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 APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Classe 39 de Ceilândia atua como um espaço de construção coletiva, onde 

as decisões e as responsabilidades são compartilhadas. 

Buscamos a implementação de um trabalho colaborativo, fortalecido por uma 

gestão democrática, por uma coordenação pedagógica que incentiva a formação 

continuada, o estudo e o planejamento, reforçado por uma parceria entre a escola e a 

comunidade. 

Nossa perspectiva é da execução de um PPP que favoreca a reflexão sobre o papel 

de cada um de nós, trabalhadores da educação pública, no que diz respeito à escola que 

temos e à escola que queremos. 

A escola se encaminha para a construção de um projeto que nunca será acabado, 

estático, definitivo, mas dinâmico e inacabado, ou seja, um “documento de identidade.” 

(SILVA, 1999). 

Entendemos que nossa missão vai muito além de “ensinar”. Inclui, também, formar 

cidadãos. Portanto, nossa função social, demanda educar, proteger, cuidar, oportunizar as 

aprendizagens e a reflexão sobre o conhecimento, visando à transformação da realidade 

que nos cerca. 

Por isso defendemos um currículo integrado, uma avaliação formativa e uma 

pratica pedagógica reflexiva e inclusiva. 

Todos esses fatores, aliados ao conhecimento da clientela aqui atendida, nortearam 

a construção deste PPP. E por meio de sua elaboração, execução, reflexão e avaliação, 

revelaremos a identidade de nossa escola, esse lugar de construção de conhecimento, de 

cidadania, de transformação individual e social. 

Nele, relacionamos também o perfil dos nossos estudantes e profissionais da 

educação, nossas concepções teóricas e princípios orientadores, bem como os objetivos 

institucionais, a organização do trabalho pedagógico da escola e, ainda, nossas práticas e 

estratégias de avaliação. 

 
 

 

 

 

 

 

 



I - PERFIL INSTITUCIONAL 
 

 

1. MISSÃO 

 

Contribuir para que a Educação se converta em possibilidade de 

emancipação por meio do conhecimento. Fazer que a escola seja um espaço 

democrático de formação, participação, aprendizagem significativa e valorização dos 

sujeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

ESCOLA CLASSE 39 DE CEILÂNDIA/Endereço: EQNP 11/15 – Setor “P” 

Norte. Trata-se de escola construída em 1979, entregue à extinta FEDF no dia 1º de 

agosto desse ano. O inicio de suas atividades ocorreu no dia 4 de maio de 1981, sob 

a direção da Professora Anilda Silva Chaves. 1-CRIAÇÃO: Res. Nº 334 – CD, de 

21/05/80 (DODF N°. 105, de 04/06/80 e A. N. da FEDF – vol. III.) Criada com a 

denominação de ESCOLA CLASSE 39 de CEILÂNDIA. O parecer n°. 126-CEDF, de 

22/08/81 (Boletim n°. 16-CEDF), aprovou o plano de funcionamento da escola. 2- 

VINCULAÇÃO: Inst. n° 78 – Dex., de 21/05/80 ( A.N. da FEDF – vol. III) Vinculada ao 

complexo Escolar “C” de Ceilândia. 3- RECONHECIMENTO. Port. N° 42-SEC, de 

10/08/81 ( DODF n°. 156, de 18/08/81 e A.N. da FEDF – Vol. IV) 

2.1 Nome da Instituição Educacional Escola Classe 39 de Ceilândia 

2.2 Endereço Completo EQNP 11/15 – Área Especial 

CEP: 72241-520 

2.3 Telefone / e-mail 3901-6872 

ec39@creceilandia.com 

2.4  Localização A escola situa-se em zona urbana 

2.5  Data de criação Inaugurada em 10 de agosto de 1981 

2.6  Reconhecimento Port. N° 42 – SEC 

2.7  Turno de funcionamento Matutino: de 7:30 as 12:30 

Vespertino: de 13:00 as 18:00. 

2.8 Etapas ofertadas Educação infantil - 1º e 2° Períodos. 

Ensino Fundamental - anos iniciais 

(incluindo a modalidade Ensino 

Especial) 

 

DIRETORES desde a inauguração: 

Anilda Silva Chaves (1981 a 1991) 

Marlene Fidelis da Silva (1992 a 1994 e 2003 a 2012) 

Lourival P. da Costa (1995 a 2002) 

Antônio Vicente Neto (2013 a 2016) 

Karla Karine Rodrigues da Costa (Gestão atual) 

 
 
 



 
 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

A Escola Classe 39 de Ceilândia faz parte da estrutura do setor P norte.   Nessa 

localidade observam-se os mais diversos problemas sociais, estruturais e econômicos. O 

déficit social, político e econômico origina carências, em vários aspectos, na vida dos 

estudantes atendidos pela escola. Também dificulta o processo de ensino aprendizagem, o 

que leva a escola a dispor de várias estratégias para amenizar tais problemas.  

A organização e distribuição dos estudantes é feita em 31 turmas, sendo 15 no turno 

matutino e 16 no vespertino. Oferece a Educação Infantil (4 e 5 anos), Ensino Fundamental 

(anos iniciais) e a modalidade Ensino Especial, nas seguintes categorias: D.I (Deficiência 

Intelectual), D.F (Deficiência Física), D.V (Deficiência Visual), TF (Transtornos Funcionais: 

TDAH - Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade, DPAC, TOD, Dislexia e Transtorno de 

Conduta) e Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 Contexto Educacional 

 

Ceilândia é a localidade do Distrito Federal com a maior densidade urbana. Criada há 

quarenta anos, para resolver problemas de distribuição populacional, a Região 

Administrativa possui atualmente quase 600 mil habitantes (pesquisa realizada pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan) 

Mais da metade da população é natural do próprio DF e mora em Ceilândia há 15 

anos ou mais. Dos que vieram de outros estados brasileiros, a maioria (7,2%) é do Piauí,  

6,9% é de Minas Gerais e 6,1% de Goiás. 

Pesquisa da Codeplan revela que, nos últimos anos, a Região Administrativa 

registrou ganhos na área social. Houve uma duplicação da proporção de moradores com 

nível superior, um aumento do acesso a computador e melhorias na condição dos 

domicílios. A totalidade possui abastecimento de água, 80% estão ligados aos serviços de 

esgoto e 82,4% têm coleta de lixo. 

A renda domiciliar da população é em média de 2.407,00 reais, e a renda per capita 

é de 604,00 reais.  

Ceilândia possui dinamismo próprio e oferece um terço dos postos de trabalho aos 

seus moradores. 

A cidade está dividida em Ceilândia Norte, Ceilândia Centro, Ceilândia Sul, 

Guariroba, Setor O, Expansão, P Norte, P Sul, QNQ e QNR. Apesar de consolidada em sua 

parte mais antiga, Ceilândia conta com áreas novas e abriga as duas maiores favelas do DF: 

Sol nascente e Pôr do Sol. 

Embora a Escola Classe 39 esteja situada no setor P Norte, que faz parte da 

chamada Ceilândia tradicional, atende, na sua maioria famílias, do Setor Habitacional Sol 

Nascente. 

A região tem um projeto urbanístico dividido em três trechos, que juntos somam 

940 hectares (cerca de 940 campos de futebol). A área apresenta problemas de saneamento 

básico, acúmulo de lixo, barracos em condições precárias e altos índices de criminalidade. 

Estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que, em 2010, 

a região tinha 56,5 mil moradores. Hoje, a população de mais de 95mil habitantes conta 

com três escolas públicas e nenhum posto de saúde ou hospital. 

Em 2008, a comunidade passou a ser o Setor Habitacional Sol Nascente. Apesar da 

constante chegada de imigrantes, a Codeplan diz que 53% da população do Sol Nascente é 

do próprio DF. Dos imigrantes, a maioria veio do Maranhão e Piauí. 

No Sol Nascente, onde 48% das pessoas mora há mais de 10 anos, apenas 2,95% 

delas tem ensino superior completo e 45% não acessam a internet. Mais de 6 mil crianças 

menores de 6 anos estão fora da escola. 

 



3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação 

 

29 Professores efetivos 

18 Professores em contrato temporário 

 01 Orientador educacional – Especialização 

 01 Pedagogo (EEAA) – Especialização 

 01 Psicóloga (Analista GE) – Nível superior 

 04 Agentes de Serviços gerais – Ensino Médio 

 01 Agente de Operações e Cozinha – Ensino Médio 

 01 Técnio GE (Secretário) - Nível superior 

 01 Monitor de Gestão – Nível superior 

 

36 Professores com Especialização 

02 Professores com Mestrado 

01 Professor com Doutorado 

O tempo de atuação desses professores na SEEDF varia de 3 meses a 30 anos. 

 

 

 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

A maioria dos nossos estudantes são oriundos do Setor P Norte e Setor 

Habitacional Sol Nascente. São, predominantemente, nossos alunos desde a 

Educação Infantil ao 5º ano. Suas idades variam de 4 a 10 anos, além dos casos em 

que há defasagem de idade/ano. 

Muitas famílias são formadas por mãe, pai, irmãos e outros parentes como 

tios e avós. Assim, a renda familiar, em alguns casos, é insuficiente. 

A formação acadêmica dos pais/responsáveis varia entre Ensino Fundamental 

e Ensino Médio, com algumas ocorrências de analfabetismo e poucos casos de 

Ensino Superior. 

Quase em sua totalidade, as famílias declaram-se cristãs. 

A maioria das crianças afirmam que se divertem brincando na rua, assistindo 

televisão, indo ao cinema ou usando computador. 

A prática da leitura em casa, feita pelas crianças ou para elas (de livros, bíblia, 

gibis, revistas etc.), mostra-se presente no dia a dia de muitas famílias, em especial 

onde há crianças da Educação Infantil. 



A perspectiva dos pais em relação ao futuro dos filhos, indica que eles 

acreditam que a Educação é essencial. Quase todos esperam que seus filhos sejam 

“cidadãos honestos” que “respeitam as pessoas” e ainda, que ingressem em uma 

universidade e tenham um “bom emprego” 

Os maiores interesses das crianças na escola revelaram-se: aprender para o 

futuro, os jogos e brincadeiras e os amigos. 

 

 

 

 

3.4 – Infraestrutura 

A Escola Classe 39 de Ceilândia é composta por: 

 15 salas de aula 

 Secretaria 

 Salas de Direção, Coordenação, Laboratório de Informática, (vale ressaltar 

que, atualmente, esse encontra-se com metade das máquinas danificadas). 

 Salas do SOE, EEAA, Sala de Recursos, Sala dos Professores, Copa, Sala de 

auxiliares de limpeza, Zeladoria e Cantina. 

 Banheiros (Ensino Fundamental, Educação Infantil, ENEEs e Funcionários) 

 Estacionamento e Pátio Coberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5  Indicadores de Desempenho Escolar 

a) Indicadores Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

APROVADOS REPROVADOS ABANDONO INDICE DE ABANDONO 

534 33 2 0,35% 

        

2014 

APROVADOS REPROVADOS ABANDONO INDICE DE ABANDONO 

567 52 0 0,00% 

        

2015 

APROVADOS REPROVADOS ABANDONO INDICE DE ABANDONO 

553 43 4 0,67% 

2016 

APROVADOS REPROVADOS ABANDONO INDICE DE ABANDONO 

520 33 0 0,00% 

2017 

APROVADOS REPROVADOS ABANDONO INDICE DE ABANDONO 

503 27 0 0,00% 



b) Indicadores Externos  

 
INDICADORES DE DESEMPENHO - PROVA BRASIL 

Distribuição dos Alunos do 5º ano por Nível de Proficiência em Língua Portuguesa em 2015 

 Nível 0  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 

EC 39 1,77% 14,87% 16,12% 21,48% 20,91% 12,81% 6,95% 5,10% 0,00% 0,00% 

 

Distribuição dos Alunos do 5º ano por Nível de Proficiência em Matemática em 2015 

 Nível 0  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 10 

EC 39 0,00% 3,65% 17,37% 24,16% 18,59% 25,07% 5,13% 4,36% 1,68% 0,00% 0,00% 

 

Distribuição dos Alunos do 5º ano por Nível de Proficiência em Língua Portuguesa em 2013 

 Nível 0  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 

EC 39 3,24% 16,20% 17,77% 21,90% 18,06% 9,83% 5,67% 4,85% 0,85% 1,62% 

 

Distribuição dos Alunos do 5º ano por Nível de Proficiência em Matemática em 2013 

 Nível 0  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 

10 

EC 

39 

4,02% 6,39% 11,96% 25,33% 15,30% 20,65% 12,32% 2,40% 1,62% 0,00% 0,00% 

 

Distribuição dos Alunos do 5º ano por Nível de Proficiência em Língua Portuguesa em 2011 

 Nível 0  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 

EC 39 0,00% 8,3% 12,9% 21,6% 28,1% 14,0% 8,3% 4,2% 2,6% 0,00% 

 

 

 

Distribuição dos Alunos do 5º ano por Nível de Proficiência em Matemática em 2011 

 Nível 0  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 10 

EC 39 0,00% 2,4% 12,5% 22,2% 21,6% 19,9% 13,2% 6,6% 1,7% 0,00% 0,00% 



INDICADORES DE DESMPENHO - ANA 

2016 

 NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA 

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

EC 39 14,29% 34,59% 37,59% 13,53% 

 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM ESCRITA 

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

EC 39 6,77% 23,31% 2,26% 61,65% 6,02% 

 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA 

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

EC 39 13,33% 39,26% 21,48% 25,93% 

 

2013 

 NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA 

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

EC 39 7,87% 41,99% 34,19% 15,96% 

     

 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM ESCRITA 

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

EC 39 18,53% 43,50% 13,33% 23,33% 

 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA 

Agregação Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

EC 39 8,39% 39,96% 21,24% 30,40% 



II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

Ao entender que a educação extrapola os espaços da Sala de aula, e realiza-

se na vida, em diversos momentos e lugares, é necessária a ressignificação do 

próprio ambiente escolar. A escola deixa de ser o único espaço educativo para se 

tornar uma articuladora e organizadora de muitas oportunidades educacionais dentro 

da comunidade. 

O papel da escola não limita-se ao espaço entre muros, onde a prática 

pedagógica se estabelece. A escola é, sobretudo, um ambiente que recebe diferentes 

sujeitos, com diferentes origens, históricos, crenças e opiniões; que trazem para 

dentro do ambiente escolar saberes que contribuem para sua transformação e a da 

própria escola. Essa construção de identidades e de significados é diretamente 

influenciada pela reestruturação do espaço escolar rumo à aproximação com a 

comunidade. 

A escola, então, abre espaço para um diálogo com essa comunidade, dando 

novos significados ao conhecimento, que passa a ficar cada vez mais ligado à vida 

das pessoas. Humaniza-se o ambiente escolar e acolhe-se com mais qualidade seus 

integrantes. Eles, então, reconhecem-se como parte desse lugar e consolida-se uma 

relação. A educação torna-se uma prática social que une os homens entre si em torno 

do direito de aprender e de conquista da cidadania. 

Assim, não se trata mais de manter uma escola, assentada apenas no 

conhecimento, no domínio dos conteúdos, mas de conceber uma escola que valorize 

formas de organização das relações humanas nas quais prevaleçam a integração 

social, a convivência entre diferentes, o compartilhamento de culturas, o encontro e a 

solidariedade entre as pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Nossa base teórico-metodológica tem sido construída, por meio de 

discussões, em reuniões pedagógicas, realizadas nas coordenações coletivas. 

Discutimos e deliberamos sobre: trabalho coletivo, planejamento de ações e 

intervenções e avaliação informativa. 

O trabalho é fundamentado nos princípios construtivistas, sócio interacionistas 

de educação e, portanto, pautado em teóricos como: Piaget, Vigotsky, Emília Ferreira 

e Ana Teberosky. 

Consideramos a base teórico-metodológica do currículo da SEEDF, 

sustentada na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Critica, que 

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

social e natural que o cerca. 

Vislumbramos uma educação integral e inclusiva, em que o processo de 

ensino-aprendizagem considere o equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais, bem como uma formação plena, crítica e cidadã. 

Para tanto, buscamos a efetivação de um currículo integrado que expresse e, 

ao mesmo tempo, atenda aos nossos propósitos educacionais. 

Organizamos o nosso trabalho baseados nos princípios orientadores: 

Unicidade entre teoria e prática, Interdisciplinaridade, Contextualização e 

Flexibilização. 

Entendemos que teoria e prática são indissociáveis e que as ações 

pedagógicas necessitam de embasamento teórico. O contexto escolar exige do 

professor a abertura para o diálogo, a iniciativa de se atualizar sempre e a disposição 

para repensar a organização e a dinâmica de sua aula. 

A interdisciplinaridade, por sua vez, estimula não só o “dialogo” entre as áreas 

de estudo, mas também entre os professores. Ultrapassa a fragmentação do 

conhecimento e constrói vínculos comunicativos entre os profissionais, o que viabiliza 

o trabalho coletivo, e consequentemente, a educação integral.  

A contextualização dá sentido a esse processo. Aproxima os conhecimentos 

científicos e pedagógicos das experiências e vivências dos alunos. A escola é, assim, 

não só um lugar onde se desenvolve habilidades e competências, mas um espaço de 

produção de conhecimentos, de valorização da cultura e do pensamento. 

A flexibilidade é assegurada pelas práticas pedagógicas articuladas a este 

Projeto Político-Pedagógico. Abre espaço para a atualização e diversificação das 

formas de produção de conhecimento. Amplia a possibilidade de reduzirmos a rigidez 

curricular e abre espaço para o protagonismo do aluno em seu processo de 

aprendizagem. 



Nesse contexto, a Avaliação Formativa é indispensável. Ela se efetiva 

quando, em vez de simplesmente coletar resultados, assume-se o compromisso com 

o processo. Não nos interessa somente o produto final, mas todo o percurso até aí. 

Avalia-se não “as aprendizagens”, mas para as aprendizagens. Entende-se a 

necessidade do acompanhamento dos estudantes, a fim de planejar intervenções 

para garantir o avanço das aprendizagens e o atendimento às necessidades de cada 

um. 

 

IV -  OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE 

AÇÃO 

 
 GESTÃO PEDAGÓGICA E GESTÃO DAS APRENDIZAGENS E DOS 

RESULTADOS EDUCACIONAIS. 

Objetivos: 

 Assegurar aos estudantes o acesso e a permanência em uma escola pública 

de qualidade, que lhes possibilite construir sua identidade e autonomia. 

 Oportunizar o acesso à educação Infantil, visando à socialização e ao 

desenvolvimento de habilidades necessárias para o crescimento integral da 

criança. 

 Promover a articulação entre os saberes dos estudantes e os conhecimentos 

científicos, a fim de que esses saberes sejam ampliados e sistematizados, e os 

educandos capacitados para o exercício da cidadania. 

 Permitir que os estudantes exerçam a cidadania a partir de sua compreensão 

de mundo, possibilitando-lhes uma vivência participativa. 

 Acompanhar o desenvolvimento do currículo e promover o trabalho 

interdisciplinar articulado com seus Eixos Integradores e Transversais. 

 Implementar anualmente este PPP com o envolvimento de toda a comunidade 

escolar, e a realização de avaliação periódica dessa proposta. 

 Assegurar o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos, inclusive dos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou necessidades 

educacionais especiais. 

 Melhorar os indicadores internos e externos do desempenho escolar. 

 Diminuir os índices de repetência escolar. 

 Criar um ambiente favorável ao acolhimento da diversidade humana, ao 

respeito às diferenças e à real inclusão dos ENEEs. 

 Efetivar a aplicação das estratégias interventivas previstas nas Diretrizes do BA 

e do 2° ciclo, além das aulas de reforço escolar. 

 Promover uma avaliação formativa, para as aprendizagens, pautada na ética e 

no compromisso com o avanço dos estudantes. 

 Valorizar o diálogo como forma de lidar e de solucionar conflitos, construir 

consensos e respeitar dissensos. 



 Reconhecer as diferenças entre as pessoas e desenvolver atitudes de 

gentileza, solidariedade e colaboração, bem como de respeito e cumprimento 

das regras estabelecidas por esta IE. 

 Conscientizar a todos sobre a responsabilidade quanto ao bem-estar comum e 

o uso adequado dos recursos naturais, como forma de minimizar problemas 

ambientais e sociais. 

 

Estratégias 

 Consolidar a prática de modelagem do currículo (Sacristán 2000) por meio da 

elaboração de UNIDADES DIDÁTICAS (bimestrais ou semestrais), bem como 

de SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS (semanais ou quinzenais), para garantir a 

fluência do planejamento coletivo e a execução das atividades diárias em sala 

de aula. 

 Incentivar a ação-reflexão-ação do fazer pedagógico, por meio de estudos 

promovidos nas Coordenações Coletivas; 

 Tornar o Conselho de Classe um tempo/espaço planejado e executado sobre a 

perspectiva da avaliação formativa, bem como um momento de reflexão sobre 

os projetos desenvolvidos, sobre a coordenação pedagógica, sobre os índices 

de desempenho internos e externos. 

 Realizar assembleias escolares nas turmas, a fim de promover a escuta dos 

estudantes e do professor, bem como de subsidiar a construção de regras para 

melhorar a convivência e promover a resolução pacífica dos conflitos. 

 Desenvolver projetos, em articulação com nosso currículo, que potencializem 

nossa prática e assegurem a participação efetiva de toda a equipe escolar, das 

crianças e da comunidade. 

 Promover passeios diversos, como oportunidade de interação fora do ambiente 

de sala de aula e de vivenciar diferentes situações de aprendizagem e 

desenvolvimento cultural e social. 

 Abordar a temática ambiental como um sistema de relações entre ambiente e 

sociedade, e promover a reflexão sobre a interação do homem com a natureza 

por meio de ações como: implementação de uma horta escolar, promoção de 

palestras sobre meio ambiente e sustentabilidade, parcerias com órgãos como 

CAESB, EMBRAPA etc. 

 Desenvolver o projeto Plenarinha, como o intuito de incentivar os professores a 

estabelecerem práticas para a escuta sensível e atenta das crianças a fim de 

valorizar suas percepções sobre o que vivenciam na escola, na cidade, em 

casa, etc. 

 Conscientizar os docentes acerca dos impactos do processo de Transição da 

EI para o 1° ano e buscar facilitá-lo, tanto para os professores quanto para os 

alunos, por meio de palestras, estudos sobre o desenvolvimento infantil, etc. 

 Articular parcerias com os Centros de Ensino Fundamental para executar 

ações que facilitem a transição do 5º para o 6º ano, como: visita dos 

estudantes ao CEF sequencial, encontro entre os professores de ambas as 

escolas etc. 

 Diferenciar o ensino, por meio de adequações curriculares, para assegurar os 

direitos de aprendizagem dos ENEEs e garantir seu efetivo desenvolvimento, 

dentro de suas possibilidades. 



 Planejar e elaborar as Provas, conforme a perspectiva do trabalho 

desenvolvido em sala de aula e em consonância com este PPP. 

 Analisar as Provas associadas a outros elementos, que também evidenciem o 

desempenho dos estudantes, como: registros reflexivos, avaliações 

diagnósticas, auto avaliação, portfólios etc. 

 Considerar o uso formativo do dever de casa, tornando-o um instrumento de 

consolidação das aprendizagens e proporcionando ao estudante condições 

para realizá-lo com autonomia. 

 Realizar os Reagrupamentos Intra e Interclasse, para sanar dificuldades, 

aumentar as chances de aprendizagem dos estudantes, bem como para 

fortalecer o trabalho integrado dentro dos blocos (BIA e 4º e 5º ano). 

 Estruturar o Projeto Interventivo para atender aos estudantes que, após 

experimentarem todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas nas aulas, 

ainda evidenciarem dificuldades de aprendizagem. 

2. GESTÃO PARTICIPATIVA E GESTÃO DE PESSOAS 

Objetivos: 

 Fazer que o Conselho Escolar, órgão de natureza fiscalizadora, mobilizadora, 

deliberativa e representativa da comunidade escolar, promova a 

democratização das relações profissionais entre os membros dos diversos 

segmentos envolvidos no processo educativo. 

 Fortalecer os vínculos da escola com a família e promover a 

corresponsabilização pela educação das crianças. 

 Garantir a distinção dos papéis de cada um dos envolvidos na vida escolar das 

crianças. 

 Tornar as reuniões bimestrais de pais e professores, um momento de 

aproximação entre as partes e uma oportunidade para despertar, na família, 

interesse pela vida escolar das crianças.  

 Promover a Avaliação Institucional, periodicamente, para o aprimoramento do 

trabalho pedagógico e para a análise da implementação deste PPP. 

Estratégias: 

 Consultar o Conselho Escolar, para garantir sua efetiva participação quanto à 

elaboração de projetos, a utilização de recursos financeiros etc.  

 Promover reuniões para análise e avaliação dos projetos executados na 

escola. 

 Realizar eventos, festas, exposições, a fim de valorizar e divulgar o trabalho 

desenvolvido pela escola, bem como as aprendizagens evidenciadas pelos 

estudantes. 

 Executar as reuniões de pais e professores de maneira que os responsáveis 

pelos alunos possam participar ativamente, esclarecer dúvidas e conhecer a 

proposta pedagógica da escola. 

 Planejar e desenvolver a Avaliação Institucional para que possamos refletir 

sobre o processo, retomar ações, tomar decisões, modificar estratégias e, 

assim, tornar este PPP um “documento” utilizado e atualizado.  

 



 
3. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

OBJETIVOS 

 Gerir os recursos públicos financeiros e aqueles adquiridos por meio de 

eventos e passeios, de forma ética, responsável e transparente. 

 Garantir que a Organização Administrativa colabore, também, para a prática 

pedagógica. 

 Conscientizar a comunidade escolar sobre a responsabilidade de todos os que 

usufruem deste espaço, quanto a sua conservação e limpeza. 

 Buscar a melhoria da estrutura física e do patrimônio da escola, por meio da 

reivindicação aos órgãos competentes e da promoção de eventos como festas, 

passeios etc. 

 Garantir material pedagógico para que os professores consigam desempenhar 

melhor seu trabalho. 

 Fazer que a Caixa Escolar EC 39 apoie e colabore com esta Instituição, em 

seu processo de autonomia de gestão, favorecendo a cooperação e o 

entrosamento entre todos os segmentos da escola, bem como sua plena 

integração à comunidade a que serve. 

 Observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência no desenvolvimento das atividades da CXEC 39. 

ESTRATÉGIAS 

 Utilizar os recursos do PDDE estrutura/acessibilidade para melhorar  a 

estrutura do prédio escolar, a fim de facilitar o acesso dos ENEES. 

 Prestar contas à comunidade escolar (nas reuniões bimestrais e quando mais 

for necessário) da utilização dos recursos públicos. 

 Definir, com a participação do Conselho Escolar, a melhor maneira de 

aplicação dos recursos públicos. 

 Consultar frequentemente os professores para garantir-lhes, material 

pedagógico e o que mais for necessário para o seu trabalho em sala de aula. 

 Articular as ações entre Secretario Escolar e Coordenação Administrativa, para 

assegurar presteza e eficiência no atendimento ao público, aos professores e 

estudantes. 

 

 

QUADRO DE METAS 

PDE 

N° 

Meta 

N° METAS 2018 2019 2020 2021 

2 

2.7 Implementar as diretrizes pedagógicas para os 

ciclos, incentivar a formação continuada dos 

profissionais da educação. 

X    



2.12 Criar mecanismos para o acompanhamento 

individualizado dos estudantes do E.F. atentando 

para as especificidades, para garantir a qualidade 

do atendimento. 

X    

2.14 Reorganizar, por meio de amplo debate com os 

profissionais da educação, o trabalho 

pedagógico, buscando melhorar a qualidade da 

educação. 

X    

2.18 Fortalecer, em articulação com os demais órgãos 

da rede de proteção social, o acompanhamento e 

monitoramento de acesso e da permanência das 

crianças e dos adolescentes matriculados no EF, 

priorizando as populações em peculiar situação 

de risco e ou vulnerabilidade. 

X    

2.20 Garantir que nossa unidade escolar desenvolva 

ações com foco na prevenção, na detecção e no 

encaminhamento das violações do direito de 

crianças e adolescentes (violência psicológica, 

física e sexual, negligência, constrangimento, 

exploração de trabalho infantil, uso indevido de 

drogas e toda forma de discriminação) por meio 

da inserção dessas temáticas no PPP e no 

cotidiano escolar, identificando, notificando e 

encaminhando os casos aos órgãos 

competentes. 

 X   

2.22 Fomentar a promoção da cultura de direitos 

humanos, pautada na democratização das 

relações e na convivência saudável com toda 

comunidade escolar. 

X    

2.28 

 

Implementar ações referentes à alfabetização 

dos estudantes até o terceiro ano do E.F. para 

minimizar os altos índices de defasagem idade-

ano. 

 X   

4 

4.3 

 

Promover a articulação pedagógica, para 

atender, no ensino regular, a modalidade da 

educação especial na perspectiva da inclusão. 

X    

4.18 Aprovar ações de enfrentamento à discriminação, 

ao preconceito e à violência, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas para o 

sucesso educacional dos ENEEs, em 

colaboração com as famílias e órgãos públicos 

 X   



de assistência social, saúde e proteção à infância 

e adolescência. 

5 

5.3 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, 

que assegurem a alfabetização e favoreçam a 

melhoria do fluxo escolar e aprendizagem dos 

estudantes, consideradas diversas abordagens 

metodológicas e sua efetividade. 

 X   

5.6 Criar instrumentos de avaliação e 

acompanhamento, considerando seu sentido 

formativo, implementado estratégias para 

alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro 

ano. 

 X   

5.8 Estimular a formação continuada de professores 

para a alfabetização de crianças, com o 

conhecimento de novas tecnologias educacionais 

e práticas pedagógicas inovadoras no que 

concerne ao processo de ensino, aprendizagem 

e avaliação. 

X    

5.12 Garantir o pleno funcionamento do SOE, EEAA e 

AEE (sala de recursos). 

X    

7 

7.7 Fomentar políticas de combate à violência na 

escola, para detectar os sinais de suas causas e 

favorecer a adoção das providencias adequadas 

para a construção da cultura de paz e de um 

ambiente escolar seguro para sua comunidade. 

 X   

7.13 Mobilizar as famílias, articulando a educação 

formal e as experiências de educação popular e 

cidadã, com os propósitos de que a educação 

seja assumida como responsabilidade de todos e 

de ampliar o controle social sobre o cumprimento 

das políticas públicas educacionais. 

 X   

7.20 Definir, após discussão com os atores envolvidos, 

os direitos e os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, para cada ano. 

X    

 



V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

DA ESCOLA 

 
1. Organização escolar: regime, tempos e espaços. 

Esta instituição de ensino está organizada em Ciclos de aprendizagem e 

estruturada em: 

1º CICLO: Educação Infantil (1º e 2º Períodos). 

2º CICLO: 1º Bloco: BIA (1° ao 3° ano). 

                 2° Bloco: 4º e 5º ano (incluída a modalidade de Educação Especial- 

Classe DI e Classes TGD). 

 Sabemos que a organização do trabalho pedagógico pressupõe ações que 

visem à elaboração, implementação e avaliação constantes do PPP, nos diversos 

espaços e tempos, inclusive na Coordenação Pedagógica. 

O planejamento então, deve ser assumido como prática de reflexão e tomada 

de decisão. Ele imprime qualidade ao trabalho pedagógico. Uma de suas funções é 

assegurar a unidade e coerência desse trabalho na escola e, particularmente, em 

cada turma. 

Nossa escola entende que a Coordenação Pedagógica constitui-se em um 

tempo/espaço de preparação de ações e intervenções, de estudo, de avaliação das 

práticas e de acompanhamento pedagógico. Tal acompanhamento tanto ressalta os 

papéis individuais dos profissionais da educação, como reforça a importância do 

trabalho coletivo. É também um momento privilegiado de articulação do PPP. 

A Coordenação Coletiva é entendida como um espaço favorável à formação 

continuada. É destinada a estudos de temas importantes para o aprimoramento do 

fazer pedagógico. É onde teoria e prática mostram-se interligadas. Julgamos que, 

para garantir essa unidade dentro da sala de aula, precisamos, durante a 

coordenação, de atividades que motivem a reflexão crítica, a definição de objetivos e 

estratégias, bem como a análise da realidade para a qual se pensa e planeja certa 

atividade. 

Esses estudos são promovidos pela Coordenação, Direção, Equipes de apoio 

e, em alguns momentos, por professores regentes que, dentre outros, compartilham 

experiências exitosas de sua sala de aula. Os temas abordados são: Currículo, 

Psicogênese da escrita, Rotina em salas de aula, avaliação, processos mentais e 

outros. 

As coordenações por ano objetivam fortalecer o trabalho coletivo dentro do 1° 

e 2° blocos do 2º Ciclo e entre as turmas da Educação Infantil. A proposta consiste em  

reunir quinzenalmente (ou conforme a necessidade) os professores, por ano de 

atuação, para planejar, verificar como estão os processos de aprendizagem, analisar 



algumas situações, (dificuldades de aprendizagem, questões comportamentais) 

avaliar a articulação entre os professores no ato do planejamento e definir objetivos 

específicos para os projetos da escola. 

Nessa perspectiva, e para expressar a unidade curricular, nossa proposta 

baseia-se na elaboração de Unidades Didáticas, já que elas pressupõem uma série 

ordenada e articulada dos elementos que compõem o processo de ensino: Eixo 

estruturante, Eixos transversais, objetivos, temas, projetos, conteúdos, abordagens 

metodológicas, recursos e avaliação.  

Sua construção se dá por ano de atuação, durante as coordenações. 

Dependendo da dinâmica da escola, ela é planejada para cada bimestre ou semestre. 

O detalhamento da Unidade Didática é feito por meio de Sequências 

Didáticas. Trata-se do planejamento para três ou mais aulas, onde um tema/conteúdo 

especifico é abordado em sala, com atividades diversas que objetivam a formação de 

um conceito, uma ideia, uma produção escrita etc. Em suma, é o planejamento das 

aulas. 

Tudo isso refletir-se-á nas salas de aula, e esta, por sua vez oportunizará as 

aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento e possibilitará a interação entre 

os sujeitos. 

2. Direitos humanos, Educação Inclusiva e diversidade. 

Segundo Libâneo (2012), o papel da escola é prover aos alunos a apropriação 

da cultura e da ciência, acumuladas historicamente, como condição para seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral, e torná-los aptos à reorganização crítica 

de tal cultura. 

Nessa condição, a escola é uma das mais importantes instâncias de 

democratização social, do respeito à diversidade e de promoção da inclusão. 

Buscamos implementar um currículo que reconheça o contexto social e 

cultural dos estudantes, suas diferenças e singularidades e que, não obstante, lhes 

assegure o direito a um ensino de qualidade e  a progressão das aprendizagens. 

2. Projetos interdisciplinares 

A) Projeto Cidadania: Educação em e para os Direitos Humanos. 

Trata-se de promover a compreensão, o respeito e a valorização da 

diversidade na escola, prevenir a violência escolar e a indisciplina, bem como 

melhorar as condições de trabalho e a convivência entre os profissionais. 

O projeto visa orientar todos os agentes envolvidos no processo 

educacional sobre diretos e responsabilidades, à luz do Estatuto da Criança e 

Adolescente. 



 A lei 8069/90 (ECA) elevou a criança e o adolescente à condição de 

sujeitos de direitos, assegurando-lhes inúmeras prerrogativas e mecanismos 

de proteção integral. 

A partir do momento em que o profissional da educação compreender o 

novo paradigma em relação ao ECA, encontrará, na lei, uma aliada para sua 

atuação. 

No atual momento histórico, e por muitas questões de indisciplina e ato 

infracional estarem presentes nas nossas escolas, o papel do professor vai 

além da transmissão do conhecimento cientifico. Envolve também o trabalho 

com relações humanas e integração social. 

Vale ressaltar que o tema Cidadania é o Eixo Estruturante da nossa 

escola e, portanto, deste PPP. 

 

B) Projeto de Leitura 

Visa despertar o gosto pela leitura, ampliar o universo literário e linguístico 

das crianças e ainda, sistematizar o conhecimento de alguns gêneros literários. 

A proposta inclui o trabalho com contação de histórias, representações 

teatrais, produções textuais, manuseio e leitura de textos de gêneros diversos e em 

suportes variados etc. 

Sua culminância acontecerá provavelmente no mês de outubro, com a 2° 

mostra literária da Escola Classe 39. 

Para a Educação Infantil: 

Desde o nascimento as crianças são expostas às diferentes linguagens. 

O Currículo da Educação Infantil, que traz uma abordagem por Linguagens 

(Cuidados Consigo e com o Outro, Interações com a Natureza e com a Sociedade, 

Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Linguagem Matemática, Linguagem Oral e 

Escrita e Linguagem Digital), considera a Linguagem Oral e Escrita fundamental para 

a ampliação da capacidade de inserção e comunicação da criança no mundo letrado, 

bem como para sua formação como sujeito crítico e em constante desenvolvimento.  

 Na escola, então, para que esse desenvolvimento aconteça, elas precisam, 

dentre outras práticas, ter acesso e conhecer os vários gêneros textuais.  

Para se formar bons leitores é necessário garantir o contato com livros e 

textos desde cedo. É importante, também, que o material escrito apresentado às 

crianças seja atraente e desperte a curiosidade e o interesse delas. 

Neste sentido, o projeto “Aprender brincando com o Sítio do Pica-Pau 

Amarelo” é uma possibilidade de as crianças vivenciarem momentos de apreciação 

de narrativas, falarem sobre as histórias ouvidas e, assim, desenvolverem a 



linguagem oral, a partir do contato com variados gêneros textuais, apresentados em 

diferentes suportes e com uma exploração adequada. 

Além disso, é possível ampliar as experiências das crianças com a linguagem 

escrita e desenvolver a imaginação, o raciocínio e a expressão criativa. 

 

C) Projeto de Inclusão 

Objetiva despertar o entendimento, por meio da sensibilização de alunos, 

professores e demais segmentos da comunidade escolar, acerca da conscientização 

e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Especiais. 

Nossa escola conta com oito turmas de Integração Inversa, uma Classe 

Especial e duas Classes Especiais TGD. Sabemos, então, da imprescindibilidade de 

nos envolver no processo de garantia de uma educação de qualidade, onde haja, 

respeito mútuo, valorização das características individuais, combate ao preconceito e 

interesse em ajudar ao outro. 

Vale ressaltar que esse é um trabalho contínuo, que não se esgota em uma 

única ação. Por isso, buscamos, durante todo o ano, garantir uma proposta curricular 

dinâmica, flexível e verdadeiramente inclusiva. 

Nossa gestão escolar procura afirmar e ampliar esse compromisso por meio 

de estratégias que incentivem e, na medida do possível, subsidiem a capacitação de 

professores, fomentem atividades proativas das famílias, favoreçam um ambiente 

escolar de aceitação, respeito e desenvolvimento de potencialidades, de superação 

de obstáculos e difusão de experiências bem sucedidas. 

A semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva 

aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (05 a 09/03). O dia mundial de 

conscientização do Autismo (02/04) e o Dia Nacional de luta das Pessoas com 

Deficiência (21/09) são momentos em que enfatizamos o trabalho dessa temática de 

desenvolvemos ações planejadas igualmente para toda a escola, como: projeção de 

vídeos/filmes para posterior discussão com os alunos; palestras para professores e 

alunos; confecção de murais de trabalhos, desenhos, fotografias; apresentações de 

peças teatrais, danças. 

 

D) Projeto Festa Junina 

Por tratar-se de um evento preponderante, mas não somente, da região 

Nordeste, nossa abordagem costuma variar de um ano para outro. Ora engloba um 

projeto com as cinco regiões brasileiras, ora enfatiza a região Nordeste. 

Este ano (2018) especificamente, pretendemos desenvolver um trabalho de 

difusão de aspectos relativos à pluralidade de hábitos, costumes e tradições da região 



Nordeste, bem como a influência desses na cultura, na economia, nas artes, nas 

músicas e nas festas. Em especial, nas festas que ocorrem no mês de junho. 

Durante um mês, são realizadas atividades de pesquisa, leitura, brincadeiras, 

jogos, gincanas, ensaios de dança etc. 

Sua culminância acontecerá, provavelmente, no final do mês de junho, em 

uma festa que contará com apresentações de danças, exposições de trabalhos, 

premiações e degustação de comidas típicas. 

 

E) PLENARINHA  

A Plenarinha da Educação Infantil é um projeto da SEDF, que se materializa 

por meio da escuta sensível e atenta às crianças, de forma a considerar sua 

percepção sobre as situações que vivenciam na escola e na sociedade. Nessa 

perspectiva, é um espaço que permite que a criança, na escola, atue como sujeito 

participativo e protagonista de seu desenvolvimento integral. Torna-a reconhecida e 

respeitada em suas especificidades. 

A Plenarinha tem como objetivo o estímulo ao protagonismo infantil e o 

exercício da cidadania, o que favorece a autonomia das crianças. 

Em 2018 a VI Plenarinha traz como tema “Universo do brincar: A criança do 

Distrito Federal e o direito de brincar”. Destaca a importância do brincar que, na 

escola, constitui um processo de aprendizagem. Também e seu objetivo, que a 

criança vivencie a brincadeira e o brinquedo como ferramentas para aprender, 

desenvolver-se e expressar-se no contexto escolar, familiar e social. 

 

F) Projeto Monitoria do Recreio. 

Trata-se de, por meio da realização de Assembleias Escolares (momento em 

que são efetivados/retomados acordos para assegurar a boa convivência, a resolução 

pacífica de conflitos e a melhoria das relações interpessoais), organizar a dinâmica do 

recreio a fim de garantir a diversão e, também, a segurança das crianças. 

Essa monitoria envolverá funcionários (Direção, Coordenação, Serviços de 

Apoio, EEAA, SOE, Monitores, Educadores Sociais Voluntários) e alunos do 4º e 5º 

ano que, conforme escala, serão responsáveis pela organização, dinamização e 

acompanhamento do recreio. 

Visando à promoção do lazer, do convívio social, e do descanso, durante esse 

período, haverá a execução de músicas e os alunos terão acesso a brinquedos 

(corda, bambolê, quebra-cabeça etc.), jogos (dominó, uno etc.) e livros literários. 

 

 



G) Projeto Horta 

Visamos à implantação desse, a partir do 2° de 2018. 

Pretendemos incorporar às nossas atividades, ações que envolvam questões 

ambientais, noções sobre educação alimentar; incentivem mudança de hábitos e 

atitudes; estimulem a socialização e cooperação; fomentem a valorização dos 

espaços rurais, dos trabalhadores do campo; oportunizem o contato com a água, solo, 

plantas; proporcionem o cultivo da terra a fim de produzir e colher algumas hortaliças, 

que poderão ser acrescentadas à merenda escolar. 

 

H) Projeto Tecnoaprendizagem 

 Nossa intenção é utilizar as máquinas disponíveis no laboratório de informática, 

para aprimorar e tornar mais interessantes as aulas de reforço e as atividades dos 

reagrupamentos. 

Cremos que os estudantes, por meio dessa tecnologia que tanto lhes interessa, 

podem sanar dificuldades e desenvolver potencialidades no que diz respeito à leitura, 

escrita e raciocínio lógico. 

A ideia consiste em realizar atividades, por meio dos recursos digitais, de “reescrita” 

de palavras, frases e pequenos textos, desenhos, construção de tabelas para 

organização de dados e informações, pesquisas, jogos etc. 

 

1. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

 
TRANSIÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 

A transição de uma etapa de ensino para outra sempre envolve muitos 

fatores. Assim, a mudança da Educação Infantil para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental tende a ser bastante traumática. Pois, há uma tendência de se acreditar 

que a brincadeira não precisa ser priorizada após a Educação Infantil. No entanto, 

compreendemos que é possível que a alfabetização ocorra na perspectiva da 

criatividade, da interação, da socialização e, portanto, da ludicidade e da brincadeira. 

Para amenizar as dificuldades que surgem com essa mudança de fase, 

realizamos eventos pontuais. São ações que proporcionam socialização e interação 

entre a nova fase e a anterior. Esse trabalho é feito com alunos e professores das 

duas etapas, envolvidos em projetos e atividades comuns, como: A Plenarinha e a 

Recreação.  

Buscamos sempre conscientizar o corpo docente das especificidades da 

Educação Infantil e do 1° ano do Ensino Fundamental e da importância de, no 

trabalho desenvolvido em ambas as fases, o professor considerar e priorizar os Eixos 

Estruturantes dos respectivos Currículos.  



O estudante não deixou de ser criança por mudar de etapa, e sua 

necessidade de brincar permanece. Portanto, o professor precisa oportunizar 

momentos de brincadeiras e interação entre as crianças. 

Outro ponto favorável é o fato das turmas de Educação Infantil e 1° ano 

Ensino Fundamental, aqui na escola, pertencerem ao mesmo bloco de salas de aula e 

compartilharem o mesmo mobiliário. 

 TRANSIÇÃO DO 5° PARA O 6°ANO 

A transição do 5° para o 6° ano pode ocasionar alterações comportamentais, 

cognitivas, psicológicas ou emocionais. Há a mudança do ambiente físico, da 

quantidade de Disciplinas e professores, do tempo de cada aula, e tudo isso interfere 

na adaptação do aluno. Porém, essas novidades não devem ser entendidas como um 

problema. Ao contrário, trata-se de um período em que a criança desenvolverá 

habilidades importantes para a vida adulta, como lidar com as diferenças, organizar 

prioridades, fazer escolhas etc. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica de 2013 

(pág. 120), “há a necessidade de uma integração maior entre os anos iniciais e os 

anos finais de Ensino Fundamental”, ou seja, de uma articulação entre as dimensões 

orgânica e sequencial. Nós, em nossa dimensão orgânica, procuramos apresentar 

aos nossos alunos a diferença em se ter um professor generalista e professores 

especialistas dos diferentes componentes curriculares, e como isso modificará sua 

organização e dinâmica de estudos; a composição do horário das aulas de um CEF, 

seu espaço físico, e os profissionais que nele atuam, bem como a organização do 

trabalho lá executado. 

Tais ações são desenvolvidas por meio de sequências didáticas de atividades 

de diferentes componentes curriculares, com um tempo determinado para serem 

realizados; visitas ao CEF sequencial; palestras com professores de algumas 

disciplinas, rodas de conversa com alunos do CEF (ex-alunos da nossa escola). 

 

5. Relação Escola-Comunidade. 

Sabemos o quanto é importante a participação da comunidade nas ações 

promovidas pela escola. 

Para isso, realizamos anualmente a Festa Junina e a Mostra Literária, onde 

as crianças expõem atividades que evidenciam suas aprendizagens, fazem 

apresentações teatrais ou de danças e assim, os pais têm oportunidade de apreciar 

os trabalhos e interagir com seus filhos e com outras famílias. 

Nossas reuniões de pais e mestres também configuram-se em oportunidades 

de apresentar às famílias, a dinâmica de trabalhos da escola, nossa organização 

administrativa e pedagógica, fazer prestação de contas etc. 



Por meio de bilhetes e outros comunicados, buscamos informar a comunidade 

acerca de projetos, festas e passeios, e cientificá-la dos objetivos de tais eventos, 

bem como da importância de sua colaboração e participação. 

Há, em especial, um momento que tem oportunizado a participação e o 

envolvimento das famílias em circuitos de brincadeiras, jogos e outras atividades, que 

é a Semana da Educação Infantil. 

Contamos também, com a promoção de palestras, sobre temas relevantes, 

para os quais os pais são convidados e, a cada ano, têm mostrado mais interesse. 

 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio  

Plano de Ação 2018    Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – EEAA 
Psicólogo responsável:   Naimê da Silva Rufino Pedagogo responsável: Rosely F de 

Souza 
 

  

 

 

 

 

Diagnóstico inicial 

A Escola Classe 39 de Ceilândia faz parte da estrutura do setor P norte.   Nessa localidade 

observam-se os mais diversos problemas sociais, estruturais e econômicos. O déficit social, político 

e econômico origina carências, em vários aspectos, na vida dos estudantes atendidos pela escola. 

Também dificulta o processo de ensino aprendizagem, o que leva a escola a dispor de várias 

estratégias para amenizar tais problemas.  

A organização e distribuição dos estudantes é feita em 31 turmas, sendo 15 no turno matutino 

e 16 no vespertino. Oferece a Educação Infantil (4 e 5 anos), Ensino Fundamental (anos iniciais) e a 

modalidade Ensino Especial, nas seguintes categorias: D.I (Deficiência Intelectual), D.F (Deficiência 

Física), D.V (Deficiência Visual), TF (Transtornos Funcionais: TDAH - Transtorno Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, DPAC, TOD, Dislexia e Transtorno de Conduta) e Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) 

Por tratar-se de uma escola inclusiva, cabe ressaltar a importância de uma 

política educacional voltada para a implementação dessa filosofia atual e desafiadora 

para a educação. Entra em cena, então, o Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem (SEAA), estrutura pela qual se fundamentalizam e implementam as 

ações necessárias para que ocorra a efetiva inclusão na Instituição.  



O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) constitui-se em um  

apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por pedagogos e 

psicólogos. Tem como foco a melhoria da qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas, com 

vistas à construção de estratégias de ensino diversificadas e interativas. 

 

SOE 

JUSTIFICATIVA 

A orientação educacional integra-se ao trabalho pedagógico da instituição 

educacional e da comunidade escolar na identificação, na prevenção e na supervisão dos 

conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno, tendo como pressupostos o 

respeito, à pluralidade, à liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à democracia, à 

participação e a valorização do aluno como ser integral. 

OBJETIVO GERAL: 

Organizar e sistematizar o trabalho a ser realizado na instituição educacional. 

Conhecer a clientela e identificar a demanda escolar a ser acompanhada pelo Orientador 

Educacional. Integrar suas ações às do professor, como colaboração no processo de 

aprendizagem e no desenvolvimento do educando. Contribuir para o desenvolvimento 

integral do educando, ampliando suas possibilidades de interagir no meio escolar e social, 

como ser autônomo, crítico e participativo. 

CRONOGRAMA ANUAL DE AÇÕES DA ORIENTADORA NÁDIA 

TEMA: Cidadania 

Lema: “CIDADÃO DO FUTURO!” 

MÊS AÇÕES 

Março 

 Uso Consciente de Água: 
            “Cidadão do Futuro!” 

              GUARDIÕES DA ÁGUA. 

Maio 

 Educação para a Vida: 
            “Cidadão do Futuro!” 

              PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE. 

Agosto 

 Semana da Educação Infantil: 
            “Cidadão do Futuro!” 

              BRINCAR, UM DOS DIREITOS. 



Setembro 

 Consciente dos Direitos e Deveres: 
            “Cidadão do Futuro!” 

              E SE CRIANÇA GOVERNASSE O 

MUNDO... 

 

 

 

Atendimento Educacional Especializado – AEE 

Objetivo Geral: Garantir, através intervenções pedagógicas, ações inclusivas que 

assegurem o desenvolvimento acadêmico, evidenciem habilidades e promovam a 

equidade aos estudantes com necessidades educacionais especiais e a sensibilizem 

alunos, professores e demais segmentos da comunidade escolar quanto à inclusão 

dos ANEE. 

 
Justificativa:  

O atendimento Educacional Especializado – AEE tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de ensino -

aprendizagem, considerando suas necessidades específicas. Para tanto, faz se 

necessário à articulação da organização do trabalho pedagógico com o processo de 

ensino e aprendizagem desses estudantes, de modo que, o professor especialista 

atue de forma colaborativa com o professor da classe comum inclusiva, na tomada de 

decisões quanto às adaptações curriculares que atendam as especificidades dos 

estudantes. Identificando as potencialidades e necessidades educacionais especiais 

para a promoção das aprendizagens. Além de suas capacidades intelectuais, deve-se 

considerar, seus interesses, motivações, habilidades e dificuldades, independente da 

natureza de sua deficiência, por meio de ações estratégicas e procedimentos 

pedagógicos variados que garantam a equidade ao estudante.  Na busca de um 

desenvolvimento integral do estudante, a Sala de recursos promoverá com as famílias 

e demais profissionais da unidade escolar intervenções com o objetivo de 

conscientizar e   promover uma Educação Inclusiva de qualidade. 

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



OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Garantir, através 

intervenções 

pedagógicas, 

ações inclusivas 

que assegurem 

o 

desenvolvimento 

acadêmico, 

evidenciem 

habilidades e 

promovam a 

equidade aos 

estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais; 

 Sensibilizar os 

alunos, 

professores e 

demais 

segmentos da 

comunidade 

escolar quanto à 

inclusão dos 

ANEE. 

 

 

Promover as 

condições de 

inclusão dos 

estudantes em 

todas as 

atividades 

Acolhimento e 

orientação aos 

professores, 

servidores e 

monitores quanto 

ao trato e 

acompanhamento 

dos estudantes 

com 

necessidades 

educacionais 

especiais no 

ambiente escolar; 

 

Promoção da 

semana distrital 

de 

conscientização 

inclusiva aos 

alunos com 

necessidades 

educacionais 

especiais (lei 

distrital nº 5714; 

 

Realização de 

atividades com 

as turmas e 

professores, 

conforme 

demanda ou 

solicitação do 

SOE, AEE e 

EEAA 

 

 

 

 

 

 

EEAA e AEE e 

SOE 

 

AEE, EEAA e 

professores do 3º 

ano 

 

 

Professora da 

sala de recursos, 

Classes 

especiais e 

convidada: 

Mônica Chamiço; 

 

 

 

 

SOE, AEE, EEAA 

De 05 a 09/03 

atividades sobre 

a semana 

distrital de 

conscientização 

inclusiva aos 

alunos com 

necessidades 

educacionais 

especiais (lei 

distrital nº 5714; 

Dia 14/03 

apresentação da 

EEAA e AEE e 

SOE 

De 26 a 30/03 

realização do 

projeto 

interventivo com 

os 3º anos 

(matutino e 

vespertino) com 

o tema água; 

De 02 a 06/04 

atividades 

relacionadas ao 

dia do Autismo; 

12/04 

Confecção de 

jogos 

pedagógicos 

Acompanhamento 

da 

implementação 

das atividades 

propostas no 

PPP; 

Conversa com 

professores 

regentes quanto à 

eficácia das 

adequações 

curriculares e 

outras atividades 

interventivas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação da 



escolares; 

 

 

 

 

 

 

 

 

professor que 

estiver 

enfrentando 

quaisquer 

obstáculos 

relacionado ao 

estudante; 

 

 

Promoção da 

Semana Nacional 

de Luta da 

Pessoa com 

Deficiência; 

Articulação das 

ações/atividades 

da Sala de 

Recursos com os 

Serviços de 

Orientação 

Educacional e 

Equipe 

Especializada de 

Apoio à 

Aprendizagem; 

 

Supervisão, 

orientação e 

acompanhamento 

do trabalho dos 

Educadores 

Sociais 

Voluntários, junto 

aos alunos; 

e todos os 

professores 

 

 

para atender os 

alunos do AEE, 

EEAA e Classes 

Especiais; 

 

De 07 a 11/05 

Semana de 

Educação para 

a vida- Cidadão 

do futuro:  

preservando o 

meio ambiente. 

Junho- Festa 

Junina 

Agosto- Semana 

da Educação 

infantil- Cidadão 

do futuro: 

Brincar, um dos 

direitos 

Setembro- 

Consciente dos 

Direitos e 

Deveres- 

Cidadão do 

Futuro: e se 

Criança 

governasse o 

mundo. 

21/09 Promoção 

da Semana 

Nacional de Luta 

da Pessoa com 

participação de 

todos os 

segmentos da 

escola. 

 

 

 

 

 

 



Deficiência. 

 

7. Atuação dos/as Educadores/as Sociais Voluntários/as e monitores/as. 

Atualmente, contamos com dez Educadores Sociais Voluntários e uma 

Monitora. 

Esses profissionais desempenham um papel importante de apoio e auxílio aos 

estudantes com necessidades educacionais especiais.  

Atuam junto aos professores e realizam o acompanhamento pedagógico e 

atividades de acompanhamento das habilidades adaptativas (higienização, locomoção 

e alimentação) 

O documento que define as atribuições dos Educadores Sociais Voluntários é 

a Portaria N° 22, de 02 de fevereiro de 2018 – DODF N° 25 de 5 de fevereiro de 2018. 

Já os monitores é a Portaria Conjunta M° 28 de 16 de setembro de 2002. 

 

VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM 

 
 
 
1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 

 

Nossa Instituição desenvolve sua prática avaliativa baseada nas Diretrizes de 

Avaliação Educacional (2014-2016), e entende que ao avaliar, o faz para “incluir, 

incluir para aprender e aprender para desenvolver-se”. (pág.12) 

Então, a avaliação se concretiza por meio de diversos instrumentos e 

procedimentos, e os aspectos qualitativos se sobrepõem aos quantitativos. 

Diante dessa concepção formativa de avaliação, não só os alunos, mas os 

profissionais e todo o processo educativo são avaliados. 

Sabendo também que não é o instrumento ou procedimento que define o 

caráter formativo, mas sim, a intenção de quem avalia, buscamos potencializar nossa 

prática avaliativa utilizando mecanismos diversos (portfolios, registros reflexivos, 

pesquisa/trabalho, provas, testes de psicogêneses e auto avaliação) e promovendo o 

feedback, a reflexão sobre nossas ações, sobre nosso exercício profissional.  

Além do cuidado quando a definição dos mecanismos avaliativos, voltamos 

nosso olhar para o processo pedagógico e buscamos atender às necessidades e 



especificidades dos estudantes, e assegurar a progressão continuada das 

aprendizagens. 

O dever de casa que configura-se em atividade avaliativa, é uma prática 

natural, porém, não irrefletida. Está presente desde a Educação Infantil até os Anos 

Iniciais e é uma atividade extensiva do trabalho realizado em sala de aula. Para nós, 

importa que os alunos o façam de maneira a construir uma postura autônoma e que, 

por meio dele, consolidem seu conhecimento. 

As provas são pensadas e elaboradas a partir de objetivos de aprendizagens 

e do nível em que se encontram os estudantes. Nossa intenção é, dentre outras, fazer 

que esse instrumento e as aulas diárias estejam enquadradas na mesma concepção. 

Ou seja, para aplicarmos avaliações interdisciplinares, as aulas também devem ser 

desenvolvidas na mesma perspectiva. Consideramos ainda, que as provas são parte 

do processo, e não o único mecanismo avaliativo. 

Tudo isso faz que as ações, e principalmente, as interações, sejam baseadas 

na lógica do processo de aprendizagem dos estudantes, e não, unicamente, na logica 

conteudista, o que consolida a avaliação para as aprendizagens. 

Embora não seja uma tarefa fácil, temos buscado inserir as famílias no 

processo avaliativo. Elas têm o direito e o dever de envolver-se, de participar e de 

colaborar para que a aprendizagem dos estudantes aconteça. E para isso, importa 

que eles dialoguem com a unidade escolar. Isso implica, além de se fazerem 

“presentes” nas reuniões, participarem do processo de aprendizagem das crianças, 

compreenderem o que significam os registros avaliativos (relatórios) conhecerem e 

valorizarem o trabalho do professor. 

 
 

2. Recuperação Continuada  

 
Na perspectiva da avaliação formativa, destinamos, aos alunos a realização 

de intervenções continuas, sempre que evidenciados dificuldades de aprendizagem. 

O processo de recuperação continuada ocorre por meio de estratégias e 

intervenções pedagógicas contínuas. 

O reforço escolar, no horário contrário ao de aula, consiste em um 

atendimento mais especifico, a um número bastante reduzido de alunos e com 

atividades diferentes das realizadas em sala de aula. 

O reagrupamento intraclasse e/ou interclasse requer a organização dos 

alunos em grupos, a fim de realizar um trabalho diferenciado.  

Para a organização desses reagrupamentos, utilizamos alguns indicadores 

como: avaliações diagnosticas, relatos dos professores acerca de dificuldades 

apresentadas pelos alunos em determinadas áreas, índices de desempenho das 

avaliações externas, níveis de Psicogênese. 



O reagrupamento interclasse consiste, também, em uma iniciativa para 

garantir o trabalho integrado dentro dos blocos (BIA e 4° e 5° ano) e para que a 

Unidade Pedagógica seja efetivada. 

Por fim, é planejado pelos docentes juntamente com a Coordenação 

Pedagógica e a Equipe Especializada de Apoio à aprendizagem, o Projeto 

Interventivo, para os estudantes que, mesmo após todas as estratégias anteriores, 

ainda apresentem dificuldades de aprendizagem. 

3.  Conselho de Classe 

 

É uma ação planejada, com objetivos bem definidos, a fim de proporcionar a 

discussão sobre o trabalho desenvolvido na escola, sobre os projetos realizados.  

Nesse momento, procuramos identificar também o que os alunos aprenderam, 

o que não aprenderam, o que não conseguiram aprender e o que deve ser feito para 

as aprendizagens acontecerem. 

Nosso Conselho de Classe é executado na perspectiva da avaliação 

formativa. Isso fornece a articulação entre os três níveis de avaliação; aprendizagens, 

institucional e em larga escala. Entendemos que esse é um momento para refletirmos 

sobre os índices de desempenho, a coordenação pedagógica, os projetos e outras 

atividades desenvolvidas na escola e nas salas de aulas. 

Assim, a partir dele, podemos reorientar o trabalho pedagógico bem como 

analisar e propor ações e intervenções a serem executadas. 

 

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
O PPP será avaliado semestralmente ou, quando se fizer necessário. 

A escola reunirá todas os seus segmentos, ao final de cada semestre, para 

avaliar o desenvolvimento das ações previstas neste documento. Essa apreciação 

também poderá ocorrer em outros momentos de discussão, nas coordenações 

coletivas, após a realização de uma atividade, ao final de um projeto específico. O 

registro dessa avaliação institucional será feito em ata. 
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