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“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que 

vivem em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de 

participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão, 

também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, 

considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de 

assumir esse país democraticamente.” 

        

        Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A instituição escolar reproduz tanto as relações econômicas, quanto as relações 

sociais que ocorrem na sociedade e a escola pode cumprir o papel de mediador desses 

conflitos e construir entendimentos mínimos, dentro do contraditório social. Assim, ouvir os 

diversos segmentos e abrir espaços para o debate de opiniões e ideias é fundamental para 

a percepção dos interesses existentes na escola. 

 Para que todos os segmentos possam ser ouvidos e compreendidos é necessário 

que haja espaço e tempo disponível para isso, assim cabe a gestão da escola propiciar 

esses itens tão importantes, disponibilizando encontros de ideias e opiniões, por isso que 

um dos objetivos desse plano de trabalho é envolver toda a comunidade escolar nos 

processos escolares. Conforme a LEI Nº 4.751, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2012 e de 

acordo com: 

Art. 2º A gestão democrática da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 
cuja finalidade é garantir a centralidade da escola no sistema e seu caráter público 
quanto ao financiamento, à gestão e à destinação, observará os seguintes princípios: 
I – participação da comunidade escolar na definição e na implementação de 
decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados, 
e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar. 
IV – transparência da gestão da Rede Pública de Ensino, em todos os seus  
níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros; 
VI – democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de  
ambiente seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento. 

 

Através da Assembleia Geral de acordo com : 

 Art. 9º A Gestão Democrática será efetivada por intermédio dos seguintes  
mecanismos de participação, a ser regulamentados pelo Poder Executivo: 
I – órgãos colegiados: (...) 
 
d) Assembleia Geral Escolar; (...). 

 

Deliberamos e discutimos o Projeto Politico-Pedagógico desta unidade escolar e 

com esse envolvimento, além de outras estratégias, procura-se propiciar o amplo 

desenvolvimento dos alunos, formando cidadãos plenos, críticos, autônomos e 

responsáveis por si. Obviamente ao se chegar a esse objetivo, outros, também muito 

importantes, terão sido contemplados, como melhorar os índices de aprovação e reduzir as 

distorções idade-série, dentre outros objetivos institucionais. 
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A proposta pedagógica da Escola Classe 24 de Ceilândia leva em conta a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, a Constituição Brasileira, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o Projeto Político- Pedagógico- Professor Carlos 

Motta que traz a ressignificação e ampliação de espaços e tempos escolares, de modo a 

oportunizar a aprendizagem do cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspectiva da 

sustentabilidade humana, da cidadania, dos direitos humanos e do respeito à diversidade e 

nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica que trazem a 

perspectiva da Teoria Crítica, que considera  na organização curricular  a discussão de 

conceitos, como: “ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, 

relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto, 

resistência” ( Currículo em Movimento –DF). 

A metodologia adotada pela escola é proposta  pela  SEE-DF, que é sócio-

interacionista que privilegia o ensino enquanto construção do conhecimento, o 

desenvolvimento pleno das potencialidades do aluno e sua inserção no ambiente social 

utilizando, para isso, os conteúdos curriculares da base nacional comum e os temas 

transversais, trabalhados em sua contextualização. Lembrando sempre que o ensino 

fundamental deve estar comprometido com a democracia e a cidadania. Nesse sentido, 

baseados no texto da Constituição de 88, orientam a escola quanto aos princípios gerais 

que visam à consecução das seguintes metas: 

 respeito aos direitos humanos e exclusão de qualquer tipo de discriminação, nas 

relações interpessoais, públicas e privadas; 

 igualdade de direitos, de forma a garantir a equidade em todos os níveis; 

 participação como elemento fundamental à democracia. 

Complementando o ensino como preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais os 

temas transversais que transcendem o âmbito das disciplinas e se apresentam na forma de 

ética; diversidade cultural; meio-ambiente; saúde;orientação sexual; trabalho e consumo, 

que serão agregados, sempre que possível, a temáticas que evidenciem os contextos da 

comunidade onde a escola está inserida. As Atividades são programadas a inserir o 

conteúdo a ser trabalhado dentro do objetivo a ser alcançado pela escola. 

Respeito à diversidade dos alunos é parte integrante da nossa proposta. Para que 

seja incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do outro em suas diferenças e 

particularidades precisa estar presente nos atos e atitudes dos adultos com os quais 

convivem na instituição. Começando pelas diferenças de temperamento, de habilidades e 
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de conhecimentos, até as diferenças de gênero, de etnia e de credo religioso, o respeito a 

essa diversidade deve permear as relações cotidianas. 

A condição para que a escola sirva aos interesses sociais é garantir a todos um bom 

ensino, isto é, a apropriação dos conteúdos curriculares básicos que tenham ressonância 

na vida dos alunos. Entendida nesse sentido, a educação é uma das mediações pela qual o 

aluno, pela intervenção do professor e por sua própria participação ativa, passa de uma 

experiência inicialmente confusa e fragmentada, a uma visão organizada e unificada. 

Em síntese, a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo 

adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental por meio da aquisição de 

conteúdo e da socialização, para uma participação organizada e ativa da democratização 

da sociedade. 

 

 

 

 

 

I- Perfil Institucional 

 

1- MISSÃO 

 
            A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e 

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

agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

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

escolar de todos/as os/as estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). Com a finalidade de 

construir uma educação de qualidade referenciada nos sujeitos sociais e na formação 

integral, proporcionando educação pública de qualidade social, mediada pela gestão 

democrática e articulada à proposta de formação integral dos estudantes, num processo 

de inclusão educacional que objetiva a permanência com sucesso escolar dos 

estudantes.  

 

 

2- BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 
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A Escola Classe 24 de Ceilândia, surgiu devido a grande necessidade da 

comunidade escolar. A escola começou a ser construída em 1978, sendo entregue à FEDF 

em junho desse mesmo ano. O início de suas atividades ocorreu no dia 1 de agosto, 

enquanto que a inauguração oficial se deu no dia 11 de dezembro do referido ano, através 

da a Autorização: Portaria 003 de 12/01/2004 da SEEDF. 

 A primeira diretora desse estabelecimento foi a Professora Terezinha Alves de 

Almeida. Atualmente a direção é composta pela professora Ana Luíza de G. de Souza 

como Diretora, professor Écio José Alves como vice-diretor. 

 A instituição encontra-se localizada na EQNN 20/22 – Guariroba – área especial, 

telefone de contato : 0613901681; endereço eletrônico ec24@creceilandia.com. 

 A comunidade atendida pela escola é formada pelos moradores das quadras 

circundantes e por moradores dos condomínios iniciados aqui próximo. A escola hoje 

possui alunos matriculados  do  2º Período da Educação Infantil e 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos do 

Ensino fundamental de 09 anos e na Classe Especial no diurno. Atualmente a escola 

atende crianças do 1º e  2º Ciclos da Educação Básica do Distrito Federal e contamos 

ainda com duas turmas de Ensino Especial, totalizando 353 alunos nos dois turnos 

atendidos. 

Trata-se de uma escola pública que atende alunos do ensino fundamental de  09 

anos, sendo considerada escola inclusiva por atender alunos com necessidades educativas 

especiais como deficiência mental, deficiências múltiplas, déficit de atenção e transtorno 

global do desenvolvimento junto a uma equipe de serviço de apoio, gestão escolar e equipe 

pedagógica eu articulados entre si trabalham para o ensino de qualidade colocando em 

prática o projeto pedagógico desta unidade. 

CANTATA DE NATAL 
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SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 
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PROJETO INTERVENTIVO - XADREZ 
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JOGOS INTERCLASSES 2016 – PROJETO EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO 

 

 

 

3- Mapeamento Institucional 

 As nossas ações se concentrarão em três dimensões articuladas e desenvolvidas 

concomitantemente em suas perspectivas: institucional, interventiva e avaliativa, sempre 

em articulação com as demais instâncias pedagógicas da IE. 

O Serviço tem por objetivo a promoção da melhoria do desempenho de todos os 

aluno com ou sem necessidades educacionais especiais, viabilizando a concretização de 

uma cultura de sucesso escolar. 

As Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem terão como dimensões de 

ação e atuação:  

 Intervenção Institucional; 

 Mapeamento Institucional; 

 Escuta pedagógica; 

 Assessoria ao trabalho coletivo; 

 Acompanhamento ao processo ensino-aprendizagem; 
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 Gestão escolar; 

 Relação família-escola. 

Ainda assim, terá como foco de sua atuação trabalhar de acordo com o PAIQUE 

(queixas escolares):  

 Escola 

 Família  

 Aluno 

    Contudo, será através da Cultura do Sucesso que o nosso Plano de Ação será 

executado. 

 

    Público Alvo:  

    Alunos da Escola Classe 24 de Ceilândia, sendo esses, alunos do 1º ao 5º Ano 

do Ensino Fundamental , Educação Infantil 2º Período e  02 turmas de Classes 

Especiais, que apresentam necessidades educacionais de caráter temporário ou 

permanentes relacionados à cognição, psicomotricidade, leitura e escrita, raciocínio  

lógico matemático, dificuldades afetivas, emocionais, sociais e possíveis Transtornos 

Funcionais : TDAH , PAC, TOD, TC, Dislexia, que interfiram direta ou indiretamente na 

aprendizagem dos educandos. 

 

     Metas: 

 Mapear a Instituição através da análise dos contextos educativos; 

 Assessorar os processos de gestão; 

 Apoiar um espaço contínuo de interlocução e desenvolver estratégias 

educacionais que correspondam as diferentes necessidades dos alunos no contexto 

escolar; 

 Acompanhar, orientar e se necessário intervir no contexto escolar, 

promovendo a facilitação de aprendizagem bem como o desenvolvimento de valores e 

atitudes de natureza educacional que propiciem o desenvolvimento do aluno em sua 

totalidade; 

 Ampliar a tomada de decisões sobre intervenções e processos 

diagnósticos; 
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 Assessorar o docente nas reflexões sobre alternativas teórico 

metodológicos; 

 Acompanhar e observar o processo de ensino-aprendizagem do discente 

nos  diversos contextos (escolar, sala de aula , recreio,  contexto familiar) . 

 Promover observações/atendimentos Educacionais especiais para a 

Modalidade Educacional ou atendimento específico mais apropriados às suas 

necessidades. 

 

 

Ações 

 

 Apresentar as atribuições do serviço de Apoio à Aprendizagem; 

 Contribuir na Organização e atividades para a Semana de Educação para a 

Vida e Semana de Educação Inclusiva; 

 Contato com os docentes e os demais profissionais envolvidos no processo 

Educacional para acompanhamento sistemático da situação de aprendizagem dos 

discentes. 

 Observar os discentes no ambiente escolar (sala de aula, recreio, parque, 

Educação Física). 

 Encontro com a família; 

 Oficinas pedagógicas para discentes; 

 Oficinas pedagógicas para docentes; 

 Oficinas pedagógicas para Família; 

 Atendimento com discentes individualmente ou em grupo, conforme a 

necessidade; 

 Participar de planejamentos, projetos, coordenações, conselhos de 

Classes, juntamente com o corpo docente; 

 Intervenções: dinâmicas, jogos pedagógicos (trabalhando o lúdico), 

atividades de interação, oficinas temáticas, desenvolvimento do raciocínio lógico para 
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solução de problemas, troca de experiências, palestras, reuniões, conselhos de lasse, 

conscientização e sensibilização, encaminhamentos (quando necessário), Avaliação de 

Intervenção Pedagógica. 

 Adaptação curricular e metodológica para discentes com Necessidades 

Educacionais Especiais. 

 Devolutivas 

 

 

Atividades extras: 

 

 Participação em atividades pedagógicas coordenadas pela GREC; 

 Estudos de Casos; 

 Cursos de Formação Continuada;  

 Desenvolvimento de atividades juntamente com a sala de Recursos, 

Orientadora Educacional. 

 

Período de Execução  

 

O trabalho será executado no decorrer do ano letivo de 2018, conforme o 

calendário da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Respeitando os possíveis 

fatores interventores que possam surgir; tais como: 

 Comparecimento e comprometimento das famílias por convocações feitas 

pela equipe; 

 Comprometimento da família em buscar rede de apoio hospitalar para 

acompanhamento e avaliação médica;  

 Engajamento e responsabilidades das famílias aos encaminhamentos feitos 

aos discentes pela equipe; 

 Não assiduidade frequente e ou pontualidade do discente nos dias  e 

horários estabelecidos pela equipe para atendimentos diversos de observações, 

intervenções e avaliações.  
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 Empenho da comunidade escolar ao trabalho da equipe; 

 

 

Encaminhamentos:  

 

O discente do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental deverá ser encaminhado à 

equipe quando: 

I. Houver suspeita de ser ANEE (aluno com necessidades educacionais 

especiais), ou seja, apresentar laudo médico ou alguma característica física, psicológica 

ou social, que possa gerar limitações na locomoção, na socialização, na comunicação, 

no autocuidado e no aspecto cognitivo; 

II. Quando o discente evidenciar dificuldade de aprendizagem, mesmo que 

tenham sido utilizadas diversas estratégias pedagógicas em sala, as intervenções do BIA 

(reagrupamento, projeto interventivo, entre outros), reforço escolar, intervenções junto à 

coordenação pedagógica da escola; 

III. Quando houver necessidade do parecer técnico da equipe: Avanço Escolar, 

Retenção – Intervenção ANEE (intralasse, interclasse ou extraclasse). 

O PAIQUE (Procedimentos de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares), 

tem como foco a promoção da reflexão junto aos atores da Instituição Escolar, de como 

esses planejam, executam e avaliam seus trabalhos de forma geral. 

Esta dimensão do trabalho do SEAA organiza-se em dois eixos: 

Discussão das práticas e ensino e intervenção nas situações de queixa escolar: 

 Escola 

 Família 

 Aluno 

Vale ressaltar que todas as dimensões de atuação tem um caráter avaliativo 

ancorado na perspectiva de avaliação mediada. Essa assume uma abordagem 

contextualizada, dinâmica, processual e interativa. Os princípios avaliativos combinam 

avaliar e intervir.  

 

Horário de Atendimento: 

De acordo com cronograma prévio e agendamento 
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Coordenação Formação Continuada SEAA: 

 Sexta-feira 

 
 
 

3.1. Perfil dos/as Profissionais da Educação 

 

O corpo docente está composto por profissionais graduados, especialistas e 

mestrado, que buscam melhorias participando de cursos e visando o aperfeiçoamento no 

aspecto pedagógico. Os projetos são elaborados conforme a realidade e necessidades dos 

alunos e comunidade escolar, sendo desenvolvidos com empenho para obter melhor êxito 

na aprendizagem. 

 
 

 
 

3.2. Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

Boa parte dos pais ou responsáveis pelos alunos costumam participar de reuniões e 

eventos promovidos pela escola. Porém, parte considerável não demonstra estar 

consciente da relevância escolar na vida do ser humano, visto que não participam 

efetivamente do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, não acompanhando 

cotidianamente as atividades escolares. 

Os alunos, em sua maioria,  possuem baixa renda, moram nas quadras vizinhas à 

escola e têm poucas opções de lazer na região e costumam passear em cinemas, parques 

e shopping de outras satélites. 

Outra parte dos alunos possui condições econômicas precárias, não podendo 

usufruir momentos de lazer, moram nas quadras circundantes e em condomínios ou outras 

áreas ainda não regularizadas pelo governo, onde são beneficiados com projetos 

governamentais, sendo muitas vezes a única renda familiar. 

Dessa forma, a comunidade na qual a escola está inserida, necessita de atenção 

especial por parte dos governantes e auxílio por meio de programas específicos realizados 

na escola, com o propósito de cumprir suas funções enquanto estâncias governamentais e 

educacionais. 
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3.3. Infraestrutura 

 

A instituição escolar é constituída fisicamente por 09 salas de aula, 01 sala de 

leitura, 01, sala de computação (PROINFO), 01 para os serviços de apoio e atendimento 

especializado, 01 sala de professores, 01 sala de secretaria, 01 sala de auxiliares de 

educação, 02 banheiros com acessibilidade (masculino e feminino) para os alunos, 02 

banheiros para servidores (masculino e feminino), 01 cantina, 01 pátio escolar coberto, 01 

área de recreação, 01 parquinho, 02 banheiros para a Educação Infantil. 

 
 
 
 
 
 
 

3.4. Indicadores de Desempenho Escolar 

 

a) Indicadores Internos 

No ano de 2017 tivemos onze alunos retidos, dentre os quais quatro retidos no 

3ºAno e quatro alunos retidos no 5º Ano os outros três alunos fazem parte da classe 

especial sendo que continuam sendo atendidos nas mesmas classes.  

 

 

 
 

 

I 

b) Indicadores Externos 

 

      A instituição tem atingido as metas do IDEB e temos como objetivo atingir a meta 

projetada de 6.5 em 2019. E com a aplicação da Provinha Brasil e com o resultado da 

correção em mãos, é possível identificar qual o nível nas linguagem e o nível em 

matemática que os alunos da nossa escola encontram-se. A partir do Guia de Correção e 

Interpretação de Resultados, são descritos os cinco níveis de desempenho, a nossa escola 

tem atingido nos últimos anos o porcentual de 90% no nível 4, em relação ao letramento, a 

alfabetização e a matemática. A partir da identificação das habilidades e da medida do grau 

Total de Alunos 

Atendidos em 2017 na 

EC24 

Alunos Aprovados 

2017 

Alunos Retidos 2017 

              329                318               11 
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de dificuldade das questões, definimos estratégias interventivas (reagrupamentos, projetos 

interventivos) para o avanços dos educandos. 

 

 Ideb Observado 

Escola  2005  2007  2009  2011  2013  2015  

EC 24 DE CEILANDIA 4.8 5.2 5.4 5.1 5.8 5.4 

       

             Figura 1- Em verde, índices atingidos conforme a meta projetada pelo IDEB. 

 

QUADRO 2 - RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA 
 

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 
     

Escolas Similares 11.83% 32.66% 40.53% 14.98% 

Sua Escola 8.93% 35.71% 42.86% 12.50% 

Município* 11.72% 32.77% 39.92% 15.59% 

Estado* 11.72% 32.77% 39.92% 15.59% 

*Resultado referente à rede pública situada no Município e Estado respectivamente. 

 

QUADRO 4 - RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM ESCRITA 
 

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 
      

Escolas Similares 7.92% 13.25% 3.15% 64.31% 11.37% 

Sua Escola 7.14% 8.93% 1.79% 75.00% 7.14% 

Município* 7.04% 13.60% 2.93% 64.35% 12.08% 

Estado* 7.04% 13.60% 2.93% 64.35% 12.08% 

*Resultado referente à rede pública situada no Município e Estado respectivamente. 

 

4 - RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANESCRITA 
 

QUADRO 6 - RESULTADOS GERAIS: DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA 

 

Agregação                             Nível 1              Nível 2 Nível 3                            Nível 4 

Escolas Similares                  13.09%             31.82% 23.12%                           31.97% 

Sua Escola                              7.14%           30.36% 19.64%                           42.86% 

 

*Resultado referente à rede pública situada no Município e Estado respectivamente. 

 
 
 
 
 

 

II- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA: 

: 
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 “A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito 

de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, 

muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a 

desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como 

educadora, mas também como “protetora” 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 e dos movimentos e organizações que igualmente 

buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” 

(Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). Deve-se perceber que a 

escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que 

geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de difusão 

sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do 

conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do 

mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, 

manter ou transformar a sua realidade. [...]..  (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A 

ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo 

diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga 

superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”.  (PPP Carlos Mota, 

p.20). 

  A função social da escola deve estar coerente com os fundamentos da 

Psicologia Histórico-cultural de Vygotsky e Pedagogia Histórico-crítica, o homem é 

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

social e natural que o cerca. Sendo assim, a escola e todos os seus atores são 

convocados a juntos, pensar e fazer educação por meio da imersão constante na vida 

diária e seus acontecimentos, considerando a não-neutralidade que caracteriza nossa 

atuação nas diferentes situações que envolvem a existência humana.  

  De acordo com o Currículo em Movimento da Educação Básica “é função primeira 

da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do desenvolvimento 

de processos educativos de qualidade”, entendemos que faz-se necessário promover ao 

aluno acesso ao conhecimento sistematizado e, a partir deste, a produção de novos 

conhecimentos. Preocupar-se com a formação de um homem consciente e participativo na 

sociedade em que está inserido. Conforme o Projeto Político-Pedagógico Carlos Mota : 

 

                                            “ Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à  
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                                            formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de  
                                         construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a  
                                         universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no  
                                         decorrer do percurso escolar de todos os estudantes.” 

 

 

 

 

 

III- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS: 

 

     Compõem o conjunto de princípios e crenças fundamentais para a escola e 

que sustentam suas principais decisões e ações pedagógicas e administrativas. Para 

tanto, devem se fundamentar nos documentos orientadores da rede pública. 

 Ensino- aprendizagem 

 Educação Integral  

 Educação Inclusiva 

 Currículo Integrado (Explicar, em linhas gerais, os princípios gerais 

do currículo: unicidade teoria e prática; contextualização e interdisciplinaridade e 

Flexibilização – e também aqueles específicos da etapa e/ou modalidade); 

 Avaliação Formativa. 

Considerar ainda, conforme realidade de cada Unidade Escolar: 

a) Concepção de Infância / Concepção de Criança / Desenvolvimento Infantil 

(Creches e Anos Iniciais do Ensino Fundamental) 

 
   Esta instituição escolar tem por base observar os seguintes certames de princípios, 

de acordo com a Lei nº 4.751, de 7 de Fevereiro de 2012 ( Lei da Gestão Democrática) : 

I – participação da comunidade escolar na definição e na implementação de 

decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de órgãos colegiados,  

II – respeito à pluralidade, à diversidade, ao caráter laico da escola pública e aos 

direitos humanos  

IV – transparência da gestão da unidade de ensino, em todos os seus  

níveis, nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros;  
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V – garantia de qualidade social, traduzida pela busca constante do pleno 

desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e da  

qualificação para o trabalho; 

VI – democratização das relações pedagógicas e de trabalho e criação de ambiente 

seguro e propício ao aprendizado e à construção do conhecimento;  

VII – valorização do profissional da educação. 

 

 Além de promover valorização e a articulação dos princípios do Currículo em 

Movimento da Educação Básica reorganizando as dimensões humanas com as práticas 

curriculares em direção a uma escola pública, justa, democrática e fraterna. Viabilizando 

assim, a concretização deste Currículo, como elemento estruturante das relações sociais 

que ocorrem na escola e contemplando as narrativas historicamente negligenciadas, ao 

eleger como eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. 

 

 

IV- OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

1- Dimensão: Pedagógica/ Resultados Educacionais/ Gestão Participativa 

Objetivo: 

Com o trabalho pedagógico estruturado dentro da escola proporcionará um 

trabalho de inclusão, cidadania, resultando em melhores índices de aprovação e redução 

das distorções de idade-série. 

Estratégias: 

Os responsáveis pelo desenvolvimento das ações será papel de toda comunidade 

escolar (pais, alunos, professores, auxiliares de educação, Direção e Coordenação 

Pedagógica), durante o ano letivo de 2018. 

* Realização de avaliação formativa e institucional. 

* Realização das Coordenações individuais e coletivas de maneira freqüente e 
sistemática. 

* Realização de projeto interventivo, reagrupamento, reforço escolar e a 
recuperação contínua com os alunos da unidade escolar. 
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* Orientando a comunidade escolar sobre a importância da participação na vida 
escolar de seus filhos. 

* Realizando reuniões com o Conselho Escolar, Conselho de Classe e 
Assembleias Gerais. 

* Reuniões com a comunidade escolar  

* Orientando toda a comunidade escolar, por meio de palestras, oficinas, dentre 
outras sobre as causas e consequências, legais e pedagógicas, de qualquer prática 
discriminativa. 

 

2- Dimensão: Gestão de Pessoas/ Gestão Participativa 

Objetivo: Conscientização da comunidade escolar à participar ativamente junto a 

equipe de profissionais da escola na vida estudantil do aluno para o melhor andamento 

pedagógico e aprendizagem do aluno, além de formação de ideias e cidadania na vida 

desta criança. 

Estratégias:  

A avaliação ocorrerá através do Conselho Escolar buscando estratégias a serem 

realizadas para alcançar as metas sugeridas e por meio da Avaliação Institucional Os 

responsáveis pelo desenvolvimento das ações será papel de toda comunidade escolar 

(pais, alunos, professores, auxiliares de educação, Direção e Coordenação Pedagógica), 

durante o ano letivo de 2018. 

* Divulgar planilhas de contas mensais à comunidade escolar, referente aos 

gastos com despesas com o desgaste e depredação do patrimônio público vivenciados 

na Instituição de ensino. 

* Criar projetos de conservação do patrimônio público. 

* Organizar o tempo pedagógico de forma que se reduzam as interrupções das 

aulas por conta de eventos escolares ou mesmo por visitações de pessoas ou informes. 

* Realizar de maneira organizada em frequente o mapa da merenda. 

* Orientando pais e alunos sobre os horários de atendimento da secretária da 

direção e professores. 



24 

 

* Realizar discussões pertinentes ao atendimento a comunidade escolar em 

Assembleia Geral. 

* Propor avaliação das ações junto a comunidade escolar; 

*Promover reuniões bimestrais e/ou extras quando necessário. 

 

3- Dimensão: Administrativa/ Gestão Financeira 

Objetivo: Administração dos recursos e fundos financeiros da escola com 

responsabilidade e transparência (o PDAF e PDDE), tanto no uso quanto nas prestações 

de contas para melhor manutenção e reparos do ambiente escolar.  

A avaliação ocorrerá através do Conselho Escolar buscando estratégias a serem 

realizadas para alcançar as metas sugeridas e por meio da Avaliação Institucional Os 

responsáveis pelo desenvolvimento das ações será papel de toda comunidade escolar 

(pais, alunos, professores, auxiliares de educação, Direção e Coordenação Pedagógica), 

durante o ano letivo de 2018. 

Estratégias: 

* Criar um padrão de controle de informações para a comunidade escolar; 

* Realizar discussão, a destinação e divulgação dos recursos através de planilhas 
para o Conselho Escolar e Assembleia Geral. 

* Acompanhar a execução dos planos financiáveis do PDE e PDAF; 

* Reformar a área de recreação da escola buscando deixar a área de recreação 
coberta. 

* Buscar implantar projetos de acessibilidade física na unidade escolar, etc. 

 
 

 

 

 

V- CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
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O Projeto Político-Pedagógico desta unidade escolar orienta-se pelos referenciais da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, conforme os Pressupostos 

Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica. O Currículo em Movimento 

apresenta a perspectiva da  reconhercer e de perceber a comunidade como participante 

ativa da construção do processo educacional.Nesse contexto, a escola pode e deve lançar 

mão do que ela tem de perspectiva contemporânea: um lugar de pertencimento. Quando a 

comunidade escolar também se constitui como parte atuante da escola, com voz e 

participação na construção coletiva do projeto político-pedagógico,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 inúmeras invariáveis, sendo a realidade socioeconômica da população 

do Distrito Federal ( Ceilândia ) um deles. Devido que o Currículo escolar não pode 

desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes.  

A democratização do acesso à escola para as classes populares ou em estado de 

vunerabilidade social alto requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e 

práticas refletidas e revisadas com vistas ao atendimento às necessidades formativas dos 

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

Federal. 

             É necessário reconhecer as desigualdades relacionadas ao sistema público de 

ensino, para se garantir direitos educacionais. Priorizar a construção de um projeto 

educacional que contribua para a democratização dos saberes, garantindo a todos o direito 

à aprendizagem e à formação cidadã. A perspectiva é de retomada vigorosa da luta contra 

“[...] a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. 

[...] garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições 

históricas atuais [...]” (SAVIANI, 2008, p. 25-26) por apresentarem elementos objetivos e 

coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente 

explicações paraas contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando as 

causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos.( CURRÍCULO EM 

MOVIMENTO, 2014). Nessa perspectiva, percebe-se que é necessário que a escola 

estabeleça fundamentos, objetivos, metas, ações que orientem seu trabalho pedagógico, 

considerando a pluralidade e diversidade social e cultural em nível global e local. A busca é 

pela igualdade entre as pessoas, “[...] igualdade em termos reais e não apenas formais, [...], 

articulando-se com as forças emergentes da sociedade, em instrumento a serviço da 

instauração de uma sociedade igualitária” (SAVIANI, 2008, p. 52). 
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 A Pedagogia Histórico-Crítica aborda sobre a importância dos elementos na 

construção da história. Elementos que são formados nas relações sociais e na interação 

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

estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Consequentemente, “[...] o 

trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática intencional e planejada. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares 

tomará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na 

escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio 

da linguagem que revela os signos e sentidos culturais.( CURRICULO EM MOVIMENTO). 

 Dentro desta perspctiva a unidade escolar tem como pressuposto teórico-prático a 

educação inclusiva: 

"As escolas inclusivas propõem um modo de se construir o sistema educacional que 
considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em função dessas 
necessidades. A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não se 
limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas apoia a 
todos: professores, alunos, pessoal administrativo para que obtenham sucesso na 
corrente educativa geral." (MONTOAN, 1997; p. 121). 

 
 A inclusão é um processo complexo que abrange diferentes dimensões, sejam 

ideológicas, socioculturais, políticas ou economicas. Abrange também as relações no que 

diz respeito a sentimentos, significados, necessidades e ações práticas. 

 Os pontos de partida da educação inclusiva são o coletivo, a escola e a classe 

comum, onde todos os alunos, com necessidades educativas especiais ou não, precisam 

ter acesso ao conhecimento, cultura e conhecimento no aspecto  pessoal e social. 

 Nessa perspectiva disponibilizamos alguns aspectos observados em experiências 

realizadas por algumas escolas que obtiveram êxito no projeto de inclusão de ANEE, 

apontando os seguintes princípios de acordo com o MEC, 2002, p. 15: 

 Sensibilidade estética (valorizando a diversidade por conviver com as diferenças); 

 Partir do princípio que todos podem aprender; 

 Trabalhar o fortalecimento de laços; 

 Transformação da prática pedagógica em todos os aspectos (relações 

interpessoais); 

 Professor do ensino regular assume a responsabilidade pelo trabalho e recebe apoio 

de professor especializado e de todos os envolvidos no processo; 

 Modificação do processo de avaliação; 
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 Valorização das potencialidades dos alunos em todos os aspectos; 

 

Para que efetivamente se possa atender os alunos NEEs com qualidade, algumas 

adaptações são necessárias, entre elas temos as adaptações no espaço físico, de 

agrupamento, didática, tempo e conteúdos. Abaixo serão descritas as adaptações que 

nossa instituição poderá adotar para favorecer a aprendizagem de tais alunos: 

 Adaptações de objetivos e conteúdos: realizar adaptações dos objetivos e conteúdos 

como por exemplo: a necessidade de introduzir jogos corporais para o domínio de 

movimentar, realizar atividades de comunicação e expressão, para brincar mais 

espontaneamente no grupo, ouvir, contar mais histórias, além de trabalhar com 

teatro. Alguns objetivos e conteúdos podem precisar ser flexibilizados ou ser 

eliminados visando eliminar obstáculos para o avanço do aluno; 

 Adaptações de tempo: respeitar o ritmo próprio de cada criança. Dependendo da 

necessidade, algumas crianças poderão levar mais tempo para atingir objetivos ou 

realizar certas atividades. 

 Adaptações nos procedimentos didáticos: são ajustes em relação aos 

procedimentos metodológicos e didáticos, para um melhor desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem. É necessário realizar a seleção das atividades, 

partindo sempre do simples para o complexo e do conhecido para o desconhecido; 

dar suporte para o aluno que demonstre mais dificuldades, modificando a maneira 

de realizar as atividades. 

 Adaptações avaliativas: necessita ser processual e contínua para todos os alunos, 

devendo o professor observar e registrar, quanto ao desenvolvimento, intervenções 

realizadas, fornecendo informações sobre as necessidades específicas para a 

promoção do sucesso da aprendizagem; 

 Adaptações curriculares: consta das Diretrizes Nacionais Para a Educação Especial 

na Educação Básica, 2001, sobre a complementação exigida de acordo com as 

características e necessidades dos alunos, tendo que completar, enriquecer, ampliar 

a base curricular nacional. Deve beneficiar, inclusive, os educandos com graves 

comprometimentos, sejam eles mentais ou múltiplos. O currículo deve ser funcional 

e buscar meios práticos para provocar o bom desenvolvimento das competências.  

 

De acordo com o MEC, inclusão é um processo complexo, que envolve as relações 

sociais, interpessoais e intrapessoais vividas na escola. Significa trazer a criança para 
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dentro do ensino regular; envolvendo-a, compreendendo-a, dando-lhe oportunidade de 

participar e aprender. Nessa perspectiva a criança com necessidades educativas especiais 

não pode ser vista apenas pelas dificuldades, limitações ou deficiências; deve ser olhada 

como ser humano com possibilidades. Sem dúvida a educação inclusiva terá desafios a 

vencer sem quebrar os laços de solidariedade e atividade, respeitando as individualidades 

dos educandos. 

Nossa filosofia se fundamenta na concepção do homem como ser livre, capaz de se 

autoconstruir, comprometido com a construção de si mesmo, atuante e engajado na 

sociedade na qual participa. Conforme preceitua Piaget, um ser humano definido pela soma 

total de suas ações, e, portanto, responsável por elas. 

Essa concepção deve-se refletir na formulação dos objetivos, na metodologia e nos 

procedimentos de avaliação, sobretudo, na atitude do educador, tornando indispensável, 

um ensino que venha oportunizar uma participação efetiva e crítica do educando num 

contexto e no meio em que vive. 

A nossa principal meta é desenvolver a leitura e interpretação como ponto de partida 

para a formação de indivíduos autônomos e conscientes, capazes de se auto criticar, 

provar e não aceitar sem refletir a tudo o que lhes é imposto. Pessoas que sejam capazes 

de pensar a realidade em que vivem e transformá-la, que sejam livres, capazes de exercer 

sua própria cidadania. 

Nesse sentido, o nosso trabalho visa um planejamento global e sistematizado para 

desencadear todas as atividades a serem desenvolvidas, visando uma qualidade e eficácia 

nos projetos a serem realizados com o corpo discente e que abrangem de forma eficiente à 

clientela que atendemos em nossa comunidade. 

Para nortear os trabalhos pedagógicos buscamos seguir além dos moldes do 

Currículo Pedagógico, da LDB, Declaração de Salamanca, do Projeto Politico-Pedagógico 

Carlos Mota e nas discussões, baseadas em estudos nas coordenações coletivas no que 

seria melhor para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. 

O trabalho pedagógico será realizado de maneira multidisciplinar e contextualizado 

conforme necessidade e interesse dos educandos, com o objetivo de contemplar os eixos 

transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos, Educação para a Sustentabilidade propostos pelo Currículo de Educação Básica 

do DF. Percebemos que os eixos transversais propiciam uma organização curricular mais 

integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra 

geral, são deixados à margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa 
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é de que a transversalidade desses temas torne o Currículo mais reflexivo e menos 

normativo e prescritivo, assim aproximando dos educandos as atividades e brincadeiras 

que os interessam, quais os temas mais relevantes para a comunidade escolar, com o 

intuito de oferecer um ensino de qualidade.  

Em nossa proposta procuramos trabalhar de forma homogênea no estabelecimento 

de ensino, buscando fortalecer laços de harmonia entre todos os rendimentos, para que 

possamos obter êxito na realização de nossas atividades em geral. 

 

 

 

 

VI- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

1- Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 A unidade escolar apresenta a organização escolar em ciclos, com base no artigo 

23 da Lei de Diretrizes e Bases, que diz que: "A educação básica poderá organizar-se em 

séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, 

grupos não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por 

forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim 

o recomendar." 

 

 

 

2- Direitos Humanos, Educação Inclusiva e Diversidade  

 

 A organização das aprendizagens no sentido de garantir o acesso ao currículo e a 

operacionalização da progressão curricular generalista/específica.  Cada estudante 

independentemente de sua etnia, gênero, idade, deficiência, condição social ou qualquer 

outra situação, tem direito ao acesso, permanência na unidade escolar e uma 

aprendizagem significativa. 

 
 
 
 
3- Projetos Interdisciplinares 
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 DATAS COMEMORATIVAS  

 SALA DE LEITURA 

 RECREIO DIRIGIDO 

 CIDADANIA E ELEIÇÕES (CORRUPÇÃO É ÉTICA) 

 VALORES (DIREITOS HUMANOS) 

 CANTATA EM FAMÍLIA  

 SEMANA DE EDUCAÇÃÕ PARA VIDA 

 FAMÍLIA NA ESCOLA 

 PASSEIOS EDUCATIVOS 

 PROJETO SEMANA DA INCLUSÃO (DIVERSIDADE E DIREITOS 

HUMANOS) 

 PROJETO CULTURAL DIGITAL 

 PROJETO FESTA JUNINA  

 PROJETO JOGOS INTERCLASSE DA ESCOLA CLASSE 24 DE CEILÂNDIA 

 PROJETO SUSTENTABILIDADE – ÁGUA 

 PLURALIDADE CULTURAL – COPA DO MUNDO 

 PROJETO SUPER “R” – SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A APRECIAÇÃO DO 

ATO DE LER 

 PROJETO PLENARINHA: UNIVERSO DO BRINCAR 

 PROJETO EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO 

 
 
 

 
 
4- Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

 

Garantir um processo de transição inclusivo entre as etapas da educação básica 

através de reflexões críticas e ações que favoreçam a  progressão dos estudantes dentro 

do fluxo de forma natural e harmoniosa, partindo do reconhecimento das peculiaridade 

das fase de desenvolvimento  de cada estudante e as diversas maneiras de aprender. 

 
 

 
 
5- Relação escola-comunidade  
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 A participação da comunidade escolar, no contexto da gestão democrática, diz 

respeito à corresponsabilidade pela gestão, pelas atividades pedagógicas e pelas 

aprendizagens dos estudantes e de todos os envolvidos no trabalho da escola de forma 

mais direta. Consideramos que a comunidade escolar abrange o grupo das famílias e 

responsáveis pelos estudantes, professores, especialistas, servidores, pedagogos, gestores 

e os próprios estudantes. A comunidade escolar funciona como um sujeito coletivo. É 

necessário que se fortaleça a ideia de que a escola, como espaço público, é de 

responsabilidade de todos e todas, devendo ser também espaço de mobilização em torno 

das ações que ali se desenvolvem, para que seja possível consolidar uma cultura de 

democratização dentro do espaço escolar, através das seguintes estratégias: 

 

 Realizar Assembleias Gerais e Extraordinárias mensais ou quando se fizer 

necessário. 

 Realizar Reuniões Pedagógicas de Pais e Mestres bimestralmente. 

 Promover a Semana de Educação para a Vida, conforme a Lei nº 11.988, de 

27 de Julho de 2009. 

 Propiciar momentos de socialização e harmonização do espaço escolar ( 

Festa Junina,  Cantata de Natal, etc). 

 Promover a participação da comunidade e/ou seus representantes no 

Conselho Escolar. 

 

De acordo com a Lei da Gestão Democrática no art. 24. “Em cada instituição pública 

de ensino do Distrito Federal, funcionará um Conselho Escolar, órgão de natureza 

consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar, 

regulamentado pela SEDF”. Os Conselhos Escolares são orgãos colegiados compostos por 

representantes da comunidade escolar, que têm como atribuição deliberar sobre questões 

político-pedagógicas, administrativas, financeiras, no âmbito da escola. Cabe aos 

Conselhos Escolares, também, analisar as ações a empreender e os meios a utilizar para o 

cumprimento das finalidades da escola. Eles representam a comunidade escolar, atuando 

em conjunto e definindo caminhos para tomar as deliberações que são de sua 

responsabilidade. Representam, assim, um lugar de participação e decisão, um espaço de 

discussão, negociação e encaminhamento de demandas educacionais, possibilitando a 

participação social e promovendo a gestão democrática. São enfim, uma instância de 
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discussão, acompanhamento e deliberação, na qual se busca incentivar uma cultura 

democrática, substituindo a cultura patrimonialista pela cultura participativa e cidadã. 

Se considerarmos a contribuição fundamental da escola pública para a construção 

de uma cidadania participativa e a tomarmos como uma construção permanente e coletiva, 

veremos que os Conselhos Escolares são, primordialmente, o sustentáculo de projetos 

político-pedagógicos que permitam a definição dos rumos e das prioridades das escolas 

numa perspectiva emancipadora, que realmente considera os interesses e as necessidades 

da maioria da sociedade. 

 

 
 

 
6- Atuação Articulada dos Serviços de Apoio  

 
 
Conforme a Portaria n° 30 de 29 de janeiro de 2013 que estabelece critérios para 

atuação dos profissionais em exercício no Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, 

Atendimento Educacional Especializado/Salas de Recursos e Itinerância nas unidades 

escolares da rede pública de ensino, afim  de  regular exercício de organização dos 

serviços, estão em anexo os Planos de Ação destes, com o objetivo de promover a eficácia 

da portaria vigente. 

 

 
 OS SERVIÇOS DE APOIO – AEE, SOE, SEAA 
 
Objetivo Geral:  

Oferecer subsídios pedagógicos para atender as necessidades específicas dos 

estudantes com déficit de aprendizagem, defasagem idade/série e dos alunos ENEE, 

com vistas à autonomia, independência e desenvolvimento global com acompanhamento 

do processo de inclusão e aumento dos resultados de aprendizagem, sanando ou 

diminuindo suas dificuldades junto ao professor em sala de aula de forma a superar os 

obstáculos na aquisição do conhecimento dos alunos em geral.  

   
 
Justificativa: 
  
Com base nas especificidades e dificuldades dos estudantes, faz-se necessário 

uma reflexão a respeito do processo educacional a ser oferecido pela escola aos alunos 

com dificuldades de aprendizagem e às pessoas com deficiência, requerendo a 
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reelaboração de espaços e trabalhos pedagógicos que atendam as particularidades 

destes sujeitos, como também auxílio no avanço do seu desenvolvimento global. Para os 

estudantes NEEs, percebemos que grande parte das pessoas que tem deficiência é 

beneficiada com algumas modificações no ambiente físico, nos materiais e nos 

equipamentos utilizados para a atividade escolar. Portanto, métodos especiais de ensino 

são necessários para as crianças cuja deficiência seja complicada por dificuldades de 

aprendizagem resultantes de lesões neurológicas e outras intempéries. Desse modo, é 

imprescindível que se olhe o sujeito a partir das suas possibilidades e não dos problemas 

que são mais visíveis, identificando que adaptações são necessárias para o seu 

desenvolvimento global.  

Os Serviços de Apoio da Escola Classe 24, articulados em suas atividades, 

estarão em acompanhamento e intervindo nos processos de Inclusão e ensino-

aprendizagem, contribuindo para a reflexão, adaptação, apoio e transformação das 

práticas pedagógicas juntamente às famílias, Gestão da Escola e aos seus respectivos 

profissionais de ensino, colaborando na elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico. 

 

 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 Os espaços-tempos de coordenação pedagógica oportunizam reflexões sobre a 

organização do trabalho pedagógico da escola, contemplando o processo de ensinar e 

aprender, os planejamentos interdisciplinares, o compartilhamento de experiências 

pedagógicas exitosas e inclusivas, o conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a 

avaliação e auto avaliação e a articulação do coletivo em torno da construção do Projeto 

Político-Pedagógico da escola. A garantia da coordenação pedagógica contribui para a 

superação da fragmentação do trabalho pedagógico, de sua rotina (SILVA, 2007) e 

alienação dos trabalhadores em educação.  

I. Construção e efetivação de contratos pedagógicos com objetivos de viabilizar 

o trabalho coletivo; 

II. Estudos sistematizados sobre a legislação educacional e politicas 

educacionais vigentes; 

III. Elaboração do Plano de Curso multidisciplinar no inicio do ano letivo; 

IV. Estudos e repasses sobre o PNAIC; 
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V. Realização de oficinas para auxiliar nas intervenções pedagógicas com os 

educandos 

VI. Planejar, participar dos reagrupamentos intercalasses do 1º e 2º Blocos do 1º 

Ciclo, semanalmente; 

VII. Promover juntamente com os professores o Projeto Interventivo com alunos 

não alfabetizados e/ou em distorção idade-série; 

VIII. Criar mecanismos que favoreçam a articulação da teoria à prática nos 

momentos de estudos, planejamentos e discussões; 

IX. Realizar oficinas; palestras com especialistas ou profissionais da própria 

escola;  

X. Promover o compartilhamento de experiências entre professores da escola e 

ou de outras escolas; 

XI. Realizar a elaboração dos projetos bimestralmente; 

XII. Propiciar a análise coletiva dos resultados das avaliações para planejamento 

das intervenções pedagógicas para as aprendizagens dos estudantes;  

XIII. Elaboração de cronograma de atividades a serem desenvolvidas, juntamente 

com os professores, nos dias de coordenação (coletiva e por ano/áreas). 

XIV. Os registros realizados durante a coordenação coletiva será por meio de ata, 

a ser digitada e afixada no mural da sala dos professores e coordenação. 

 

 

 

7- Atuação dos/as educadores/as sociais voluntários/as, jovens 

candangos, educadores/as comunitários/as, monitores/as, entre outros. 

         Na unidade escolar encontra-se lotado 02 (dois) monitores com a carga horária 

de 40 horas semanais, o qual atenderá os alunos desta unidade conforme a Portaria nº 38, 

de 7 de fevereiro de 2013.  

        

 

 

 

 

VII- PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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  As Diretrizes de Avaliação objetivam organizar e envolver — de maneira articulada 

— os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga escala (ou de redes), 

tendo a função formativa como indutora dos processos avaliativos. As Diretrizes de 

Avaliação Educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala oportunizam no 

ambiente escolar o comprometer-se com a garantia das aprendizagens de todos. A 

concepção de educação defendida e almejada pela SEEDF é a Educação Integral. Nessa 

perspectiva, o ser em formação é multidimensional e a avaliação formativa serve para que 

os processos sejam conduzidos de maneira atenta e cuidadosa, a fim de que não se 

priorize o produto (quantidade) em detrimento da qualidade a ser considerada em todo o 

decurso. 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 Relatório Descritivo e o Registro do Conselho 

de Classe. 

  A vivência, estratégia adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da Educação 

Básica e assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, 

possibilita esse avanço, promovendo os estudantes para o ano escolar seguinte sempre 

que seu progresso for evidenciado.  

   A concepção de avaliação formativa, adotada pela SEEDF, pressupõe o diálogo 

entre os sujeitos envolvidos na ação educativa, na perspectiva da gestão democrática. 

Nessa perspectiva, incluir as famílias no processo avaliativo amplia as possibilidades de 

compreensão dos percursos vivenciados pelos estudantes e, consequentemente, de suas 

aprendizagens, uma vez que a participação desse segmento é importante e sedimenta a 

relação dialógica entre família e escola.(DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO). Essas ações 

preconizam a avaliação institucional que tem como o objetivo nesta unidade escolar  de 

avaliar o espaço escolar, afim de torna-lo de qualidade para todos. 

    Na avaliação formativa na educação especial, em articulação com a educação 

regular, apresenta-se especificidades que devem ser preservadas. Esse processo deverá 

estabelecer a condição de aprendizagem do estudante, reconhecer suas necessidades 

educacionais especiais, definir os serviços educacionais que estarão presentes na 

educação e mobilizar o planejamento da aprendizagem, analisar o desempenho escolar e 

curricular do estudante por meio de instrumentos de avaliação consistentes, planos 

personalizados de ensino-aprendizagem, registros do desenvolvimento escolar e pessoal 

do estudante. Enfim, não é possível estabelecer formas de avaliação única ou igual a todos 
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os grupos, uma vez que as especificidades e os níveis de desenvolvimento e aprendizagem 

são amplamente diversos e associados à deficiência sensorial, intelectual e física. Assim, 

os critérios e estratégias que caracterizam o processo de avaliação utilizado para subsidiar 

o trabalho pedagógico e as decisões sobre a trajetória escolar do estudante com deficiência 

devem ser minuciosamente planejados para assegurar o currículo adaptado, o currículo 

funcional e a avaliação condizente. Além das listadas no quadro constante no início do 

documento, são bem-vindos todos os instrumentos e procedimentos desde que avaliem 

para incluir e incluam para aprender. Neste sentido, a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) se constitui em um importante instrumento de 

avaliação no contexto das deficiências. A CIF foi desenvolvida e aprovada em 2001 pela 

Organização Mundial de Saúde e apresenta um novo olhar sobre a deficiência, com ênfase 

na funcionalidade, nos aspectos positivos, priorizando uma abordagem biopsicossocial, 

corroborando o paradigma da avaliação formativa que possibilita ao aluno ser visto na 

totalidade de seus aspectos. A aprendizagem de pessoas com TGD ocorre segundo uma 

abordagem vivencial; portanto, a avaliação deverá acompanhar essa prerrogativa do 

processo de desenvolvimento escolar do estudante, no qual sempre haverá um conjunto de 

possibilidades de aprendizagem dentro de uma rotina estruturada inerente às necessidades 

do estudante. O registro diário torna-se um aliado importante, pois conterá as ações 

desenvolvidas, as intervenções propostas e as respostas dadas pelo estudante ao 

processo ensino-aprendizagem, sejam elas com mediação ou semiológico, A avaliação 

informal torna-se bastante presente nessas ocasiões. 

Os professores utilizam relatórios individuais de acompanhamento através da 

observação dos alunos, da avaliação por pares, da aplicação de provas contextualizadas, 

problematizadoras e multidisciplinares; com os itens a serem preenchidos e condizentes 

com as competências previstas no Currículo e com os Direitos de Aprendizagem (PNAIC). 

A Avaliação realizada está de acordo com as Diretrizes de Avaliação da SEDF, ou seja, 

acontecerá como parte integrante e intrínseca ao processo educacional. 

Trataremos a avaliação de forma responsável como um conjunto de atuações que 

tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Cuidaremos para 

que aconteça contínua e sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do 

conhecimento construído pelo aluno. 

Não podemos esquecer de que ao falarmos em avaliação, estamos aí incluindo o 

Professor e a Escola. O Professor, que pode refletir a sua prática docente e sobre a criação 
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de novos instrumentos de trabalho e assim fazer a retomada de aspectos que devem ser 

revistos ou ajustados. 

A Escola, que tem a possibilidade de definir prioridades e localizar quais aspectos 

das ações educacionais demanda maior apoio. 

Isso possibilita ajustes constantes, num mecanismo que contribui efetivamente para 

que a tarefa educativa tenha sucesso. 

   “ Pensar a avaliação leva-nos necessariamente a pensar na escola, nos 

professores e na equipe gestora. Envolve também a percepção dos estudantes e de seus 

responsáveis. Tem-se discutido o modelo de avaliação que temos hoje, de natureza 

classificatória e excludente, que vem funcionando como mecanismo que aciona o fracasso 

escolar, especialmente aos estudantes de classe popular. Para enfrentar essa prática, 

novas proposições têm sido feitas no sentido de reverter esse quadro”, conforme o Projeto 

Político-Pedagógico Carlos Mota . 

 

 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de 

aprovação 

 
  A unidade escolar se utilizará da Avaliação nos seus três níveis: a das 

Aprendizagens, a Institucional e a de Rede. A articulação entre os três níveis de avaliação 

citados repercutem diretamente na qualificação do trabalho docente, na forma de 

participação da comunidade escolar nos rumos e destinos da escola e na melhora da 

qualidade das aprendizagens dos estudantes. A avaliação pode contribuir para a 

construção de um diálogo mais estreito entre os programas oficiais, os planejamentos dos 

professores e a realidade das escolas, além  de possibilitar a orientação do estado 

comprometido socialmente na construção de políticas públicas eficazes para uma 

educação de qualidade social para todos. 

 
 
2- Projeto Interventivo - Recuperação Continuada  

 
Aumentar a eficiência da aprendizagem de alguns alunos que possuem dificuldades 

ou encontram-se com distorção de idade-série em sala de aula, através de atendimento 

individualizado no horário contrário ao de sua aula ou não, com diferentes técnicas 

didáticas.    
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Desenvolver estratégias de ação específicas que possam atender as necessidades 

de aprendizagem dos alunos em defasagem idade/série ou apresentem dificuldades de 

aprendizagem. 

 

 
 

 
3- Conselho de Classe 

 

Conforme o art. 24 da Lei da Gestão Democrática “em cada instituição pública de 

ensino do Distrito Federal, funcionará um Conselho Escolar, órgão de natureza consultiva, 

fiscalizadora, mobilizadora, deliberativa e representativa da comunidade escolar, 

regulamentado pela SEDF”. 

O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza deliberativa em assuntos 

didático- pedagógicos, tendo por objetivo avaliar as atividades docentes e discentes, 

possibilitando  replanejamento dos objetivos e das estratégias de execução da 

programação da escola, com vistas à melhoria do processo ensino- aprendizagem; propor 

medidas para a melhoria do aproveitamento escolar, integração e relacionamento dos 

alunos na turma e avaliar o processo ensino-aprendizagem na relação direção- Professor- 

aluno e os procedimentos adequados a cada caso, que possibilita:  

I. A avaliação global do aluno e o levantamento das suas dificuldades;  

II. A avaliação dos envolvidos no trabalho educativo e no estabelecimento de ações 

para a superação das dificuldades;  

III. A avaliação do processo ensino-aprendizagem desenvolvido pela escola na 

implementação das ações propostas e verificação dos resultados;  

IV. A definição de critérios para a avaliação e sua revisão, quando necessária;  

V. A avaliação da prática docente, enquanto motivação e produção de condições de 

apropriação do conhecimento, no que se refere: à metodologia, aos conteúdos 

programáticos e à totalidade das atividades pedagógicas realizadas.  

VI. O Conselho de Classe será realizado por turma, nos períodos bimestrais e será 

proponente das ações que visem à melhoria da aprendizagem e o definidor da aprovação 

ou não aprovação do aluno.  

 

O Conselho de Classe se reúne bimestralmente e será composto:  

I. pelos professores da turma;  

II. pela direção da escola;  
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III. pelos coordenadores da escola; 

IV. pais e/ou responsáveis. 

V. O Conselho de Classe poderá reunir-se extraordinariamente, convocado pela 

direção da escola;  

VI. As reuniões do Conselho de classe serão lavradas em atas próprias para 

registro, divulgação ou comunicação aos interessados. Também nas reuniões de conselho 

serão redigidas as fichas individuais dos alunos onde seu desenvolvimento no bimestre 

será registrado em formulário próprio e assinado por membro da direção, orientadora 

educacional, pedagoga, professora da sala de recursos, professor e responsável do aluno. 

 

 

 

VIII- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
 Pensar a avaliação leva-nos necessariamente a pensar na escola, nos 

professores e na equipe gestora. Envolve também a percepção dos estudantes e de 

seus responsáveis. Tem-se discutido o modelo de avaliação que temos hoje, de natureza 

classificatória e excludente, que vem funcionando como mecanismo que aciona o 

fracasso escolar, especialmente aos estudantes de classe popular. “Para enfrentar essa 

prática, novas proposições têm sido feitas no sentido de reverter esse quadro”, conforme 

o Projeto Político-Pedagógico Carlos Mota. A unidade escolar se utilizará da Avaliação 

nos seus três níveis: a das Aprendizagens, a Institucional e a de Rede. A articulação 

entre os três níveis de avaliação citados repercutem diretamente na qualificação do 

trabalho docente, na forma de participação da comunidade escolar nos rumos e destinos 

da escola e na melhora da qualidade das aprendizagens dos estudantes. A avaliação 

pode contribuir para a construção de um diálogo mais estreito entre os programas 

oficiais, os planejamentos dos professores e a realidade das escolas, além de possibilitar 

a orientação do estado comprometido socialmente na construção de políticas públicas 

eficazes para uma educação de qualidade social para todos.  
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 

 

1- Dimensão: Pedagógica/ Resultados Educacionais/Gestão Participativa 

Objetivos: 

 

 Melhorar os índices de aprovação e reduzir as distorções de idade-série. 

 Propiciar o amplo desenvolvimento dos alunos, formando cidadãos plenos, 

críticos, autônomos e responsáveis por si. 

 Promover a inclusão educacional com a redução dos índices atuais de 

evasão na unidade escolar. 

 Desenvolver metodologias de acompanhamento e intervenção no 

desenvolvimento da aprendizagem. 

 Melhorar os índices de aprovação de larga escala: IDEB, ANA, Anesc. 

 Aprimorar o trabalho pedagógico na escola. 

 Evidenciar as práticas desportivas e psicomotoras na unidade de ensino. 

 Continuar a efetiva promoção de políticas inclusivas no ambiente escolar. 
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 Promover ações de Convivência Escolar na U.E. 

 Desenvolver os eixos norteadores Sustentabilidade Humana, Diversidade, 

Cidadania  no ambiente escolar. 

 

 

 Metas: 

 Desenvolver metodologia de acompanhamento e intervenção no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, durante as reuniões pedagógicas e os 

conselhos de classe 

 Melhorar os índices de aprovação em 30%. 

 Reduzir as distorções de idade-série em 50%. 

 Estimular a cooperação e a participação da comunidade escolar através de 

no mínimo seis momentos por ano. 

 Criar comunicação frequente com os pais e envolve-los nas decisões relativas 

a melhoria da escola e enfatizar sua participação na diferença do desempenho dos alunos 

com pelo o menos três encontros por ano ( Assembleia Geral). 

 Construir coletivamente o projeto político-pedagógico da unidade de ensino. 

 Diminuir a evasão escolar em 40%. 

 Aprimorar o trabalho pedagógico bimestralmente. 

 Realizar o apoio ao trabalho inclusivo e seus elementos na unidade escolar, 

bimestralmente. 

 Promover o desenvolvimento de projetos de prática desportiva e psicomotora. 

 Promover ações para boa convivência no espaço escolar. 

 Promover ações de políticas contra o bullying ou de qualquer forma de 

preconceito e políticas ambientais sustentáveis, bimestralmente. 

 Propiciar ações de políticas voltadas aos Direitos Humanos. 

 

 

Ações: 

 Definindo o plano de custo de cada bloco do 1º Ciclo em conformidade com a 

definição dos conteúdos, competências e Direitos de Aprendizagem para que o ensino 

aconteça de forma sequencial e multidisciplinar. 

 Realização de avaliação institucional. 
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 Realização das Coordenações individuais e coletivas de maneira frequente e 

sistemática. 

 Analisando as formas de avaliação de desempenho dos alunos, de acordo 

com as Diretrizes de Avaliação. 

 Realizando o projeto interventivo, reagrupamento, reforço escolar e a 

recuperação contínua com os alunos da unidade escolar. 

 Promovendo a realização  de projeto interventivo com os alunos dos blocos 

do 1º Ciclo com o apoio da coordenação da direção e de possíveis parcerias. 

 Promoção de projeto interventivo voltado para as distorções de idade e série 

buscando parcerias com faculdade e universidades locais.  

 Realizando reforço especial com a coordenação e/ou direção da escola. 

 Realizando reforço regular com os alunos 

 Realizando reuniões bimestrais. 

 Promovendo a efetivação da Semana da Educação para Vida. 

 Possibilitando reuniões para discussão sobre eventos ou festas a serem 

realizados na escola. 

 Dando continuidade ao Projeto: Família na escola. 

 Orientando a comunidade escolar sobre a  importância da participação na 

vida escolar de seus filhos. 

 Continuando a divulgação do folhetim “Fique de Olho” o qual possui a 

programação pedagógica e administrativa da UE.  

 Promovendo a utilização efetiva da Sala de Informática, como prática 

educativa e interventiva, como centro de interesse dos alunos na atualidade. 

 Realizando  reuniões com o Conselho Escolar, Conselho de Classe e 

Assembleias Gerais. 

 Reuniões com a comunidade escolar visando discutir o currículo real e o 

formal, priorizando os aspectos de vulnerabilidade social da comunidade escolar. 

 Promovendo encontros periódicos com as famílias e os serviços de 

orientações educacionais. 

 Orientando os docentes a comunicarem a secretária escolar o registro de 03 

faltas consecutivas dos estudantes. 

 Estabelecendo parcerias com o Conselho Tutelar para acompanhamento dos 

estudantes infrequentes. 
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 Promovendo atividades culturais mensalmente de acordo com o interesse dos 

alunos. 

 Realizando Atividades pedagógicas com centro de interesse. 

 Promovendo projetos voltados para a realidade dos alunos: Sala de Leitura, 

Sala de Informática, Educação Física, Projeto Saúde, Projeto Cultural Digital, Projeto 

Esporte na Escola.  

 Realizando o Projeto: Cantata de Natal. 

 Promovendo o conselho de classe como veiculo de avaliação e reflexão 

pedagógica. 

 Promovendo a Semana de Inclusão na U.E 

 Garantir o acesso e permanência dos alunos com necessidades educacionais 

especiais em classes comuns ou de integração inversa. 

 Orientando a comunidade escolar sobre a importância na inclusão. 

 Promovendo projetos de empreendimento e geradores com o tema Inclusão 

Escolar 

 Possibilitando que os alunos NEEs participem igual e efetivamente das 

atividades da escola. 

 Promovendo parcerias com profissionais habilitados , para desenvolver 

palestras com temas da inclusão escolar e suas especificidades , para a comunidade 

escolar. 

 Incentivando e apoiando as atividades e/ou encontros promovidos pela E.A.A, 

S.O.E e Sala de Recursos. 

 Desenvolvendo projeto recreio dirigido onde as crianças aprenderão brincar 

com segurança e sem violência. 

 Divulgando amplamente o código de conduta da escola. 

 Realizando o projeto “Quem ama educa”, visando a valorização da prática de 

inserção de limites, regras de conduta e valores como respeito no ambiente escolar. 

 Apoiando e garantindo a permanência do CID de tênis de mesa na unidade 

escolar. 

 Assegurando que a escola seja um local para prática desportiva na 

comunidade; tornando a UE um bem público, um espaço que possa ser utilizado por todos 

que tenha esse direito. 

 Realizando atividades em parceria com o S.O.E 
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 Orientando toda a comunidade escolar, por meio de palestras, oficinas, dentre 

outras sobre as causas e consequências , legais e pedagógicas, de qualquer prática 

discriminativa. 

 Utilizando as aulas da Sala de Informática como recurso pedagógico 

adjacente para os educandos portadores de Transtorno de Déficit de Atenção, Transtorno 

de Desenvolvimento Global e Déficit Intelectual. 

 Realização de parcerias com profissionais habilitados ( psicólogos, Conselho 

Tutelar, etc). 

 Desenvolvendo o Projeto sobre a Diversidade Racial em conformidade com 

as Leis em vigor na semana da Consciência Negra; 

 Implantar o Projeto de Desenvolvimento Sustentável em conformidade com 

as Leis em vigor na semana do meio ambiente. 

 

 

 

Avaliação das Ações/ Responsáveis/ Cronograma: 

 

  A avaliação ocorrerá através do Conselho de Classe que suscitará as intervenções 

necessárias para alcançar as metas sugeridas, por meio da Avaliação Institucional e 

demais estratégias descritas abaixo: 

 Acompanhamento sistemático dos encaminhamentos gerados para as 

equipes de apoio da escola (EAA, SOE e Sala de Recursos). 

 Acompanhamento da realização das adequações curriculares dos alunos 

NEEs matriculados na UE.  

  Registro das atividades realizadas do diário de classe.  

 Registro e acompanhamento das conclusões realizadas durante o conselho 

de classe. 

 Acompanhamento sistemático do controle de frequência registrado em diário 

de classe e dos relatórios enviados ao Conselho Tutelar.  

  Realização da avaliação institucional e através da promoção da Assembleia 

Geral, com toda comunidade escolar. 

  Realização de gráficos das turmas com objetivo de diagnosticar os avanços e 

reelaborar possíveis estratégias interventivas.  
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  Acompanhamento sistemático dos conteúdos e estratégias  que devem ser 

registrados no diário de classe e nos relatórios individuais dos alunos.  

  Por meio da avaliação e reflexão dos índices do IDEB, ANA, Prova Brasil e 

Provinha Brasil 

  Encaminhamentos realizados para SEAA, SOE e Sala de Recursos. 

 

      Os responsáveis pelo desenvolvimento das ações será papel de toda 

comunidade escolar (pais, alunos, professores, auxiliares de educação, Direção e 

Coordenação Pedagógica), durante o ano letivo de 2016. 

 

 

2- Dimensão: Administrativa/ Gestão de Pessoas/Gestão Participativa 

 

Objetivos:  

 .Conscientizar a comunidade escolar à preservação do ambiente 

(patrimônio físico e recursos materiais pedagógicos e esportivos) no qual está inserido. 

 Adequar os espaços e a estrutura física da escola para tornar o ambiente 

escolar agradável e desenvolver  projetos; 

 Promover ações para a organização do quadro funcional da instituição de 

Ensino; 

 Organizar e sistematizar  os espaços e informações da escola;   

 Favorecer atividades de inserção culturais e desporto e lazer; 

 Evidenciar e valorizar as iniciativas dos elementos da comunidade escolar. 

 Assegurar aos alunos o cumprimento dos 200 dias letivos e 1.000 

horas/aula de aula. 

 Garantir a qualidade e transparência da merenda escolar. 

 Garantir o atendimento adequado e satisfatório aos servidores, pais e 

alunos da unidade escolar. 

Metas: 
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 Desenvolver estratégias de conservação do patrimônio público e 

organização do espaço escolar. 

 Implantar o projeto sala de leitura e interligar o laboratório de informática 

aos projetos pedagógicos. 

 Propiciar que os alunos ambiente escolar conservado, limpo e seguro. 

 Organizar a merenda escolar e seus respectivos cardápios. 

 Atender a todos os servidores em suas necessidades e observar critérios 

legais pertinentes a cada segmento. 

 Atender todos os pais e alunos e suas necessidades observando a 

legalidade pertencente a cada elemento. 

Ações: 

 Divulgando as planilhas de contas mensais à comunidade escolar, referente 

aos gastos com despesas com o desgaste e depredação do patrimônio público 

vivenciados na Instituição de ensino. 

 Divulgando as despesas dos gastos de manutenção de água, luz e 

telefone, bem como despesas adicionais. 

 Criando os projetos conservação do patrimônio público. 

 Buscando lugares apropriados para o depósito de alimentos e materiais. 

 Utilizando efetivamente o laboratório de informática nos projetos 

pedagógicos. 

 Utilizando efetivamente a sala de leitura nos projetos pedagógicos. 

 Solicitando professores substitutos através do banco criado pela SEDF. 

 Organizando o tempo pedagógico de forma que se reduzam as 

interrupções das aulas por conta de eventos escolares ou mesmo por visitações de 

pessoas ou informes. 

 Acompanhando o trabalho da cantina  
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 Acompanhando a mecanografia em relação a produção de material e seu 

custo financeiro, juntamente com as servidoras readaptadas : Vanilda e Vanderlene 

 Acompanhando de maneira sistematizada a higiene a conservação, 

manipulação e armazenamento dos alimentos. 

 Realizando de maneira organizada em frequente o mapa da merenda. 

 Orientando a comunidade escolar sobre a importância da merenda. 

 Orientando os servidores da UE sobre a entrada na cantina da escola. 

 Disponibilizando o cardápio para a comunidade escolar. 

 Realizando um projeto do lanche especial a partir de busca de parcerias 

financeiras. 

 Mantendo atualizados os dados funcionais e pessoais. 

 Orientando quanto a férias, recessos, abonos e requerimentos gerais. 

 Cumprindo prazos para entregas de documentos. 

 Orientando os pais e alunos sobre as datas referentes a matricula, 

remanejamento. 

 Orientando pais e alunos sobre os horários de atendimento da secretária da 

direção e professores. 

 Realizando discussões pertinentes ao atendimento a comunidade escolar 

em Assembleia Geral. 

 

Avaliação das Ações/ Responsáveis/ Cronograma: 

A avaliação ocorrerá através do Conselho Escolar buscando estratégias a serem 

realizadas para alcançar as metas sugeridas e por meio da Avaliação Institucional Os 

responsáveis pelo desenvolvimento das ações será papel de toda comunidade escolar 

(pais, alunos, professores, auxiliares de educação, Direção e Coordenação Pedagógica), 

durante o ano letivo de 2016. 
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3- Dimensão: Administrativa/ Gestão Participativa 

Objetivos: 

 Otimizar a utilização dos recursos financeiros com a participação da 

comunidade escolar. 

 Implementar o PDE na escola e o PDE interativo. 

 Administrar com responsabilidade e transparência os recursos financeiros 

(o PDAF e PDDE). 

 

Metas: 

 Realizar a transparência nas prestações de contas bimestralmente das 

verbas oriundas do Estado. 

 Promover a redução dos gastos, com reparos e manutenção do patrimônio 

público em 20% em relação ao ano letivo de 2015. 

 Melhorar e ampliar o espaço físico da escola. 

 

Ações: 

 Criando um padrão de controle de informações para a comunidade escolar; 

 Realizando a discussão, a destinação e divulgação dos recursos através de 

planilhas para o Conselho Escolar e Assembleia Geral. 

 Acompanhando a execução dos planos financiáveis do PDE e PDAF; 

 Melhorando o controle e os registros dos gastos efetuados pela escola; 

 

 Buscando consultoria junto a empresas contábeis pra auxiliar na rotina 

financeira; 

 

 Reformando e melhorando o aspecto físico, anualmente, das salas de aula; 
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 Buscando a anexação da área ociosa adjacente á escola; 

 Adquirindo e instalando televisores e aparelhos de DVD`s em todas as 

salas de aula. 

 Melhorar o espaço físico e o atendimento da sala de leitura e da sala de 

informática, nos dois turnos,  

 Reformando a área de recreação da escola buscando deixar a área de 

recreação coberta. 

 Buscando obter uma área apropriada para realização do projeto do tênis de 

mesa. 

 Buscando implantar projetos de acessibilidade físicas na unidade escolar. 

Avaliação das Ações/ Responsáveis/ Cronograma: 

            A avaliação ocorrerá através do Conselho Escolar buscando estratégias a 

serem realizadas para alcançar as metas sugeridas e por meio da Avaliação Institucional 

Os responsáveis pelo desenvolvimento das ações será papel de toda comunidade 

escolar (pais, alunos, professores, auxiliares de educação, Direção e Coordenação 

Pedagógica), durante o ano letivo de 2014. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
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 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

  Dentro da perspectiva de Currículo Integrado conforme os Pressupostos Teóricos 

do Currículo em Movimento da Educação Básica os princípios orientadores da organização 

curricular são: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. Esses 

princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas pedagógicas no tratamento de 

conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que circulam no espaço social e 

escolar. 

    A unidade escolar apresenta a organização curricular de maneira multidisciplinar e 

com a pedagogia de projetos ( Unidades Temáticas) abordando os seguintes eixos 

norteadores: 

a) Educação para a Promoção, Defesa, Garantia e Resgate de Direitos 

Fundamentais. 

b) Educação para a Diversidade – “Educação para a Diversidade busca implementar 

ações voltadas para o diálogo, reconhecimento e valorização desses grupos, tais como 

negros, mulheres, população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais), 

indígenas, moradores do campo, entre outros, a partir de linhas específicas de atuação 

como a Educação das Relações Étnico-Raciais, Educação do Campo, Educação em 

Gênero e Sexualidade, Ensino Religioso”, conforme o Currículo em Movimento da 

Educação Básica. 



55 

 

c) Educação para a Sustentabilidade – Propiciará a discussão de temas como : a 

produção e consumo consciente; qualidade de vida; alimentação saudável; economia 

solidária; agroecologia; ativismo social; cidadania planetária; ética global; valorização da 

diversidade. 

d) Formação Humana Integral – De acordo com o Currículo em Movimento 

“compreende-se a indissociabilidade entre a Educação em Direitos Humanos e a 

concepção de Educação Integral, objetivando compreendermos como a que se predispõe a 

ampliar horizontes da formação humana para além da apreensão cognitiva da 

memorização / (re) produção de conhecimentos científicos acumulados pela humanidade, 

algo que extrapola a ampliação de tempos e espaços no ambiente”. Assim, percebemos 

que a implementação do currículo oculto : Cultura Digital, previsto no calendário do ano de 

2016 da SEDF, torna-se necessário para a promoção desta formação integral dos 

educandos desta IE. 

  A nossa escola terá como objetivo sistematizar e implementar uma proposta de 

Currículo integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta entre si, podendo 

haver diferentes graus de integração (BERNSTEIN, 1977) tendo em vista que esses 

conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados pela 

comunidade escolar ( pais, alunos, professores, auxiliares de educação) e em permanente 

mudança em torno dos eixos transversais: Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para a Sustentabilidade; além dos 

eixos integradores indicados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para cada 

etapa/modalidade/ciclo. 

   Nota-se que para a efetivação deste Currículo na perspectiva da integração, 

alguns princípios são nucleares: unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, 

contextualização, flexibilização – conforme os Pressupostos Teóricos do Currículo em 

Movimento da Educação Básica do DF. 

   A nossa escola apresenta o CID (  Centro de Iniciação Desportiva) com a 

modalidade Tênis de Mesa que propicia aos alunos matriculados e não matriculados na 

referida unidade escolar o acesso e desenvolvimento da prática desportiva da modalidade 

ofertada, afim de diminuir os índices de evasão escolar, de violência na comunidade que 

circunda a escola e proximidades e diminuir os índices de vulnerabilidade social , conforme 

propõe o Projeto Político-Pedagógico Carlos Mota e SEEDF que avalia que os 

denominados Territórios de Vulnerabilidade Social (TEVS) necessitam de políticas Inter 
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setoriais realmente eficientes, eficazes e democráticas, até porque devem considerar seus 

moradores como sujeitos e não como tributários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE III 
 

Estrutura de Projeto Interdisciplinar 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO 

DO PROJETO 
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D
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 Integrar a 

comunidade escolar 

(pais, alunos e 

funcionários) através 

de eventos festivos 

referentes a datas 

comemorativas, 

durante o ano letivo, 

com cunho 

pedagógico. 

 

Cada professor regente 

irá trabalhar o tema 

em sua sala e 

juntamente com as 

demais turmas irão 

preparar mensagens, 

desenhos, máscaras. 

Ficará a critério de o 

professor confeccionar 

alguma lembrança ou 

não nessas datas. 

 

Direção, 

professores e 

auxiliares da 

educação. 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

decorrer das 

atividades. 
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U
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Aumentar a 

eficiência da 

aprendizagem de 

alguns alunos que 

possuem dificuldades 

ou encontram-se com 

distorção de idade-

série em sala de aula, 

através de 

atendimento 

individualizado no 

horário contrário ao 

de sua aula ou não, 

com diferentes 

técnicas didáticas.    

 

Identificar os alunos 

que necessitam de 

reforço 

Cronograma do 

reforço. 

Execução das aulas. 

Será montado de 

forma que não haja 

choques de horário 

com os demais 

projetos da escola e 

com a coordenação 

coletiva. 

Acontecerão conforme 

cronograma a ser 

montada, no espaço 

destinado para tal em 

horário contrário a 

aula do aluno e serão 

ministradas pelos 

professores da etapa,  

Ou seja, o atendimento 

será por etapa, o 

planejamento ficará 

por conta dos. mesmos 

professores que 

deverão trabalhar 

coletivamente. 

 

 

 

 

 

Todos os 

professores e 

coordenação. 

 

Serão feitos 

através da 

observação do 

desenvolvimento 

dos alunos 

participantes e se 

as dificuldades 

trabalhadas estão 

sendo sanadas. 

O professor 

regente terá 

fundamental 

papel  

na 

avaliação do 

desempenho 

destes alunos 
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Gerar, em nossa 

escola, um momento 

semanal para troca de 

experiências, estudos 

e preparação de 

atividades entre os 

professores, visando 

à melhoria na 

qualidade do 

processo ensino-

aprendizagem, com 

base nos parâmetros 

estabelecidos pela 

Secretaria de 

Educação. 

Subsidiar os 

professores para 

melhor qualidade do 

trabalho coletivo. E 

criar mecanismos 

para coordenação 

será capaz de 

informar a outro 

professor o trabalho 

realizado na turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As coordenadoras 

discutirão a pauta da 

coordenação coletiva, 

juntamente com os 

professores de cada 

etapa e já levarão para 

estas dinâmicas 

referentes ao que será 

estudado, pesquisando 

o assunto e 

direcionando a reunião 

para os objetivos 

propostos. 

Nessas reuniões serão 

escolhidos temas 

geradores, projetos 

semanais, etc. Os 

planejamentos 

definidos durante a 

coordenação coletiva 

serão aplicados em 

sala de aula. 

Realizar a construção 

do contrato 

pedagógico para 

estabelecer as 

diretrizes da 

coordenação 

pedagógica. 

 

 

 

 

Todos os 

professores, 

coordenadores e 

equipe de direção. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo de 

execução do 

planejamento 

feito, através de 

observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

decorrer das 

atividades. 

Avaliação 

Institucional. 
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S
A
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E
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U

R
A

 

Propiciar aos alunos 

maior diversidade na 

leitura obtida através 

de variados gêneros 

textuais, com leitura 

e compreensão, 

criando hábito de 

leitura nos alunos. 

 

A servidora 

readaptada da Sala de 

Leitura, professora 

Sandra Regina 

juntamente com a 

servidora da carreira 

assistência Vanilda 

atenderá 

semanalmente os 

alunos das turmas. 

Nesse atendimento os 

alunos irão escolher 

um livro de literatura 

que poderá levar para 

casa, e também terá a 

releitura de um livro 

previamente escolhido 

pela professora que 

poderá acontecer de 

diversas maneiras e 

com diversos recursos 

dependendo do 

objetivo do texto 

escolhido.  O 

professor em sala de 

aula desenvolverá as 

práticas de leitura. 

Cada mês será 

apresentada a 

biografia e bibliografia 

de um autor infantil, a 

ser escolhido de 

acordo com o centro 

de interesse dos 

educandos. 

Realização de rodas de 

contação de histórias 

para os alunos. 

 Todos os 

professores, 

professores e 

servidores 

readaptados 

lotados na Sala de 

Leitura e 

coordenação. 

 

Será feita a 

avaliação, 

através da 

participação dos 

alunos e 

empenho de 

todos nas 

atividades 

propostas. 

Avaliação 

Institucional. 
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O
 

 

Visando melhorar a 

qualidade do espaço 

físico que a escola 

oferece e as 

brincadeiras 

desenvolvidas na 

hora do recreio, 

procurou-se 

desenvolver 

atividades dirigidas, 

tais como jogos, que 

valorizem o corpo e 

assim cuidando da 

própria segurança. 

 

 

Recreio dirigido pelos 

professores, auxiliares 

de educação, 

coordenação , Direção 

e Educadores Sociais 

Voluntários onde 

esses além de 

desenvolverem 

atividades com as 

crianças também 

monitorarão todas as 

crianças, seguindo 

uma escala pré 

organizada pela escola 

e coordenadas pela 

servidoras da carreira 

assistência Vanderlene 

e Marlene 

(readaptadas). 

A equipe irá preparar 

várias brincadeiras 

direcionadas, vários 

jogos e brinquedos e 

mostrar para a criança 

o quanto o recreio 

pode ser atrativo e 

inovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os 

professores, os 

auxiliares de 

educação, 

coordenação e 

Direção. 

 

 

 

Será feita a 

avaliação, 

através da 

diminuição dos 

pequenos 

acidentes, e da 

participação de 

todos nas 

atividades 

propostas. 

Avaliação 

Institucional. 
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Desenvolver 

estratégias de ação 

específicas que 

possam atender as 

necessidades de 

aprendizagem dos 

alunos em defasagem 

idade/série ou 

apresentem 

dificuldades de 

aprendizagem. 

 

 

A equipe responsável 

deverá buscar dentro 

de sua realidade de 

sala de aula as 

metodologias 

necessárias ao sucesso 

do projeto, pois ele 

deve ser criado para 

cada sala em particular 

derivando de um 

diagnóstico inicial 

feito pelo professor da 

turma. 

Utilização do 

Laboratório de 

Informática como 

recurso de 

intervenção. 

A Direção, a 

coordenação e os 

educadores sociais 

executaram juntos aos 

alunos ANEE’s e aos 

alunos que apresentam 

dificuldade de 

aprendizagem 

atividades 

interventivas, afim de 

auxiliar no 

desenvolvimento de 

suas peculariedades. 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os 

professores do 1º 

e 2º bloco do 1º 

Ciclo, a servidora 

da carreira 

assistência 

Vanderlene 

(mecanografia), 

coordenação e 

Direção e SEAA. 

 

 

  

Será feita a 

avaliação, 

através da 

participação e 

empenho de 

todos nas 

atividades 

propostas. 

Avaliação 

Institucional. 
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R
E

F
O

R
Ç

O
 E

S
C

O
L

A
R

 

 

Desenvolver 

estratégias 

interventivas a fim 

de obter índices 

melhores de 

aprovação, 

reduzindo assim as 

taxas de repetência e 

evasão escolar. 

 

 

Elaboração de 

estratégias 

interventivas 

necessárias ao 

desenvolvimento dos 

alunos atendidos. 

Preenchimento de 

ficha com 

planejamentos 

quinzenais. 

Termo de 

Responsabilidade de 

Reforço Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direção, pais, 

professores e 

coordenadores, a 

servidora 

Vanderlene 

(readaptada – 

carreira 

assistência) na 

mecanografia. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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C
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Ç
Ã

O
 É
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T
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A

) 
 

 

Estimular os 

indivíduos, desde 

pequenos, a se 

apropriar dos 

atributos de sua 

condição cidadã é 

investir em uma 

formação ao mesmo 

tempo crítica e 

altruísta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de 

atividades voltadas à 

construção crítica de 

atitudes cidadãs nos 

educandos, afim de 

aplica-las na sua 

comunidade: 

Prevenção da 

Dengue, Zika Vírus.  

Promoção de 

palestras sobre 

saneamento básico e 

recolhimento, 

aproveitamento e 

reciclagem de lixo. 

Realização de 

discussões sobre ética 

e corrupção na 

ambiente familiar, na 

escola e na sociedade. 

Promoção da 

conscientização da 

importância do voto 

no exercício da 

democracia e da 

cidadania e sua 

consequências no 

contexto histórico-

social.  

Realização de 

simulação de 

processo eleitoral. 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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V
A

L
O

R
E

S
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IR

E
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O
S
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U

M
A

N
O

S
) 

 

 

Conscientizar sobre 

a vital importância 

dos Valores 

Humanos para a 

criação de uma 

humanidade mais 

feliz e mais pacifica, 

desenvolvendo uma 

cultura de paz em 

nossa cidade, através 

do ensino e 

aplicação de técnicas 

simples, eficientes e 

eficazes para 

desenvolvimento dos 

Valores Humanos, 

em todos os setores 

da nossa sociedade, 

atuando de forma 

ativa na formação do 

caráter das pessoas 

de nossa cidade, 

buscando sempre a 

excelência humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação do 

projeto por meio da 

seguintes estratégias. 

Promoção de rodas de 

leituras. 

Realização de 

oficinas , palestras 

para os alunos e pais. 

Realizando atividades 

de auto-estima com 

enfoque nos alunos 

que apresentam grau 

de vunerabilidade 

social. 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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T

A
T

A
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M
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A
M
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 Promover a 

confraternização de 

pais,alunos e 

funcionários com a 

comunidade escolar. 

Desenvolver aspectos 

musicais ( ritmo, 

pulsação, etc) e o 

gosto de diversos 

genêros musicais 

regionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de ensaios 

da músicas 

escolhidas. 

Realização da Cantata 

de Natal no pátio da 

IE. 

 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 

 



68 

 

 S
E

M
A

N
A

 D
E

 E
D

U
C

A
Ç

Ã
Õ
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A

R
A

 V
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Despertar o senso de 

responsabilidade 

consigo, com o outro e 

com o meio através da 

Lei nº 11.988 e através 

de matérias não 

constantes no currículo 

das escolas Públicas 

do Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despertar o senso de 

responsabilidade 

consigo, com o outro e 

com o meio através da 

Lei nº 11.988 e através 

de matérias não 

constantes no currículo 

das escolas Públicas do 

Distrito Federal. 

 

Despertar em todos os 

envolvidos a 

importância do tema 

Ecologia; 

Valorizar o espaço 

escolar; 

Respeitar e proteger o 

Meio Ambiente; 

Desenvolver ações que 

valorizem o respeito às 

diferenças de sexo, raça 

e outros; 

Cultivar a Paz. 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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A

M
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A
 E

S
C

O
L

A
 

 
Integrar a comunidade 

escolar (pais, alunos e 

funcionários) através de 

eventos festivos, 

reuniões e palestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiciando espaços 

de socialização entre 

a família e escola. 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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P
A

S
S

E
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S
 E

D
U

C
A

T
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O
S

 

 

 

Promover a 

ampliação do 

conhecimento de 

mundo nos 

educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando atividades 

extra-curriculares, 

afim de atender a 

multidisciplinariedade 

dos conteúdos 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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P
R

O
J
E

T
O

  
S

E
M

A
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A
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A
 I

N
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O
S
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U

M
A

N
O

S
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Promover momentos 

de sensibilização e 

diálogo entre vários 

atores sociais acerca 

das capacidades, 

vulnerabilidades e 

não-oportunidades 

apresentadas pelos 

diferentes grupos 

sociais, a fim de 

influenciar na 

construção de 

valores e atitudes 

favoráveis a uma 

sociedade possível 

para todos, pautada 

na convivência 

harmoniosa e no 

respeito às 

diferenças. 

Realizando oficinas, 

palestras, atividades 

artísticas (cênicas e 

plásticas) voltadas 

para a sensibilização 

do espaço escolar 

para a inclusão 

educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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T
U
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A

L
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A
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Possibilitar e 

fomentar a maior 

acessibilidade a 

equipamentos 

tecnológicos devido 

aos grande índice de 

educandos 

conectados à rede 

mundial de 

computadores que 

desenvolveram 

novas dinâmicas 

culturais na 

sociedade. Definida 

por muitos autores 

como a Era da 

informação, ou do 

Conhecimento, e da 

valorização da 

economia criativa, a 

escola traz a reflexão 

das oportunidades a 

serem exploradas 

sob da cidadania.  

Realizando oficinas, 

palestras, atividades 

artísticas (cênicas e 

plásticas) voltadas 

para o fomento do 

espaço escolar para a 

a cultura digital. 

Promovendo 

“COSPLAY”, com os 

educandos com 

finalidade de partir de 

um centro de 

interesse dos alunos, 

para exploração das 

dinâmicas do mundo 

digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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P
R
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J
E

T
O
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E
S

T
A

 J
U

N
IN

A
  

 Integrar a 

comemoração da 

festa junina 

desenvolvendo o 

resgate social 

exercendo a 

cidadania através de 

ações concretas, 

solidárias e 

participativas, 

favorecendo a 

criança a ampliação 

de seu universo 

linguístico, pois a 

festa junina se 

constitui uma 

temática rica onde 

podem ser 

explorados diversos 

tipos de linguagem. 

Levando ao aluno o 

conhecimento da 

origem da festa 

junina, levando os 

educando a conhecer 

seus símbolos e seus 

valores. 

Realizando atividades 

diversas (murais, 

culinária , danças, 

ect.) voltadas para a 

sensibilização do 

espaço escolar para a 

cultura brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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E

T
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Proporcionar aos 

educandos a 

finalidade  precípua 

de ampliação das 

experiências 

corporais dos 

estudantes da 

Educação Infantil e 

Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, 

mediante a 

intervenção 

pedagógica integrada 

e interdisciplinar 

entre o professor 

Pedagogo e o 

professor de 

Educação Física, na 

perspectiva da 

Educação Integral, 

conforme 

preconizado no 

Currículo da 

Educação Básica do 

Distrito Federal. 

 

Realizando uma 

GINCANA com 

diversas modalidades 

esportivas afim de 

fomentar a prática 

desportiva e seus 

valores éticos e de 

solidariedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

professores do 

Projeto Educação 

em Movimento e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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P
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J
E

T
O
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U
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E
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T
A
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A

D
E
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G
U
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Proporcionar o 

conhecimento e a 

conscientização da 

comunidade escolar  

acerca dos temas que 

envolvam meio 

ambiente e 

cidadania, 

desenvolvendo a 

construção de 

atitudes para a 

preservação e com o 

desenvolvimento 

sustentável. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoção de 

conscientização de 

práticas sustentáveis 

dentro de casa e na 

escola. 

Realização de 

oficinas e palestras 

para a comunidade 

escolar afim de 

sensibilizar sobre 

prática diárias 

sustentáveis sobre o 

uso consciente da 

recurso água, 

utilizando 

instrumentos do 

cotidiano familiar e 

escolar.  

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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É notável que em 

sua composição 

populacional, o 

Brasil desconhece a 

si mesmo . E comum 

prevalecerem vários 

estereótipos, tanto 

regionais como em 

relação a grupos 

étnicos, sociais e 

culturais. 

Historicamente, 

registra-se 

dificuldade para se 

lidar com a temática 

do preconceito e da 

discriminação 

racial/étnica. Na 

escola, muitas vezes 

há manifestação de 

racismo, 

discriminação social 

e étnica, por parte de 

professores de 

alunos da equipe 

escolar ainda que de 

maneira involuntária 

ou inconsciente. Isso 

caracteriza violação 

dos direitos dos 

alunos, professores e 

funcionários 

discriminados 

influenciando nos 

processos 

educacionais devido 

ao constrangimento 

a que essas pessoas 

são expostas. 

Em resposta a esse 

problema sancionada 

a lei 10.639 de 9 de 

janeiro 2003 artigo 

26 A nos 

estabelecimentos de 

Ensino Fundamental 

e Médio, oficiais e 

particulares, torna-se 

obrigatório o ensino 

sobre História e 

Cultura Afro- 

Brasileira. 

 

 

 

 

 

Promoção de 

atividades articuladas 

com a cultura 

brasileira, a cultura 

estrangeira e o evento 

COPA DO MUNDO; 

Realização de 

atividades de dança, 

teatro e 

musicalização; 

Realização de 

discussões sobre a 

pluralidade cultural 

no contexto da Copa 

do Mundo. 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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Apresentação de um 

personagem (super-

herói) denominado 

“R” (respeito, 

responsabilidade, 

reciclagem) para 

realização de peças 

teatrais com os 

seguintes temas 

conforme cada 

bimestre: 

1º - bimestre – 

BILHETE/ TEXTO 

INFORMATIVO 

2º - bimestre – 

CHARGE/ 

QUADRINHOS/ 

TIRINHA 

3º - bimestre – 

CARTAZ/ TEXTO 

PUBLICITÁRIO 

4º - bimestre – 

MÚSICA/POEMA  

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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R

A
N
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Ã
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Garantir  um 

processo de 

transição inclusivo 

entre as etapas da 

educação básica 

através de reflexões 

críticas e ações que 

favoreçam a  

progressão dos 

estudantes dentro do 

fluxo de forma 

natural e 

harmoniosa, partindo 

do reconhecimento 

das peculiaridade 

das fase de 

desenvolvimento  de 

cada estudante e as 

diversas maneiras de 

aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visitação a CEF com 

os alunos dos 5 º anos 

da EC 24. 

Roda de Conversa 

com a Supervisora 

Cristiane CEF 19. 

Oficina com o 

Orientadora 

Educacional Valéria 

EC 24 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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 Oportunizar às 

crianças, por meio 

da escuta sensível e 

atenta, uma 

participação ativa 

nas reflexões acerca 

do tema proposto - 

“Universo do 

Brincar” e em torno 

de seus direitos e 

necessidades, 

vivenciando a 

interlocução com o 

Currículo em suas 

diferentes expressões 

e linguagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização de 

atividades voltadas 

para o universo do 

brincar, resgatando 

brincadeiras antigas.  

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

P
R

O
J
E

T
O

  
E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 E

M
 M

O
V

IM
E

N
T

O
 

Proporionar aos 

educandos a 

finalidade  precípua 

de ampliação das 

experiências 

corporais dos 

estudantes da 

Educação Infantil e 

Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, 

mediante a 

intervenção 

pedagógica integrada 

e interdisciplinar 

entre o professor 

Pedagogo e o 

professor de 

Educação Física, na 

perspectiva da 

Educação Integral, 

conforme 

preconizado no 

Currículo da 

Educação Básica do 

Distrito Federal. 

Realizando oficinas, 

palestras, atividades  

diversificadas 

voltadas para a 

sensibilização do 

espaço escolar para a 

prática desportiva e 

psicomotora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção, pais, 

professores e 

coordenadores. 

Em todos os 

eventos a 

direção e os 

professores 

acompanharão e 

avaliarão todo o 

processo através 

de observações e 

discutirão os 

resultados e os 

problemas no 

Conselho de 

Classe. 

Avaliação 

Institucional. 
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Sala de Recursos – AEE – Plano de Ação 2018 
 

AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2018 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS E/OU 

INTERLOCUTORES 

 Orientar os 

professores das 

classes comuns na 

identificação, 

elaboração e 

organização dos 

recursos pedagógicos 

como também 

estratégias de 

favorecimento a 

autonomia e o 

envolvimento dos 

estudantes em todas 

as atividades 

propostas ao grupo; 

 Propiciar a 

interação dos 

estudantes em 

ambientes sociais, 

valorizando as 

Durante os quatro  bimestre atender e  

orientar pais e professores para o melhor 

desenvolvimento dos estudantes. 

Estudos de Caso durante todo ano letivo. 

Conselhos bimestrais no final de cada 

bimestre. 

Participar das Coletivas na Unidade  de 

Ensino nas quartas feiras de forma 

alternada nos turnos. 

Participar dos passeios  quando solicitado 

pela escola. 

Auxiliar durante o mês de junho os 

estudantes especiais nos  ensaios  da 

Festa Junina . 

Mês de Fevereiro  Sensibilização das 

turmas sobre os estudantes  Especiais. 

Mês de Março 

 Intervir junto aos 

professores das turmas 

com estudantes NEE, 

elaborando a Adequação 

Curricular e os recursos 

pedagógicos como 

também estratégias que 

propiciem uma maior 

Inclusão  dos estudantes 

em todas as atividades no 

ambiente escolar 

 Acompanhar e 

apoiar à escola quanto às 

ações educacionais 

desenvolvidas com os E N 

E E´S; 

 Participar da 

estratégia de matrícula 

com vistas ao melhor 

atendimento aos ENEE’s 

         A avaliação  

se dará  por meio de 

encontros com os 

professores dos 

estudantes, 

atendimento 

individualizado 

e/ou em grupo dos 

estudantes, reuniões 

e encontros com as 

famílias, 

planejamento e 

debates com os 

professores, 

coordenadores 

pedagógicos e 

demais 

profissionais 

envolvidos, visitas 

às Instituições de 

As atividades serão 

desenvolvidas durante o 

ano letivo de 2018. 

Acompanhamento aos 

estudantes, pais e 

professores com 

estudantes NEE. 

Participação nas 

Coletivas da EC 24; 

Participação nos 

Conselhos de Classes; 

Participação durante os 

Estudos de Casos  

Garantir a participação 

do estudantes NEE em 

todas as atividades 

escolares dos NEE. 

Passeios; 

Sala  

  de  

 Recursos 

S.O.E 

S .E A. A 
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diferenças e a não 

discriminação; 

 Oferecer 

referenciais teóricos 

que vão subsidiar a 

prática docente; 

 Orientar as 

famílias para o seu 

desenvolvimento e a 

sua participação no 

processo educacional; 

 Orientar, 

auxiliar, acompanhar 

e responsabilizar-se, 

junto aos docentes, 

pela elaboração e 

realização das 

adequações 

curriculares 

envolvendo todos os 

serviços  

 Consolidar  

uma cultura de 

sucesso escolar. 

 

Formação  inicial do Educador 

Voluntário  

 Mês de março  

Coletiva  de apresentação dos Serviços de 

Apóio. 

  

Mês de Abril 

Oficina para o preenchimento da  

Adequação Curricular . 

Mês de Maio  

Semana de Educação para vida  

Oficina para os estudantes. 

Oficina para os pais de estudantes com 

Necessidades  Educacionais Especiais. 

Mês de Junho  

Organização para Estudos de Casos 

Omissos programados. 

Mês de Setembro 

Semana de Educação para vida.17 a 21 

/9. 

Colaborar na Estratégia de Matricula 

(mês inteiro 

 Confeccionar 

materiais pedagógicos, 

recursos didáticos e de 

material alternativo; 

 Orientar os 

monitores e Educadores 

Social Voluntário da 

Educação Especial quanto 

ao cumprimento das suas 

atribuições; 

 Reconhecer os 

pontos fortes e de maior 

interesse e as dificuldades 

do estudante; 

 Conscientizar as 

famílias quanto à 

participação no processo 

educacional dos 

estudantes; 

 Realizar 

intervenção junto ao 

professor em sala de aula, 

bem como 

acompanhamento de 

estudantes 

individualmente ou em 

grupo, caso seja 

Ensino e demais 

espaços 

colaboradores do 

trabalho do Serviço 

de Apoio, reuniões 

com os 

coordenadores 

intermediários da 

Educação Especial . 

 

Festa Junina; 

Cantata 

Projetos . 

 Mês de 

fevereiro/Março 

Semana Distrital de 

Inclusão , 

Sensibilização junto as 

turmas sobre os 

estudantes NEE no 

ambiente escolar. 

Março Formação Inicial 

dos Educador Social 

Voluntário. 

Coletiva dos Serviços 

de Apoio junto aos 

professores da E.C 24 . 

Oficina de Adequação 

Curricular junto aos 

docentes. 

Mês de Setembro  

Semana da Inclusão 

Participação na 

organização da 
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Mês de outubro/novembro/dezembro  

Projeto de Transição dos estudantes do 5º 

ano junto  a escola sequencial. 

Mês de Dezembro 

Projeto Cantata auxilio aos estudantes 

com necessidades especiais. 

 

  

 

necessário, sendo essa 

ação definida pelos 

profissionais da Equipe, a 

fim de possibilitar o 

desenvolvimento e 

aprendizagem ao 

estudante; 

 Participar do 

processo anual de 

estratégia de matrícula; 

 Colaborar com a 

prática educativa do 

professor, com orientação 

aos docentes envolvidos 

no processo ensino e 

aprendizagem sobre a 

utilização de estratégias e 

metodologias específicas 

para favorecer a prática 

pedagógica e o 

desenvolvimento dos 

alunos que foi solicitado 

apoio específico, por meio 

de entrevista, oficinas, 

reuniões, encontros 

pedagógicos e estudo de 

caso; 

Estratégia de Matricula 

da EC 24; 
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 Colaborar com a 

elaboração e 

desenvolvimento do 

Projeto Político 

Pedagógico da escola. 

 Formação inicial 

aos Educador  Social 

Voluntário  

  Organizar e 

realizar a Semana Distrital 

da Inclusão na E.C.24 de 

Ceilândia 

  Organizar 

Semana de Educação para 

vida  oficinas para os 

estudantes e para os pais. 
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Serviços de Apoio (AEE – SEAA – SOE) – Plano de Ação 2018 

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) - 2018 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Realizar o  trabalho 

articulado da Sala de 

Recurso, Orientação 

Educacional, Serviço 

Especializado de Apoio à 

Aprendizagem, (pedagoga)  

em apoio e orientação ao 

docente, o aprendizado e o 

desenvolvimento  dos 

estudantes NEE. 

 

 

 

 

 

Semana de Educação para a 

vida  

Oficina para os estudantes; 

Oficina para os pais dos 

estudantes NEE; 

Projeto de Transição para 

os 6º anos; 

Semana da Inclusão 

 

Estudos dos Casos Omissos 

e 

Reavaliações dos 

Estudantes.  

 

 

SOE /SEAA/Sala de 

Recursos; 

SOE /SEAA/Sala de 

Recursos 

SOE /SEAA/Sala de 

Recursos 

SOE /SEAA/Sala de 

Recursos 

SOE /SEAA/Sala de 

Recursos 

SOE /SEAA/Sala de 

Recursos 

SOE /SEAA/Sala de 

Recursos. 

 

 

Mês de Maio 

 

Mês de Maio 

 

Mês de Maio 

Durante todo ano Letivo 

 

Mês de Setembro 

 

Durante todo ano Letivo 

 

Durante todo ano Letivo 

 

. Realizaremos a avaliação  

durante as  ações 

preventivas, institucionais e 

interventivas, visando o 

pleno desenvolvimento dos 

alunos que apresentam  

necessidades educacionais 

especiais, contribuindo 

ainda, para a melhoria da 

qualidade do processo de 

Inclusão  ensino e 

aprendizagem. 
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Serviço de Orientação Educacional – SOE – Plano de Ação 2018 

PLANO DE AÇÃO – SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – 2018 

Valério Brito Gonçalves Ramos  

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

1- Mapeamento 

Institucional: 

Participar do 

levantamento de 

dados referentes a IE 

para o 

desenvolvimento das 

ações a serem 

desenvolvidas; 

2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo: 

Participar da 

elaboração do PPP, 

participar das 

coordenações 

coletivas; 

3-Acompanhamento 

do Processo de 

Ensino e 

 
2,14-Reorganizar, por 

meio de amplo debate 

com os profissionais da 

educação, o trabalho 

pedagógico, buscando 

melhorar a qualidade da 

educação; 

2.17 – Promover e 

fortalecer, em articulação 

com os demais órgãos da 

rede de proteção social; 

2.20 – Garantir que as 

unidades escolares de 

ensino fundamental, no 

exercício de suas 

atribuições no âmbito da 

rede de proteção social, 

desenvolvam ações com 

foco na prevenção, na 

detecção e no 

encaminhamento das 

violações de direitos de 

crianças e adolescentes, 

por meio da inserção 

dessas temáticas no 

projeto político-

pedagógico e no 

cotidiano escolar, 

identificando, 

1- Motivar a prática do 

esporte; 

2- Realizar intervenções 

junto a estudantes e 

responsáveis 

encaminhados pelos 

demais profissionais da 

escola; 

3- Colaborar e participar 

das coordenações 

coletivas e semanais, 

conselho de classe; 

4- Incentivar o hábito de 

estudos dos estudantes; 

5- Informar aos 

estudantes questões 

relativas ao abuso 

1- Palestra para 

estudantes e pais do 

tênis de mesa; 

2- Atendimento 

individualizado e 

coletivo para 

responsáveis, 

professores e 

estudantes; 

3- Propor reflexão aos 

docentes, diálogo 

mediativo em situações 

de conflito, 

4- Desenvolvimento da 

oficina hábitos de 

estudos; 

5- Desenvolvimento da 

oficina: Todos contra a 

1- Orientadora 

Educacional 

2- Orientadora 

Educacional 

 

 

 

3- Orientadora 

Educacional 

 

 

4- Orientadora 

Educacional 

 

 

5- Orientadora 

Educacional 

1- Março 

2- Fevereiro a Dezembro 

Caracterizar o tempo 

destinado à realização das 

ações propostas. 

 

3- Fevereiro a Dezembro 

 

 

4- Maio 

 

 

 

5- Junho 

 

 

 

6- Fevereiro a Dezembro 

 

Rodas de conversa; 

Debates sobre o 

tema trabalhado; 

Contato com 

docente; 

Atividades 

conclusivas das 

oficinas; 

Pesquisas nos meios 

de comunicação; 

Utilização de 

material impresso, 

livros, Datashow, 

caixa de som e 

computador. 

Desenvolvimento de 

oficinas com 

temáticas 

relacionadas as 

demandas da IE. 
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Aprendizagem: 

Intervir juntamente 

com a equipe do 

SEAA nos fatores 

que interferem no 

desenvolvimento do 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

notificando e 

encaminhando os casos 

aos órgãos competentes. 

2.35 – Fomentar ações 

pedagógicas que 

promovam a transição 

entre as etapas da 

educação básica e as 

fases do ensino 

fundamental. 

4.18 – Apoiar ações de 

enfrentamento à 

discriminação, ao 

preconceito e à violência, 

visando ao 

estabelecimento de 

condições adequadas 

para o sucesso 

educacional dos 

educandos com 

deficiência, transtorno 

global do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou 

superdotação em 

colaboração com as 

famílias e com órgãos 

públicos de assistência 

social, saúde e proteção à 

infância, à adolescência e 

à juventude. 

sexual infantil; 

6- Informar a comunidade 

escolar a rede de apoio; 

7- Orientar os estudantes 

dos 5º anos sobre o 

período de transição 

para o 6º ano do ensino 

fundamental; 

8- Participar dos Estudos 

de Caso; 

9- Colaborar com o 

planejamento e a 

execução da Semana 

de Educação para 

Vida; 

10- Colaborar com o 

planejamento e a 

execução da Semana 

da Inclusão; 

pedofília; 

 

6- Encaminhar para a 

rede credenciada; 

 

7- Desenvolvimento da 

oficina: Transição; 

 

8- Refletir, propor ações, 

oferecer 

encaminhamentos 

juntamente com outros 

profissionais das 

equipes; 

9- Desenvolver oficina 

para pais e alunos 

ANEE; 

10- 10- Desenvolver 

oficinas e palestras 

para alunos e 

professores. 

 

6- Orientadora 

Educacional 

 

7- Orientadora 

Educacional, Sala de 

Recursos e pedagoga. 

8- Orientadora 

Educacional, Sala de 

Recursos e pedagoga. 

 

 

9- Orientadora 

Educacional, Sala de 

Recursos, pedagoga 

equipe gestora. 

 

10- Orientadora 

Educacional, Sala de 

Recursos, pedagoga equipe 

gestora. 

 

7- Outubro 

 

 

 

 

 

8- Setembro a outubro 

 

 

 

9- Maio 

 

 

 

 

10- Setembro 

 

 

 

 


