festa Junina). 
 

JULHO 
Dias letivos (06) 
 
02, 03, 04, 05, 06, 07 

Reposições: 
• 07/07: reposição referente ao Dia Letivo Móvel de 27/07 Reunião 
de pais do 2º Bimestre). 

 
Recesso Escolar: 
Período: 10 a 25/07 
 
Dias Letivos Móveis: 
09,26 e 27/07 
 
 

TOTAL DE DIAS LETIVOS DO 2º BIMESTRE: 51 dias 
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CALENDÁRIO DA ESCOLA 

TEMA: Família e Escola – união para o sucesso 
DATAS COMEMORATIVAS 

 
01/05: Dia do Trabalho 
13/05: Dia da Abolição da Escravatura 
             Dia das Mães 
20/05: Dia do Pedagogo 
31/05:Corpus Christi 
03/06: Dia Nacional da Educação 
Ambiental (Lei Federal nº 12.633/2012) 
04 a 08/06: Semana do Meio Ambiente 
19/06: Dia do Cinema Brasileiro 
 

ASSUNTOS 
 

• Família; 
• Semana de Educação para a Vida (com apresentação dos alunos); 
• Festa Junina (com apresentação dos alunos); 
• Meio ambiente; 

• Alimentação Saudável. 
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2º BIMESTRE 
 

 
DATAS IMPORTANTES 

 
02 a 04/05 Teste da Psicogênese. 

 
05/05 Reunião de Pais do 1º Bimestre (reposição referente ao dia letivo móvel de 01/06) 

 
07 a 11/05 Semana de Educação para a Vida. 

 
09/05 Dia Letivo Temático 

 
12/05 Culminância da Semana de Educação para a Vida com apresentação dos alunos 

 
03/06 Dia Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal nº 12.633/2012). 

 
16/06 Festa Junina 

Reposição referente ao Dia Letivo Móvel de 26/07 
03,04 e 05/07 Conselho de Classe. 

 
07/07 Reunião de Pais do 2º bimestre 

Reposição referente ao Dia Letivo Móvel de 27/07 
 
 
 

 
PLANO DE AÇÃO DAS COLETIVAS 

 
           02/05 Reunião sobre a Semana de Educação para a Vida 

 
            09/05 Dia Letivo Temático – Semana de Educação para a Vida 

 
16/05 Reunião para discutir a Festa Junina da Escola: tema, organização da gincana, barracas, etc. 

 
23/05 

 
 

30/05  
 

06/06 
 

 

13/06  
 

20/06 
 

 

27/06 
 

 

03,04 e 05/07 Conselho de Classe 
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3º BIMESTRE 26/07 a 04/10/18 
 

CALENDÁRIO OFICIAL 
Temas e datas 

JULHO 
Dias Letivos (02): 
30,31 
 

Dias Letivos Móveis: 
26/07: a reposição referente a este dia ocorreu em 16/06 (Festa Junina). 
27/07: a reposição referente a este dia ocorreu em 07/07 

AGOSTO 
Dias Letivos (23): 
 
01, 02, 03,06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 
30, 31. 

 
 

SETEMBRO 
Dias Letivos (20): 
 
03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21,22, 24, 25, 26, 27, 28. 

Dia Letivo Móvel: 
22/09:  Feira Literária (reposição referente ao Dia Letivo Móvel de 16/11) 

OUTUBRO 
Dias Letivos (04): 
 
01, 02, 03,04 

 

TOTAL DE DIAS LETIVOS DO 3º BIMESTRE: 49 dias 
 

CALENDÁRIO DA ESCOLA 
TEMA: Juntos fazemos a diferença 

DATAS COMEMORATIVAS 
 
05/08: Dia Nacional da Saúde 
08/08: Dia Letivo Temático 
11/08: Dia do Estudante 
12/08: Dia dos Pais 
17/08: Dia do Patrimônio Cultural (Lei 
Distrital nº 5.080/2013) 
19/08:Dia da Cultura Digital 
22/08: Dia do Folclore 
25/08: Dia do Soldado 
             Dia Distrital da Educação Infantil 
07/09: Dia da Independência do Brasil 
08/09: Dia Mundial da Alfabetização 
18/09: Dia dos Símbolos Nacionais 
19/09: Dia do Teatro 
21/09: Dia da Árvore 
             Dia Nacional da Luta da Pessoa 
com Deficiência – Lei nº 11.133/2005 
25/09: Dia Nacional do Trânsito 
30/09: Dia do Secretário 
01/10: Dia Internacional do Idoso 
04/10: Dia dos Animais 

ASSUNTOS 
 

• Respeito às diferenças; 
• Meio ambiente; 
• Não ao desperdício e consumo responsável; 
• Estímulo à leitura e a produção literária; 
• Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência; 
• Feira Literária. 
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            Dia do Orientador Educacional 
(Lei Federal nº 5564/1968) [04/12] 
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3º BIMESTRE 
 

 
DATAS IMPORTANTES 

 
02/08 Avaliação Institucional. 

 
06 a 10/08 Teste da Psicogênese. 

 
17/08 Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013). 

 
19/08 Cultura Digital. 

 
20 a 24/08 Semana da Educação Infantil (Lei Distrital nº 4.681/2011). 

 
21/09 

 
Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (Lei Federal nº 11.133/2005). 

22/09 Feira Literária (reposição referente ao Dia Letivo Móvel de 16/11). 
 

25/09 
 

Dia Nacional do Trânsito. 
 

02,03 e 04/10 Conselho de Classe. 
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PLANO DE AÇÃO DAS COLETIVAS 

 
01/08 Avaliação Institucional. 

 
08/08 Planejamento Semana da Educação Infantil (21 a 25/08) / Dia Letivo Temático 

 
15/08 Planejamento da Feira Literária (22/09). 

 
22/08  

 
29/08  

 
05/09  

 
12/09  

 
19/09  

 
26/09 

 
 

03/10  
 

02/03 e 04/10 Conselho de Classe. 
 

 
4º BIMESTRE 

05/10 a 20/12 
 

CALENDÁRIO OFICIAL 
Temas e datas 

 
OUTUBRO 

Dias Letivos (17): 
 
05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30, 31. 

Feriado: 
12/10: Dia das Crianças 
15/10: Dia do Professor 
 

NOVEMBRO 
Dias Letivos (18): 
 
01,05, 06, 07, 08, 09,12, 13, 14,19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29. 
 

Feriado: 
02/11: Finados 
15/11: Proclamação da República 
30/11: Dia do Evangélico 
Dia Letivo Móvel: 
16/11: a reposição ocorreu em 22/09 com a Feira Literária. 

DEZEMBRO 
Dias Letivos (14): 
 
03,04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 19, 20. 
 

Observação: 
 O dia 21/12 ( avaliação final) não será lançado no diário. 

TOTAL DE DIAS LETIVOS DO 4º BIMESTRE: 49 dias. 
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CALENDÁRIO DA ESCOLA 

TEMA: Paz no mundo – começa na escola 
DATAS COMEMORATIVAS 

11/10: Dia do Deficiente Físico 
12/10: Dia das Crianças 
15/10: Dia do Professor 
16/10: Dia Mundial da Alimentação 
22/10: Dia do Supervisor Pedagógico 
28/10: Dia do Servidor Público 
29/10: Dia Nacional do Livro 
15/11: Dia da Proclamação da República 
19/11: Dia da Bandeira 
20/11: Dia Nacional da Consciência 
Negra 
08/12: Dia da Família 
10/12: Dia da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 
25/12: Natal 
 

ASSUNTOS: 
• Cultura de Paz; 
• Cidadania, tolerância, colaboração, respeito e compreensão das 

diferenças; 
• Direitos Humanos; 
• Direitos e deveres das crianças. 

 

 
 

4º BIMESTRE 
 

DATAS IMPORTANTES 
08 a 11/10 Semana da Criança. 

 
11/10 Festa do Dia das Crianças com brinquedos infláveis. 

 
16 a 19/10 Teste da Psicogênese 

 
20/11 Dia da Consciência Negra (Lei Federal nº 10.639/2013) / Dia Letivo Temático 

 
 

12/12 Cantata de Natal 
 

13/12 Formatura – Educação Infantil  
 

14/12 Formatura do 5º ano 
 

17/12 Reunião de Pais 
 

18, 19 e 20/12 Entrega de diários e relatórios. Horário normal de trabalho. 
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PLANO DE AÇÃO DAS COLETIVAS 
03/10  

 
10/10  

 
17/10  

 
24/10  

 
31/10  

 
07/11  

 
14/11  

 
 

21/11  
 

28/11  
 

04,05,06/12 Conselho de Classe 
 

12/12 Cantata 
 

13/12 Formatura da Educação Infantil 
 

14/12 Formatura do 5º ano 
 

17/12 Reunião de Pais 
 

18,19 e 20/12 Entrega de Diários e Relatórios 
 

21/12 Avaliação Final 
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DIAS LETIVOS MÓVEIS 2018 
 

 
Dia Letivo 

Móvel 
 

 
Data da Reposição 

 

 
Atividade desenvolvida 

 

30/04 24/02   1ª Reunião de Pais  
 

01/06 05/05 Reunião de Pais do 1º Bimestre 
 

09/07 12/05 Culminância da Semana de Educação para a Vida 
 

26/07 16/06 Festa Junina 
 

27/07 07/07 Reunião de Pais do 2º Bimestre 
 

16/11 22/09 Feira Literária 
 

 
 
 
 
 

 


