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"A principal meta da educação é criar homens que 

sejam capazes de fazer coisas novas, não sim-

plesmente repetir o que outras gerações já fize-

ram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de criti-

car, verificar e não aceitar tudo que a elas se pro-

põe." 

(Jean Piaget) 
 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/jean_piaget/
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APRESENTAÇÃO 
 

 A Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN nº 9.394/96 expressam que a elaboração e implementação de uma proposta 

pedagógica da escola é direito da comunidade escolar e dever das equipes gestoras. 

Ao longo da história observou-se outras Leis, Projetos e medidas que buscaram viabi-

lizar de modo contundente a construção dos Projetos Políticos Pedagógicos - PPP - 

das escolas da rede pública do Distrito Federal por meios de sansões e prazos, além 

das atualizações anuais necessárias em virtude da demanda e novas prerrogativas 

legais determinadas. 

Buscando atender a legislação vigente e alicerçadas nas discussões e ideais 

coletivos em prol da organização de uma escola democrática, a Escola Classe 64 da 

Ceilândia apresenta seu Projeto Político Pedagógico. Ademais se expressa à satisfa-

ção na construção deste documento mediante as novas exigências da Secretaria de 

Educação do Distrito Federal a partir de 2015 que inclusive contemplou a participação 

efetiva de pais, professores e auxiliares nos momentos designados para a discussão 

e projeções da escola.  

A elaboração deste documento, ora sistematizado, não encerra a discussão, 

mas sim demarcou um ponto de partida para a organização do trabalho pedagógico 

coletivo desenvolvido ao longo do ano de 2015 e dos anos que se seguem, para rea-

firmar a necessidade de mudanças tangíveis necessárias para que a escola perma-

neça em consonância com os anseios da comunidade escolar em contrapartida as 

orientações legais vigentes. 

O projeto político pedagógico (PPP) da Escola Classe 64, vinculada à Coorde-

nação Regional de Ensino da Ceilândia (CREC) e a Secretaria de Estado de Educa-

ção do DF (SEDF) representa a intencionalidade de um trabalho pedagógico elabora-

do coletivamente pautado no seguinte ideal: Possibilitar a aprendizagem de maneira 

inovadora para a construção da cidadania, promovendo um ensino voltado para a va-

lorização e interação com a diversidade e sustentabilidade. 

Por entender a relevância deste documento na constituição da identidade da 

escola, é indispensável revisitá-lo e atualizá-lo anualmente. Em continuidade ao pro-

cesso de construção do PPP de 2017, nesse ano a nossa reflexão se deu a partir da 

pergunta “Estou fazendo a minha parte para termos uma educação/escola de quali-

dade?”.  
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O corpo docente junto à equipe gestora, auxiliares, monitores e comunidade 

escolar foram convidados a participar do Dia Letivo Temático em nossa escola no dia 

28/03/2018 que teve a finalidade de discutir sobre o PPP e apresentar o tema nortea-

dor dos nossos projetos do ano letivo vigente “Pessoas que inspiram um Brasil me-

lhor”. Neste momento apresentamos uma peça baseada no livro “O Girassol que não 

acompanhava o Sol” da autora Etna. A partir da apresentação dessa história fizemos 

uma reflexão sobre a importância do papel de cada um para uma educação de quali-

dade. Entregamos um questionário (em anexo) para responderem em casa e nos de-

volver posteriormente. 
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Com vistas à consecução dos objetivos traçados para o PPP da escola, faz-se 

importante a organização do trabalho pedagógico e, para tal a definição das ações e a 

coordenação dos coletivos, durante o ano, são fundamentais. 

 

I – PERFIL INSTITUCIONAL 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: 

NOME DE ESCOLA ESCOLA CLASSE 64 DE CEILÂNDIA 

ENDEREÇO EQNM 17/19 ÁREA ESPECIAL 

LOCALIZAÇÃO CEILÂNDIA SUL – DF 

TELEFONE 3901-3764 

EMAIL ec64cei@gmail.com 

ÓRGÃO GESTOR SEEDF/SUBEBE/CREC/ UNIEB 

DATAS DE FUNDAÇÃO ATUAL ANO DE 2005 

FUNDAMENTO LEGAL ATUAL Portaria n° 120 de 22/04/2005 

TURNO DE FUNCIONAMENTO 
MATUTINO: 07h30 às 12h30 

VESPERTINO: 13h00 às 18h00 

NÍVEL DE ENSINO OFERTADO 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 

EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 
ANOS INICIAIS. 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
EDUCAÇÃO INFANTIL E BLOCO INICIAL DE ALFABETI-

ZAÇAO ORGANIZADO EM CICLOS 

4º E 5º ANOS SERIAÇÃO 

EQUIPE GESTORA 

DIRETOR: HUDSON BARBOSA CAMPOS 
VICE – DIRETORA: VANDERLEA DE SOUZA ROCHA 

FERREIRA. 
SUPERVISORA: VIVIAN MORAIS DA SILVA 

CHEFE DE SECRETARIA VALDIVAN FERREIRA 

COORDENADORAS 
ÉRICA OLIVEIRA MILHOMEM 

MARILENE LINHARES DE SOUSA 
SHEYLA BATISTA LIMA 

EQUIPE DE APOIO PEDAGÓGICO 

SEAA – LÍDIA PATRÍCIA – PEDAGOGA / KARINE  
AEE – GENERALISTA – CARLOS ALBERTO 

SAA – MARIA APARECIDA 

SOE – BRUNA BEZERRA 

EQUIPE - AEE/ALTAS HABILIDA-
DES/SUPERDOTAÇÃO 

SARON – GIZELLE – MARLON - MARIA CLAUDIA –
SANDRA REGINA – CARLA – ROSEVALDO -  RACHEL 

CORPO DOCENTE 
37 PROFESSORES EM SALA DE AULA 

03 PROFESSORAS INTÉRPRETES 
06 PROFESSORES READAPTADOS 

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

03 SERVIDORES READAPTADOS 
03 AUXILIARES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

07 FUNCIONÁRIOS DA SERVIGEL 
03 FUNCIONÁRIOS DA CONFERE (COZINHEIRAS) 

02 AGENTES DE PORTARIA 
04 VIGIAS NOTURNOS 

01 CHEFE DE SECETARIA 
02 TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL 

02 MONITORES 
16 EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 

  
 

mailto:ec64cei@gmail.com
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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 os estudantes. 

A missão da Escola Classe 64 de Ceilândia é garantir uma educação pública 

de qualidade social, mediada pela gestão democrática e articulada à proposta de for-

mação integral dos estudantes, num processo de inclusão educacional que objetiva a 

permanência com sucesso escolar dos estudantes possibilitando a aprendizagem de 

todos e todas e desenvolvendo qualificados serviços educacionais inspirados nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana num ambiente fraterno e 

inovador contribuindo para formar cidadãos capazes de promover a vida e de respon-

der aos desafios sociais e da ciência. 

 
2 – BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 
 
 A Escola Classe 64 integra a rede pública de ensino distrital e está situada em 

Ceilândia mais precisamente no Setor Sul. É o maior colégio eleitoral do Distrito 

Federal (DF). A cidade tem como vizinhas: Taguatinga, Samambaia, Brazlândia e 

Águas Lindas de Goiás, no entorno. 

 Sua história teve início em 1969, ano em que foi criado um grupo de trabalho 

no governo de Hélio da Silva – posteriormente nomeado como “Comissão de 

Erradicação de Favelas” - para solucionar a questão das chamadas invasões. O 

emprego do verbo “erradicar” traz embutida a concepção governista acerca da 

situação das moradias que fugiam ao plano arquitetônico da capital recém-

inaugurada, visto ser este um verbo utilizado pela saúde e pelo exercício em suas 

campanhas. 

 Em 1970 oficializa- se a “Campanha de Erradicação das Invasões” (CEI), 

coordenada pela comissão de remoção das referidas invasões e que acabou por dar 

origem ao nome da cidade Ceilândia. Em 27 março de 1971 teve a sua pedra 

fundamental lançada pelo governador Hélio Prates com assentamento de 20 famílias 

oriundas da Vila Tenório, Vila Esperança, Vila Bernardo Sayão e outras que formavam 

um enorme agrupamento de trabalhadores sem moradia (GDF, 2007).  
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Segundo dados de pesquisa realizada pela Codeplan 2015, a população 

urbana estimada da Ceilândia é de 489.351 habitantes. No ano de 2013, era de 

451.872. A maioria da população da Ceilândia é constituída por pessoas do sexo 

feminino, 51,82%, exceto no Pôr do Sol e Sol Nascente onde o percentual é mais 

equilibrado. Do total de habitantes da RA Ceilândia, 46,17% estão na faixa etária de 

25 a 59 anos, os idosos, acima de 60 anos, são 16,90%. A população de zero a 14 

anos totaliza 20,80%. Destaca-se que nos setores Pôr do Sol e Sol Nascente, o 

percentual de crianças é mais expressivo, 27,84% e o de idosos menor, 5,69%. 

Conforme levantamento dos residentes em Ceilândia, 51,67% do contingente 

populacional é nascido no Distrito Federal, enquanto 48,33% são constituídos por 

imigrantes. Deste total, 68,40% são naturais do Nordeste; 15,04% do Sudeste, 

11,93%, do Centro-Oeste (menos DF); 3,80% vieram do Norte e 0,63% do Sul. Em 

relação à origem por estados, Piauí é o mais representativo, 14,61%, seguido por 

Bahia, 12,51% e Maranhão, 11,97%. Já no Pôr do Sol e Sol Nascente, o percentual 

de população nascida no DF é mais expressivo: 52,86%. Quando analisado a origem 

dos estados dos imigrantes no setor da Ceilândia Tradicional, destacam-se o Piauí e 

Minas Gerais, 13,82% e 13,07, respectivamente. Já no setor do Pôr Sol e Sol 

Nascente o estado mais representativo é o Maranhão com 19.18%, seguido pelo 

Piauí, 18,15%. Na Ceilândia a quase totalidade dos domicílios conta com o 

abastecimento de água pela rede geral, tanto na Ceilândia Tradicional como no Pôr 

do Sol e Sol Nascente. Iluminação pública, ruas asfaltadas, meios-fios são 

expressivos entre os domicílios da Ceilândia Tradicional, a quase totalidade dos 

domicílios é atendida pela infraestrutura urbana na rua onde mora. Da população total 

da Ceilândia, destaca-se o percentual daqueles que não estudam, 72,12%. Os que 

frequentam escola pública somam 23,47%, com 1,14% em período integral. Na escola 

particular, a pesquisa registrou 4,41%. Nos setores Pôr do Sol e Sol Nascente, a 

escola pública responde por 29,63%, e a particular, por apenas 2,64%. Quanto ao 

nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que têm nível 

fundamental incompleto, 35,96%, seguido pelo médio completo, 23,94%. Os que 

possuem ensino superior completo, incluindo especialização, mestrado e doutorado, 

são 6,02%. Analfabetos na região representam 3,58%. Com relação à mobilização 

social nas escolas públicas, a quase totalidade das famílias com filhos nas escolas 

nega utilizar os espaços das mesmas para atividades extraclasses e desconhece 

Ideb/Prova Brasil e 90,73% dizem não conhecer os projetos pedagógicos da escola. 
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Campanhas e reuniões na escola têm participação de 20,19% das famílias. Este 

último dado revela a importância de incluir a comunidade nos espaços escolares, 

desenvolvendo o sentimento de pertencimento da mesma e tornando a escola um 

lugar real de transformação social. 

 Hoje, aos 47 anos, Ceilândia é a maior cidade do Distrito Federal, singular pela 

marca nordestina, pelas lutas históricas de sua população por acesso e ampliação 

dos direitos da cidadania instituída e pela busca da superação do estigma que muitos 

ainda insistem em imprimir em sua gente. 

 Notório o fato que no belíssimo filme sobre Milton Santos¹, em cartaz no ano de 

2007, Ceilândia aparece como exemplo da fragmentação humana, cultural e 

econômica causada pela globalização e pela forma como as camadas populares são 

(mal) atendidas pelos poderes públicos. Mas, ao mesmo tempo, o filme também 

apresenta a verdadeira usina de criatividade e resistência que permeia nossa cidade. 

A Escola Classe 64 tem o privilégio de atender a uma parte desta população, hoje 

especialmente dedicada à infância. 

 Desde a fundação até os dias atuais a escola vem atendendo diversas 

modalidades. Eis sua trajetória: Centro de Ensino nº 06 de Ceilândia – 1975; Centro 

Educacional nº 01 de Ceilândia - 1976; Centro de Ensino de 1º grau nº 06 de 

Ceilândia – 1979; Escola de 2º grau nº 01 de Ceilândia 1982; Centro Educacional nº 

08 de Ceilândia – 1985; Escola Normal de Ceilândia 1986.  

 Em 2004, um fato marcou a comunidade escolar e demarcou o início da escola 

que atende, atualmente, a Educação Infantil – 1° e 2° períodos e Ensino Fundamental 

até o 5º ano. A SEEDF, aproveitando a extinção dos cursos normais no Distrito 

Federal, planejou implementar um Centro de Jovens e Adultos e remanejar todos os 

professores, trabalhadores e estudantes para outras unidades de ensino da rede 

pública, desfazendo, assim, o coletivo da escola. Houve uma grande mobilização de 

professores, pais e mães dos estudantes para manter a escola em funcionamento. 

Uma professora da escola registrou em seu caderno de plano de aula esse momento 

importante: 

Dia 12/11/2004 – Vitória total após muita luta: reunião com os pais; retirada de 

comissão da comunidade escolar em 19/10/2004; passeata feita pelos pais nas 

ruas ao redor da escola para coleta de assinaturas pela permanência da escola 

e dos alunos; visita dos pais, professores e estudantes à Câmara legislativa 

pela continuidade escola; visita à promotoria da Educação no Ministério Público 

onde foi entregue o abaixo-assinado e feita a denúncia; reunião com a SEEDF 

no dia 04/11/2004 e reunião na escola com os pais, comissão e representantes 

da SEEDF, no dia 12/11/2004. Houve grande mobilização por parte dos 
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professores e pais e a reunião foi um sucesso, garantindo a permanência dos 

estudantes na escola que será transformada em Escola Classe. (Caderno de 

planejamento- professora Raimunda). 

 Esse relato de luta registra a criação da escola e revela a força do coletivo e o 

exercício democrático que são suas marcas identitárias, reveladas no embate da 

defesa de sua permanência / existência. Para Freire (1998, p. 47) “A solidariedade 

social e política de que precisamos para construir a sociedade menos feia e menos 

arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática uma 

prática de real importância.”. 

A Escola Classe 64 foi criada pela Portaria n° 120 de 22/04/2005 e funciona em 

dois turnos: matutino (7h30 às 12h30) e vespertino (13h às 18h), atendendo em 2014 

a 676 estudantes, distribuídos em 34 turmas; em 2015 a 639 estudantes, distribuídos 

em 37 turmas, em 2016 a 649 estudantes, distribuídos em 36 turmas e em 2017 a 642 

estudantes, distribuídos em 38 turmas, conforme tabelas a seguir respectivamente: 

Tabela 1 – Distribuição dos estudantes – ano de 2014 - etapas/modalidade 

Turma Nº de alunos Nº de alunos ANEE 

Educação Infantil- 04 anos 64 02 

Educação Infantil- 05 anos 55 00 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1º ano 105 02 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2º ano 90 02 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3º ano 121 14 

Ensino Fundamental – 4º (3ª série) 120 10 

Ensino Fundamental – 4º (3ª série) 104 06 

Educação Especial – Alunos com Necessidades 
Educativas Especiais (ANEE) – Deficiência Auditiva 

17 ------- 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

Tabela 2 –Distribuição dos estudantes – ano de 2015 - etapas/modalidade 

Turma 
Total de estu-

dantes 
Nº de estudan-

tes ANEE 
Nº de estudantes 
com transtornos 

Educação Infantil- 04 anos 49 00 00 

Educação Infantil- 05 anos 87 02 00 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1º ano 72 00 00 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2º ano 103 04 01 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3º ano 115 05 06 

Ensino Fundamental – 4º (3ª série) 90 02 05 

Ensino Fundamental – 5º (4ª série) 105 05 07 

Educação Especial – Alunos com Necessida-
des Educativas Especiais (ANEE) 

 
18 

 
00 

 
00 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 
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Tabela 3 –Distribuição dos estudantes – ano de 2016 - etapas/modalidade 

Turma Total de estudantes 
Nº de estudantes 

ANEE 

Educação Infantil- 04 anos 69 00 

Educação Infantil- 05 anos 71 01 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1º ano 101 05 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2º ano 76 00 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3º ano 119 11 

Ensino Fundamental – 4º  103 11 

Ensino Fundamental – 5º  92 09 
Educação Especial – Alunos com 
Necessidades Educativas Especiais (ANEE) 

18 00 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

 

Tabela 4 – Distribuição dos estudantes – ano de 2017- etapas/modalidade 

Turma 
Total de estu-

dantes 
Nº de estu-

dantes ANEE 
Nº de estudantes 
com Transtornos 

Educação Infantil- 04 anos 49 05 00 

Educação Infantil- 05 anos 78 04 00 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1º ano 86 02 01 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2º ano 99 06 00 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3º ano 98 04 02 

Ensino Fundamental – 4º ano 109 05 07 

Ensino Fundamental – 5º ano 104 04 06 

Educação Especial – Alunos com Necessida-
des Educativas Especiais (ANEE) 

 
18 

 
00 

 
00 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

Tabela 5 – Distribuição dos estudantes – ano de 2018 - etapas/modalidade 

Turma 
Total de estu-

dantes 
Nº de estu-

dantes ANEE 
Nº de estudantes 
com Transtornos 

Educação Infantil- 04 anos 71 00 00 

Educação Infantil- 05 anos 74 08 00 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1º ano 80 05 01 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2º ano 82 05 01 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3º ano 107 06 04 

Ensino Fundamental – 4º ano 85 05 02 

Ensino Fundamental – 5º ano 106 05 09 

Educação Especial – Alunos com Necessida-
des Educativas Especiais (ANEE) 

17 00 00 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 
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A estrutura física é composta por 6 blocos com salas de aula e espaços 

especiais, assim distribuídos 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 respectivamente: 

Tabela 6 – Distribuição das turmas por salas – ano 2014 – Ed. Inf. e EF de 9 anos: 

Níveis Matutino Vespertino 

Educação Infantil – 1° período (04 anos) 1 2 

Educação Infantil – 2° período (05 anos) 1 1 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1° ano 2 3 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2° ano 2 2 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3° ano 3 3 

Ensino Fundamental – 4° ano 2 3 

Ensino Fundamental – 5° ano 2 2 

Educação Especial – deficiência Auditiva 
(vinculadas ao 5° anos) 

4 1 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

 

O corpo docente em 2014, era formado por 34 professores regentes, 4 

professores readaptados, 5 servidores readaptados, 6 professores da Salas de 

Recursos Altas Habilidades/ Superdotação, 1 professora da Sala De Recurso 

Generalista, e ainda 4 coordenadoras pedagógicas e 1 orientadora educacional. O 

corpo de funcionários da Carreira Assistência à educação era constituído por 05 

auxiliares de conservação e limpeza, 07 funcionárias da SERVGEL, 03 funcionárias 

da CONFERE (cozinheiras), 03 agentes de portaria, 04 vigias noturnos e 02 

assistentes administrativos da secretaria. 

Tabela 7 – Distribuição das turmas por salas – ano 2015 – Ed. Inf. e EF de 9 
anos: 

Níveis Matutino Vespertino 

Educação Infantil – 1° período (04 anos) 1 1 

Educação Infantil – 2° período (05 anos) 2 2 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1° ano 2 1 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2° ano 2 3 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3° ano 3 3 

Ensino Fundamental – 4° ano 2 2 

Ensino Fundamental – 5° ano 2 3 

Educação Especial – deficiência Auditiva (vinculadas ao 5° anos) 5 3 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 
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O corpo docente em 2015 era formado por 37 professores regentes, 07 

professores readaptados, 4 servidores readaptados, 3 coordenadoras pedagógicas, 1 

orientadora educacional, 6 professores da Salas de Recursos Altas Habilidades/ 

Superdotação, 1 professora da Sala De Recurso Generalista, 1 professora do Serviço 

de Apoio à Aprendizagem. O corpo de funcionários da Carreira Assistência à 

educação era constituído por 5 auxiliares de conservação e limpeza, 7 funcionárias da 

SERVGEL, 3 funcionárias da CONFERE (cozinheiras), 2 agentes de portaria, 3 vigias 

noturnos, 1 chefe de secretaria e 2 assistentes administrativos da secretaria. 

Tabela 8 – Distribuição das turmas por salas – ano 2016 – Ed. Infantil e E.F 9 Anos  

Níveis Matutino Vespertino 

Educação Infantil – 1° período (04 anos) 1 2 

Educação Infantil – 2° período (05 anos) 2 2 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1° ano 2 3 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2° ano 2 1 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3° ano 3 3 

Ensino Fundamental – 4° ano 2 3 

Ensino Fundamental – 5° ano 2 3 

Educação Especial – deficiência Auditiva 
(vinculadas ao 5° anos) 

4 DA 
CPI/TED – 2 
CPI/DMU - 1 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

 
O corpo docente, em 2016, era formado por 37 professores regente, 8 

professores readaptados, 4 servidores readaptados, 1 coordenadora pedagógica, 1 

orientadora educacional, 8 professores da Salas de Recursos Altas Habilidades/ 

Superdotação, 1 professora da Sala De Recurso Generalista, 1 professora do Serviço 

de Apoio à Aprendizagem. O corpo de funcionários da Carreira Assistência à 

educação é constituído por 3 auxiliares de conservação e limpeza, 7 funcionárias da 

SERVGEL, 3 funcionárias da CONFERE (cozinheiras), 2 agentes de portaria, 4 vigias 

noturnos, 1 chefe de secretaria e 2 assistentes administrativos, 2 monitores e 13 

educadores sociais voluntários. 

Tabela 9 – Distribuição das turmas por salas – ano 2017 – Ed. Infantil e EF 9 Anos: 

Níveis Matutino Vespertino 

Educação Infantil – 1° período (04 anos) 2 1 

Educação Infantil – 2° período (05 anos) 1 3 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1° ano 3 1 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2° ano 2 3 
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Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3° ano 2 3 

Ensino Fundamental – 4° ano 3 3 

Ensino Fundamental – 5° ano 2 3 

Educação Especial – Deficiência Auditiva e TGD 3 DA - 1 CPI/TGD 2 CPI/TGD 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

 

O corpo docente, em 2017, era formado por 38 professores(as) regentes, 3 

professoras intérpretes (Classes Bilíngues Mediadas - DA), 06 professores(as) 

readaptados, 2 coordenadores(as) pedagógicas, 1 orientador(a) educacional, 7 

professores da Salas de Recursos Altas Habilidades/ Superdotação, 1 professor da 

Sala de Recurso Generalista, 1 professora do Serviço de Apoio à Aprendizagem. O 

corpo de funcionários da Carreira Assistência à Educação é constituído por 03 

auxiliares de conservação e limpeza, 03 auxiliares readaptados, 07 funcionários(as) 

da SERVGEL, 03 funcionários(as) da CONFERE (cozinheiras), 02 agentes de 

portaria, 04 vigias noturnos, 01 chefe de secretaria e 01 técnico(a) de gestão 

educacional, 02 monitores(as) e 18 educadores sociais voluntários. 

 
Tabela 10 – Distribuição das turmas por salas – ano 2018 – Ed. Inf. e EF de 9 Anos: 

Níveis Matutino Vespertino 

Educação Infantil – 1° período (04 anos) 1 2 

Educação Infantil – 2° período (05 anos) 2 2 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1° ano 2 2 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2° ano 3 1 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3° ano 2 4 

Ensino Fundamental – 4° ano 2  

Ensino Fundamental – 5° ano 3 3 

Educação Especial – Deficiência Auditiva e TGD 3 DA / 1 CPI/TGD 2 CPI/TGD 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

Tabela 11 – Distribuição das salas especiais e espaços administrativos – ano 2018: 

Salas Especiais Espaços Administrativos/Pedagógicos 

Sala de leitura 1 Direção 1 

Sala de vídeo e reuniões 1 Coordenação/ Supervisão 1 

Laboratório de Ciência 0 Secretaria 1 

SOE - Serviço de Orientação 
Educacional 

1 
Sala dos auxiliares 

1 

Videoteca e mecanografia 1 Sala dos professores 1 

Laboratório de Informática 1 Sala dos vigilantes 1 
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Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

O corpo docente, em 2018, é formado por 37 professores(as) regentes, 3 

professoras intérpretes (Classes Bilíngues Mediadas - DA), 06 professores(as) 

readaptados, 3 coordenadores(as) pedagógicas, 1 orientador(a) educacional, 1 

pedagoga, 1 psicóloga, 7 professores da Salas de Recursos Altas Habilidades/ 

Superdotação e uma psicóloga, 1 professor da Sala de Recurso Generalista, 1 

professora da Sala de Apoio à Aprendizagem. O corpo de funcionários da Carreira 

Assistência à Educação é constituído por 03 auxiliares de conservação e limpeza, 03 

auxiliares readaptados, 07 funcionários(as) da SERVGEL, 03 funcionários(as) da 

CONFERE (cozinheiras), 02 agentes de portaria, 04 vigias noturnos, 01 chefe de 

secretaria e 01 técnico(a) de gestão educacional, 02 monitores(as) e 18 educadores 

sociais voluntários. 

 

      3 – MAPEAMENTO INSTITUCIONAL   

 

A Escola Classe 64 de Ceilândia não é escola de tempo integral e funciona em 

dois turnos: matutino, com atendimento aos estudantes das 7h30 às 12h30 e 

vespertino das 13h às 18h. A escola a partir de 2018 funcionará em ciclos. Neste 

sentido, do ponto de vista formal a escola colhe resultados que indicam a promoção 

ou não discente, apesar da impossibilidade de mensuração da formação humana. 

Neste sentido, apresentamos os resultados como parte dos processos avaliativos da 

escola. 

 

 

AEE / Generalista 1 Cozinha / Copa 1 

AEE / AH / Superdotação 6 Depósito de materiais 1 

Oficina Pedagógica (vinculada à 
Coordenação Regional de Ensino) 

2 
Pátio  

1 

Oficina Pedagógica (vinculada à 
Coordenação Regional de Ensino) 

2 
Estacionamento interno 1 

 

SEAA – Serviço Especializado de 
Apoio à Aprendizagem 

1 
Banheiros estudantes 
 

4 

 

SAA – Sala de Apoio à 
Aprendizagem 

1 
Banheiro funcionários 

1 

Sala para reforço escolar 1 Quadra esportiva (sem cobertura) 1 

Parquinho 1 
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3.1 Contexto Educacional 

 

A EC 64 localiza- se entre quadras residenciais na Ceilândia Sul, onde se 

encontram também a Administração Regional de Ceilândia, a Praça do Trabalhador, a 

Escola Parque Anísio Teixeira e outros estabelecimentos educacionais, Centros 

Clínicos e Hospitais.  

 A maior parte dos(as) estudantes atendidos pela EC 64 moram próximos à 

escola. Temos estudantes que moram no Sol Nascente, Pôr do Sol e Águas Lindas. 

Em nossa escola alguns estudantes apresentam viver em condições de 

vulnerabilidade social e econômica.  

 

3.2 Perfil dos(as) Profissionais da Educação 

 

Os profissionais da educação em nossa escola busca constantemente o 

aperfeiçoamento na área de educação, seja fazendo cursos na EAPE, seja particular, 

ou participando de palestras. 

Professores regentes:  

 1 – magistério; 

 6 licenciatura; 

 35 especialização; 

 01 doutorado 

Monitores: 

 As duas monitoras possuem licenciatura. 

Equipe de direção: 

 3 especialização; 

 1 mestrado. 

Os professores readaptados possuem licenciatura. 

Os auxiliares de educação possuem, em sua maioria, nível superior. 

   

3.3 Perfil dos(as) Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

Os nossos estudantes e comunidade possuem características bem 

heterogênea. Temos desce famílias com situação socioeconômica estável à família 

em situação de pobreza extrema.  
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As famílias, em sua maioria, é muito presente. Participa ativamente dos 

projetos, reuniões, encontros, festas, movimentos.  

A maior parte dos(as) nossos(as) estudantes estão na EC64 desde a Educação 

Infantil, mas temos também estudantes que vieram recentemente de outras cidades, o 

que enriquece culturalmente o conhecimento social dos(as) estudantes.  

Normalmente os(as) estudantes que são oriundos de outros estados 

apresentam dificuldade em se adaptar aos métodos de ensino daqui do DF, muitas 

vezes já chegam com déficit de aprendizagem.  

 

3.4 Infraestrutura 

 

A escola possui um espaço físico amplo, em razoável estado de conservação. 

Algumas reformas foram realizadas desde a construção do prédio, porém houve 

deterioração pelo uso e falta de manutenção anual pela SEEDF. 

 Algumas demandas foram apontadas em anos anteriores, como por exemplo, a 

reforma da quadra esportiva, do parque infantil, reforma dos banheiros e a criação de 

espaços alternativos para atividades coletivas e de atendimento aos alunos em 

reagrupamentos, interventivos, projetos e espaços para fazer uma brinquedoteca, por 

exemplo. No entanto, até a presente data, essas reformas não foram viabilizadas pela 

SEEDF. Em julho de 2007, foi feito um novo piso no pátio da escola, melhorando 

muito o espaço de uso coletivo. Também foi desafetada uma área de 1 472m² ao lado 

da quadra de esportes que foi entregue murada e com brita no chão, mas que não 

possibilita o uso para atividades com os(as) estudantes no cotidiano. No ano de 2013 

iniciaram as obras para a construção do parque infantil, hoje a estrutura física está 

finalizada com piso, pintura, cobertura, cerca com telas e alguns brinquedos que 

foram adquiridos no ano passado. No início de 2018 começaram as reformas dos 

banheiros dos(as) estudantes. 

 A estrutura física é composta por 6 blocos com salas de aula e espaços 

especiais, assim distribuídos 2018: 

Tabela 11 – Distribuição das turmas por salas – ano 2018 – Ed. Inf. e EF de 9 Anos: 

Níveis Matutino Vespertino 

Educação Infantil – 1° período (04 anos) 1 2 

Educação Infantil – 2° período (05 anos) 2 2 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1° ano 2 2 
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Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2° ano 3 1 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3° ano 2 4 

Ensino Fundamental – 4° ano 2  

Ensino Fundamental – 5° ano 3 3 

Educação Especial – Deficiência Auditiva e TGD 3 DA / 1 CPI/TGD 2 CPI/TGD 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

 
Tabela 12 – Distribuição das salas especiais e espaços administrativos – ano 2018: 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

 

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

a) Indicadores Internos 

 
Quadro I – Resultados do 1° anos (EF9) em 2014: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

108 01 106 01 

 
 

Salas Especiais Espaços Administrativos/Pedagógicos 

Sala de leitura 1 Direção 1 

Sala de vídeo e reuniões 1 Coordenação/ Supervisão 1 

Laboratório de Ciência 0 Secretaria 1 

SOE - Serviço de Orientação 
Educacional 

1 
Sala dos auxiliares 

1 

Videoteca e mecanografia 1 Sala dos professores 1 

Laboratório de Informática 1 Sala dos vigilantes 1 

AEE / Generalista 1 Cozinha / Copa 1 

AEE / AH / Superdotação 6 Depósito de materiais 1 

Oficina Pedagógica (vinculada à 
Coordenação Regional de Ensino) 

2 
Pátio  

1 

Oficina Pedagógica (vinculada à 
Coordenação Regional de Ensino) 

2 
Estacionamento interno 1 

 

SEAA – Serviço Especializado de 
Apoio à Aprendizagem 

1 
Banheiros estudantes 
 

4 

 

SAA – Sala de Apoio à 
Aprendizagem 

1 
Banheiro funcionários 

1 

Sala para reforço escolar 1 Quadra esportiva (sem cobertura) 1 

Parquinho 1 
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Quadro Il – Resultados do 2° anos (EF9) em 2014: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

90 00 89 01 
          
            Quadro Ill – Resultados do 3° anos (EF9) em 2014: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

123 03 96 24 
  

Quadro IV – Resultados dos 4° anos (EF9) em 2014: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

127 01 115 11 
  

Quadro V – Resultados dos 5° anos (EF9) em 2014: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

104 01 100 03 
 

Quadro VI – Resultados do 1° anos (EF9) em 2015: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

169 00 169 00 
 

Quadro VIl – Resultados do 2° anos (EF9) em 2015: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

101 00 99 02 

           Obs: 02 reprovados por excesso de faltas. 

            Quadro VIll – Resultados do 3° anos (EF9) em 2015: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

115 01 95 19 
 

 Quadro IX – Resultados dos 4° anos (EF9) em 2015: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

91 01 83 07 

Obs; 01 reprovado por excesso de faltas. 
 

 Quadro X – Resultados dos 5° anos (EF9) em 2015: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

103 01 96 06 

Obs; 01 reprovado por excesso de faltas. 
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Quadro XI – Resultado da Educação Infantil em 2015: 

 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 49 03 46 

2º PERÍODO 87 - 87 
 
Quadro XII – Resultados dos 1° anos (EF9) em 2016: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

104 01 193 00 

 

Quadro XIII – Resultados dos 2° anos (EF9) em 2016: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

78 00 78 00 

 

Quadro XIV – Resultados dos 3° anos (EF9) em 2016: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

122 01 105 16 

 

Quadro XV – Resultados dos 4° anos (EF9) em 2016: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

105 00 98 07 

 

Quadro XVI – Resultados dos 5° anos (EF9) em 2016: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

89 00 87 02 

 
Quadro XI – Resultado da Educação Infantil em 2016: 

 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 75 07 68 

2º PERÍODO 78 06 72 

 

Quadro XII – Resultados dos 1° anos (EF9) em 2017: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

86 01 84 02 

Obs: os foram reprovados por não atingirem 75% de frequência no ano inteiro. 
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Quadro XIII – Resultados dos 2° anos (EF9) em 2017: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

100 01 99 00 

 

Quadro XIV – Resultados dos 3° anos (EF9) em 2017: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

98 01 85 13 

 

Quadro XV – Resultados dos 4° anos (EF9) em 2017: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

109 00 106 03 

 

Quadro XVI – Resultados dos 5° anos (EF9) em 2017: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

101 01 95 05 

 

Quadro XI – Resultado da Educação Infantil em 2017: 

 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 46 04 46 

2º PERÍODO 79 11 76 

 

RESULTADOS DA PROVINHA BRASIL – 1ª FASE – 2017  
 

SÍNTESE DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES – PROVA DE LEITURA 

NÍVEL 1 2 3 4 5 TOTAL 

Estudantes 0 8 49 27 8 92 

Percentual 0% 8,7% 53,3% 29,3% 8,7% 100% 

 
Média de acertos Meta Nível 3 

14.6 91.3% 

 
SÍNTESE DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES – PROVA DE MATEMÁTICA 

NÍVEL 1 2 3 4 5 TOTAL 

Estudantes 0 2 17 37 35 91 

Percentual 0% 2,2% 18,7% 40,7% 38,5% 100% 
 

Média de acertos Meta Nível 3 

15.9 97.8% 
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Com base nas discussões coletivas sobre esses resultados, foi assumido o 

compromisso prioritário da ação pedagógica que “TODOS E TODAS PODEM 

APRENDER”. Daí decorre a definição dos objetivos do Projeto Pedagógico da escola. 

 

b) Indicadores Externos 

 

RESULTADOS E METAS - IDEB 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

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

EC 64 DE CEILANDIA 5.2 5.6 5.3 5.7 5.3 5.6 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9 7.1 

 

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES SAEB 2013/ANA 
 
Quantidade de estudantes participantes: 

 Previstos – 123 

 Realizaram a prova - 99 
 
Distribuição percentual dos estudantes da escola por Nível de Desempenho 
Português 

Nível Descrição das habilidades desenvolvidas Percentual de 
estudantes 

1 desempenho ate 
425 pontos 

Ler palavras dissílabas, trissílabas e 
polissílabas com estruturas silábicas... 

13,62% 

2 desempenho maior 
que 425 até 525 

Identificar a finalidade de textos como convite, 
cartaz, texto instrucional... 

28,43% 

3 desempenho maior 
que 525 até 625 

Inferir o assunto de texto de divulgação 
cientifica para crianças. Localiza ... 

42,17% 

4 desempenho maior 
que 625  

Inferir sentido de palavras em texto verbal. 
Reconhecer os participantes de um ... 

15,78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola  
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

EC 64 DE 
CEILANDIA 

5.2 5.6 5.3 5.7 5.7 6.0 5.3 5.6 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9 7.1 
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Distribuição percentual dos estudantes da escola por Nível de Desempenho 
Matemática 

Nível Descrição das habilidades desenvolvidas Percentual de 
estudantes 

1 desempenho ate 
425 pontos 

Reconhecer representação de figura geométrica 
plana ou espacial em objetos de uso... 

14,40% 

2 desempenho maior 
que 425 até 525 

Reconhecer nomenclatura de figura geométrica 
plana; valor monetário... 

33,99% 

3 desempenho maior 
que 525 até 625 

Reconhecer frequência iguais em gráfico de 
colunas: composição de números naturais... 

26,59% 

4 desempenho maior 
que 625  

Reconhecer composição e decomposição 
aditiva de números naturais com até... 

25,02% 

Obs: quadro completo no anexo. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES SAEB 2014/ANA 
 
Quantidade de estudantes participantes: 

Estudantes Leitura/Escrita Matemática 

Estudantes previstos 123 123 

Estudantes presentes 99 113 

 
Distribuição percentual dos estudantes da escola por Nível de Desempenho: 

Leitura 

Nível Descrição das habilidades desenvolvidas Percentual de 
estudantes 

 
1 
Desempenho até 425 
pontos 

Ler palavras dissílabas, trissílabas e 
polissílabas com estruturas silábicas canônicas, 
com base em imagem. Ler palavras dissílabas, 
trissílabas e polissílabas com estruturas 
silábicas não canônicas, com base em imagem. 

 
 
13,62% 

 
 
 
2                 
Desempenho maior 
que 425 até 525 
pontos 

Identificar a finalidade de textos como convite, 
cartaz, texto instrucional (receita) e bilhete. 
Localizar informação explícita em textos curtos 
(com até cinco linhas) em gênero como piada, 
parlenda, poema, tirinha (história em quadrinhos 
em até quadros), textos informativos e 
narrativos. Identificar o assunto de textos, cujo 
assunto pode ser identificado no título ou na 
primeira linha em gêneros como poema e texto 
informativo. Inferir o assunto de um cartaz 
apresentado em sua forma estável, com letras 
grandes e mensagem curta e articulação da 
linguagem verbal e não verbal. 

 
 
 
 
 
 
28,43% 

 
 
3             
Desempenho maior 
que 525 até 625 
pontos 

Inferir o assunto de texto de divulgação 
cientifica para crianças. Localizar informação 
explícita situada no meio ou final do texto, em 
gêneros como lenda e cantiga folclórica. 
Identificar o referente de um pronome pessoal 
do caso reto em gêneros como tirinha e poema 
narrativo. Inferir relação de causa e 

 
 
 
 
42,17% 
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consequência em gêneros como tirinha, 
anedota, fábula e texto de literatura infantil. 
Inferir sentido com base em elementos verbais 
e não verbais em tirinhas. Reconhecer 
significado de expressão de linguagem figurada 
em gêneros como poema narrativo, texto de 
literatura infantil e tirinhas. 

 
4            
Desempenho maior 
que 625 pontos 

 
Inferir sentido de palavras em texto verbal. 
Reconhecer os participantes de um diálogo em 
uma entrevista ficcional. Inferir sentido em texto 
verbal. Reconhecer relação de tempo em texto 
verbal. Identificar o referente de pronome 
possessivo em poema. 

 
 
15,78% 

Matemática 

Nível Descrição das habilidades desenvolvidas 
Percentual 

de 
estudantes 

 
 
 
1 
Desempenho até 425 
pontos 

Reconhecer representação de figura geométrica 
plana ou espacial em objetos de uso cotidiano; 
maior frequência em gráfico de colunas; 
planificação de figura geométrica espacial 
(paralelepípedo); horas e minutos em relógio 
digital. Associar objeto de uso cotidiano a 
representação de figura geométrica espacial; 
Contar objetos dispostos em forma organizada ou 
não. Comparar medidas de comprimento em 
objetos do cotidiano. 

 
 
 
 
14,40% 

 
 
 
 
2 
Desempenho maior 
que 425 até 525 
pontos 

Reconhecer nomenclatura de figura geométrica 
plana; valor monetário de cédula; figura 
geométrica plana em uma composição com 
várias outras. Associar a escrita por extenso de 
números naturais com até três algarismos à sua 
representação simbólica; valor monetário de uma 
cédula a um agrupamento de moedas e cédulas. 
Completar sequência numérica crescente de 
números naturais não consecutivos. Comparar 
números naturais com até três algarismos não 
ordenados. Estimar uma medida entre dois 
números naturais com dois algarismos; Resolver 
problema de adição sem reagrupamento. 

 
 
 
 
 
 
33,99% 

 
 
 
 
 
3                
Desempenho maior 
que 525 até 575 
pontos 

Reconhecer frequências iguais em gráfico de 
colunas; composição de números naturais com 
até três algarismos, apresentada por extenso. 
Completar sequência numérica decrescente de 
números naturais não consecutivos.  Calcular 
adição de duas parcelas com reagrupamento; 
Associar valor monetário de um conjunto de 
moedas ao valor de uma cédula; a representação 
simbólica de números naturais com até três 
algarismos à sua escrita por extenso; Resolver 

 
 
 
 
 
 
26,59% 
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problema de subtração, com números naturais de 
até dois algarismos, com ideia de comparar e 
retirar e problema de divisão com ideia de 
repartir. 

 
 
 
 
 
 
4                             
Desempenho maior 
que 575 pontos 

Reconhecer composição e decomposição aditiva 
de números naturais com até três algarismos; 
medidas de tempo em relógios analógicos; 
informações em gráfico de barras. Calcular 
subtração de números naturais com até três 
algarismos com reagrupamento. Associar 
medidas de tempo entre relógio analógico e 
digital. Resolver problema de subtração como 
operação inversa da adição, com números 
naturais; problemas com a ideia de comparar 
números naturais de até três algarismos; 
problema de multiplicação com a ideia de 
proporcionalidade e combinação; problema de 
divisão com ideia de proporcionalidade e 
problema que envolve medidas de tempo (dias 
de semanas). 

 
 
 
 
 
 
 
25,02% 

Obs: quadro completo no anexo. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES SAEB 2014/ANA 
 
Quantidade de estudantes participantes: 

Estudantes Leitura/Escrita Matemática 

Estudantes previstos 123 123 

Estudantes presentes 99 113 

 
RESULTADOS PRELIMINARES – ANA 2016 
 
Quantidade de estudantes participantes: 

Estudantes Leitura/Escrita Matemática 

Estudantes previstos 121 121 

Estudantes presentes 110 110 
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Prova Diagnóstica 2018 

 
A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções pedagógicas ten-

do como referência os índices de erro e de acerto, podendo assim identificar quais 

descritores e habilidades apresentam fragilidades ou potencialidades. 

2º ANO 

LEITURA  

 

LEITURA ANEE 

 
MATEMÁTICA 

 

MATEMÁRICA ANEE 

 
 

3º ANO 

LEITURA 

 

LEITURA ANEE 

 
 

MATEMÁTICA 

 

MATEMÁTICA ANEE 
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4º ANO 
Este relatório apresenta os eixos de Língua Portuguesa e de Matemática. Há, 

em cada um deles, a relação de estudantes que obtiveram o êxito mínimo para fazer 

parte da categoria descrita por cada eixo. Este relatório pode servir de base para a 

montagem de reagrupamentos e planejamento de outras intervenções pedagógicas, 

uma vez que relaciona nominalmente os estudantes com os eixos avaliados. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

EIXO – USO DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

62/82 

H10 Localizar informação explícita em contos e 

reportagens 

H36 Inferir informações implícitas em fábulas, contos, 

poemas, tirinhas ou crônicas. 

H41 Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, 

de expressões, de linguagem verbal não verbal e de 

pontuação em charges, tirinhas, contos, crônicas e 

fragmentos de romances 

H42 Inferir tema, assunto principal e sentido de expressão 

em poemas, fábulas, contos, crônicas, reportagens e 

tirinhas 

H7 Identificar opinião em fábulas, contos, crônicas e 

reportagens 

EIXO – COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

68/82 

H16 Reconhecer finalidade de contos, crônicas, 

reportagens, descrições e cartazes. 

H23 Reconhecer recursos textuais e não textuais no 

suporte a mensagem que o texto se propõe transmitir. 

H32 Inferir efeito de humor em narrativas, tirinhas e 

histórias em quadrinhos. 

H33 Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos, 

poemas, tirinhas e cartas. 

H35 Inferir informação implícita em propagandas ou 

tirinhas com ou sem apoio de recursos gráficos. 

EIXO – RECONHECIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO TEXTUAL 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

64/82 

H2 Identificar assuntos comuns a dois gêneros textuais 

diferentes. 

H24 Reconhecer relação de causa e consequência em 

poemas, contos, reportagens, tirinhas e fragmentos de 

romance 

H25 Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes 

em fragmentos de romances, fábulas, crônicas, 

artigos de opinião e reportagens. 

H38 Inferir sentido de expressão em poemas, fábulas, 

contos, crônicas, reportagens e tirinhas em relação a 

seu antecedente. 
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H4 Identificar elementos da narrativa em fábulas, contos, 

crônicas e reportagens. 

MATEMÁTICA 

EIXO – IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES E LEITURA DE DADOS 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

74/82 

H19 Reconhecer quadriláteros em meio a outras figuras 

planas. 

H2 Localizar informações, relativas ao maior ou menor 

elemento, em tabelas ou gráficos. 

H27 Interpretar dados em uma tabela simples 

H6 Localizar um ponto ou objeto em uma malha 

quadriculada ou croqui, a partir de duas coordenadas 

ou duas ou mais referências. 

H7 Reconhecer a elementos da planificação dentre um 

conjunto de figuras 

EIXO – ANALISE DE GRANDEZAS E CORRELAÇÃO ENTRE MEDIDAS E 

SISTEMA POSICIONAL 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

35/82 

H25 Converter uma quantia, dada na ordem das unidades 

de real, em seu equivalente em moedas. 

H33 Determinar o resultado da adição de números 

representados na forma decimal, tendo como 

contexto o sistema monetário. 

H45 Estimar o comprimento de um objeto a partir de 

outro, dado como unidade padrão de medida 

H56 Resolver problemas envolvendo intervalos de tempo 

em meses, inclusive passando pelo final do ano 

(outubro a janeiro). 

H65 Resolver problemas que envolvem a conversão entre 

unidades de medida de tempo (minutos em horas, 

dias em semanas, meses em anos). 

EIXO – APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

69/82 

H20 Associar a fração 1⁄4 a uma de suas representações 

gráficas. 

H21 Associar um número natural à sua decomposição 

expressa por extenso. 

H34 Determinar o resultado da subtração, com recursos à 

ordem superior, entre números naturais de até cinco 

ordens, utilizando as ideias de retirar e comparar. 

H41 Determinar, em situação-problema, a adição entre 

números naturais. 

H66 Resolver problemas que envolvem a divisão ou a 
multiplicação de números naturais. 
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II - FUNÇÃO SOCIAL 

 

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 co-

nhecimento 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 conheci-

mento, manter ou transformar a sua realidade. [...]” (PPP Carlos Mota, p.18). Desse 

modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, re-

conhecendo 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 educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do di-

reito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educa-

ção, 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). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se 

constrói em interação com o meio social e natural que o cerca. 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.   

Dessa forma, cabe à escola formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, 

conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em que 

vivem preparados para participar da vida econômica, social e política do país e aptos 

a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.  
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III – CONCEPÇÕES TEÓRICAS /  

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
Observando a função social da escola é inevitável perguntar quais são os princípios 

que têm fundamentado nossa ação pedagógica? O que nos inspira a escolher a cada ano, um 

eixo temático estruturador do trabalho coletivo? Quais princípios epistemológicos, ético-

político, pedagógicos se concretizam em eixos? 

Como base teórico-metodológica do currículo desde 2014 segue às orientações das 

Diretrizes Pedagógicas para organização escolar do 2º ciclo e Diretrizes de Avaliação Educa-

cional, ambos os documentos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Con-

comitante aos estudos dos documentos, a escola busca mecanismos para se adequar a pro-

posta de reestruturação de sua organização curricular por meio de ciclos adequando sua prá-

tica à Pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural, mediante orientações oriundas 

da Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia.  

A referência pedagógica histórico-crítica estabelece que os sujeitos sejam formados 

nas relações sociais e sua interação com a natureza na produção/reprodução de sua vida e 

realidade. Assim a escola toma para si a responsabilidade de garantir a aprendizagem dos 

estudantes em todas as instâncias e formatos curriculares e pedagógicos de modo a garantir 

a qualidade do processo educativo a partir da realidade social e diversidade cultural desse 

indivíduo que frequenta a escola pública em questão. 

A psicologia histórico-cultural apresenta, como um de seus focos, o processo de 

transmissão e de mediação do conhecimento que é historicamente construído porque situa o 

desenvolvimento do psiquismo humano diretamente ligado a experiência sociocultural do indi-

víduo. Desse modo há necessidade de garantir variedade e qualidade de experiências peda-

gógicas significativas à tarefa de mediar à internalização dos conteúdos e conceitos. A ampli-

ação da experiência se identifica diretamente às reais condições de desenvolvimento da ima-

ginação e da inteligibilidade. 

Observa-se, nesse ponto, o princípio Vygotskyano de que: 

 

“A aprendizagem é uma articulação de proces-

sos externos e internos, visando à internaliza-

ção de signos culturais pelo indivíduo, o que 

gera uma qualidade autorreguladora a ações e 

ao comportamento dos indivíduos. ” (LIBANEO, 

2004, p.6) 
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Enfim, a atividade histórico-cultural se destaca na coletividade dos indivíduos quando 

na formação das funções mentais superiores se justificam a importância da mediação cultural 

do processo de conhecimento e da atividade individual de aprendizagem pela qual o indivíduo 

se apropria da experiência sociocultural como ser ativo. 

A Escola Classe 64 adota como eixos estruturantes do currículo os temas cidadania, 

sustentabilidade humana, aprendizagens, diversidade e Direitos Humanos. Segundo Santomé 

(1998, p.125), a definição de eixos permite uma organização curricular mais integrada, focan-

do temas e conteúdos atuais e relevantes socialmente, em regra geral, deixados à margem 

do processo educacional. 

A escolha dos eixos estruturantes revela a preocupação da escola em atender princí-

pios amplos que também estão relacionados à legislação educacional, especialmente aqueles 

consubstanciados na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacio-

nal em seu artigo 3:  

 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 

o saber;  

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; Coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino;  

V. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

VI. Valorização do profissional da educação escolar;  

VII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas 

de ensino;  

VIII. Garantia de padrão de qualidade; Valorização da experiência extraescolar; Vinculação 

entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;  

IX. Consideração com a diversidade étnico-racial – último tópico incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013. 

A organização pedagógica e curricular da escola é discutida entre todas as ins-

tâncias da instituição pública e estruturada pelo corpo docente por meio da organiza-

ção curricular que salvaguarde todos os objetivos apresentados, respeitando os pre-

ceitos legais e epistemológicos elencados neste PPP. 

Desse modo a escola define um tema central e gerador a ser trabalhado por 

todos na escola. Definem-se subtemas caso o tema gerador possibilite uma gama de 

conteúdos importantes e necessários a serem abordados. O tema a ser escolhido de-
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ve estar em consonância ao contexto sociocultural vivenciado levando-se em conta os 

eixos estruturantes do currículo e demais orientações oriundas da SEEDF.  

De modo geral, ao definir uma temática elenca-se os objetivos a serem atingi-

dos, conteúdos a serem abordados para sinalizar a literatura a ser utilizada que per-

meará a organização de sequências didáticas, tema das festas pedagógicas e avalia-

ções a serem construídas.  

Tema Geral 

 

Subtemas e assuntos que podem e/ou deverão ser abordados 

 

 

Literatura 

 

 

Procedimentos pedagógicos (sequencias didáticas, cronologia, etc.) 

 

Procuramos, então, desenvolver atividades que têm, aos poucos, transformado 

o entorno de nossa escola. Tais como: momentos e festas culturais e familiares, reu-

niões de pesquisa e de parceria, oficinas e projetos pedagógicos realizadas em parce-

ria com empresas públicas e privadas, museus, reservas ambientais e estudo do 

meio. Acreditamos que a escola possa ser o ponto de referência para a formação da 

cidadania, pois, além dos muros, há uma comunidade, um bairro, uma cidade – Cei-

lândia – uma unidade da federação – Distrito Federal - com suas histórias, geografias, 

instituições, movimentos sociais, políticos e culturais. 

 Um conceito que está posto como o primeiro fundamento da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, Lei 9394/96, em seu artigo 1º - “A educação abrange os proces-

sos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no tra-

balho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e sociedade civil 

e nas manifestações culturais”. 

 A educação vai além da escola, contudo, tem nela referencial e um ponto de 

partida fundamental na nossa sociedade urbana e industrial. A LDB, após conceber a 

educação como esse processo, estabelece seu artigo 2° que visa o pleno desenvol-

vimento do educando. O coletivo desta escola tem buscado incessantemente saber 

como a criança aprende e se desenvolve; como podemos empreender em várias ati-
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vidades para além da lógica do conteúdo, compreendendo a logística do processo. 

Dessa forma, temos entendido aos poucos que todos e todas podem aprender, ainda 

que em tempos e ritmos diferentes. 

A tentativa de compreender as dificuldades, desafios, críticas e avanços viven-

ciados no ambiente educacional da Escola Classe 64 de Ceilândia, tem sempre e, em 

última instância, a possibilidade, e porque não dizer, a meta de contribuir para a me-

lhoria da qualidade da educação.  Assim, ao olhar as políticas educativas para a orga-

nização da escola e atuação dos profissionais presentes na instituição, para os estu-

dantes e para as conquistas e dificuldades enfrentadas, todo pesquisador se coloca 

em uma situação de contribuição, frente a um determinado segmento de ensino, em 

uma situação social específica.  

Nesse sentido foi desenvolvido pelo professor Hudson Barbosa Campos, dire-

tor da Escola Classe 64 de Ceilândia, uma pesquisa sobre Clima Organizacional: 

elemento para uma gestão democrática, onde analisaram as percepções de professo-

res e auxiliares em educação, e corpo diretivo da escola citada, sobre aspectos rela-

cionados à organização, condições e relatos vivenciados no ambiente de trabalho, 

articulados aos seus sentimentos de prazer, sofrimento e desafios no processo de 

realização do trabalho. O principal objetivo desse estudo foi partir das percepções 

particulares investigadas, compreender o sentido do trabalho para os trabalhadores e 

o que este pode significar para a instituição de ensino. O trabalho desenvolveu-se ao 

longo do ano nas coordenações pedagógicas dos anos de 2012-2013. 

 Foi utilizada como referencial teórico para este estudo, a bibliografia de Flavia 

Kahaele; pesquisa de Clima organizacional (2002), Neusa Lopes Diniz; Gestão do 

Trabalho Pedagógico (2008); Idalberto Chiavenato, O novo papel dos recursos huma-

nos (1998), Legislação Brasileira, Documentos oficiais da SEDF, entre outros. 

 A qualidade da participação na escola existe, quando as pessoas aprendem a 

conhecer sua realidade, a refletir, a superar contradições reais, a identificar o porquê 

dos conflitos existentes. A participação é vivência coletiva de modo que só se pode 

aprender, na medida em que se conquistam os espaços para a verdadeira participa-

ção. 

“Nesse sentido a participação na gestão 

escolar deve ser entendida como o poder 

efetivo de colaborar efetivamente a planifi-

cação, direção, avaliação, controle e de-

senvolvimento do processo educativo. Ou 
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seja, o poder de intervenção legitimamente 

conferido a todos os elementos da comuni-

dade educativa, entendendo esta como o 

conjunto de pessoas e grupos dentro e fora 

dos estabelecimentos escolares ligados pe-

la ação educativa.” (GALEGO,1993, p. 51) 

 

 Partindo desta ideia mencionada, para concretizar uma gestão participativa 

educacional, é necessário que em cada escola, a comunidade vá conquistando seu 

espaço de participação. O processo inicial de formação da consciência crítica e auto-

crítica na comunidade é ponto relevante, para elaborar o conhecimento adequado dos 

problemas que afetam o grupo. 

 Preocupados com o clima da organização, os gestores escolares devem estar, 

acima de tudo, interessados em ajudar os indivíduos a aceitarem-se mutuamente, 

porque sabem que, quando as pessoas se valorizam umas às outras, crescem atra-

vés da interação e oferecem um clima emocional melhor para o crescimento do/da 

estudante. Um aspecto importante do trabalho da direção é oferecer as circunstân-

cias, o ambiente e o clima para a liderança. Neste sentido, a gestão deve criar condi-

ções sob as quais as pessoas possam trabalhar motivadas, em prol dos objetivos da 

organização, porque, gostando do seu trabalho, terão maior possibilidade de sentir a 

importância de realizá-lo bem. 

 Conforme afirma Brunet (1995):  

“Cada escola tem a sua personalidade pró-

pria, que a caracteriza e que formaliza a in-

terligação dos seus participantes. Assim, o 

clima de uma escola é multidimensional, 

em que seus efeitos são importantes ao 

processo de avaliação. O qual poderá for-

necer subsídios para constituir um momen-

to de mudança. O êxito de novas políticas 

ou de novas estratégias de desenvolvimen-

to organizacional está estritamente depen-

dente da natureza do clima da escola.” 

  

O autor afirma ainda que o conhecimento do clima permite identificar as dimen-

sões que desempenham um papel fundamental na percepção do ambiente de traba-

lho, e deste modo, facilita a planificação dos projetos de intervenção e de inovação. 
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Finalmente, é importante sublinhar que a eficácia da escola e o sucesso dos/das es-

tudantes são afetados pelo clima organizacional. 

            Para rememorar a Escola Classe 64 de Ceilândia trabalhou com diversos te-

mas, como apresentados abaixo: 

 Brasil, saber cuidar (2000); 

 Brasil, 500 anos (2001); 

 Educação valorizando a vida (2002); 

 Pão, paz e poesia: um outro mundo é possível (2003); 

 A cara do Brasil: vida arte e cidadania (2004); 

 Convivência: educar e harmonizar (2005); 

 Educação para a igualdade: alfabetizar transformando vidas (2006); 

 O resgate das brincadeiras para a construção de um mundo melhor (2007); 

 Aprender e brincar: quem quer começar? (2008); 

 Diversidade cultural: conhecendo a nossa história descubro quem sou (2009); 

 ComunicAR-TE: de Brasília à África (2010); 

 Conhecer, Aprender e conviver (2011); 

 Conhecer, Aprender e Conviver (2012); 

 Ser, Conhecer, Aprender e Conviver. Ubuntu – Eu sou porque nós somos 

(2013); 

 Suas escolhas transformam vidas. Vamos jogar juntos com unidade na 

diversidade (2014); 

 Suas escolhas transformam vidas. Refletindo os Direitos Humanos e a 

Sustentabilidade (2015); 

 O autor e sua obra (2016); 

 Heróis de todo o mundo: gente que fez e faz um mundo melhor (2017); 

 Pessoas que inspiram um Brasil melhor (2018). 

Em 2013 a Secretaria de Educação publicou as Diretrizes Pedagógicas para 

conhecimento e reorganização da escola conforme propõe o documento. Em conso-

nância às diretrizes propostas nos anos de 2014 e mais enfaticamente em 2015 os 

documentos foram analisados por todo corpo docente da escola com estudos nas co-

letivas e dias letivos temáticos, momento este que consolidou a participação da co-

munidade escolar. 

Determina-se como compromisso coletivo, entender como princípio norteador 

que todos e todas podem aprender. 
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IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
 

Orientar o/a estudante em uma perspectiva de cidadania plena, considerando 

as dimensões cognitivas, afetiva, cultural e física, para que possa intervir no contexto 

social, dentro dos princípios da ética, responsabilidade e solidariedade. 

Dimensão OBJETIVOS / ESTRATÉGIAS 

1- Gestão Pedagógica e 

Gestão das Aprendizagens e dos 

Resultados Educacionais 

Encaminhar, acompanhar e orientar o 

trabalho pedagógico de acordo com o 

PPP; 

Desenvolver projetos pedagógicos 

facilitadores da aprendizagem; 

Garantir uma educação de qualidade; 

Valorizar a atividade de Coordenação 

Pedagógica como espaço privilegiado 

de formação continuada e para um 

trabalho coletivo. 

Observar os índices de avaliação: 

Provinha Brasil, Prova Brasil, IDEB e 

ANA; 

Otimizar o uso da informática educativa 

pelos estudantes; 

Acompanhar o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes para o 

planejamento de ações interventivas; 

Acompanhar o índice de faltas, evasão 

escolar e infrequência. 

2- Gestão Participativa e de 

Gestão de Pessoas 

 

Envolver a comunidade escolar nos 

projetos da escola; 

Estimular a participação da comunidade 

escolar nas avaliações institucionais. 

Promover eventos para integração com 

a comunidade escolar; 

Buscar parcerias na comunidade a fim 

de valorizar o potencial da mesma e 
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inseri-la no fazer pedagógico. 

Promover momentos de reflexão sobre 

valores éticos com a comunidade 

escolar; 

Valorizar o profissional da educação; 

Possibilitar e incentivar a formação 

continuada dos profissionais em 

educação. 

3- Gestão Financeira 

Gestão Administrativa 

Estimular a participação da comunidade, 

conselho escolar e fiscal, junto às 

necessidades financeiras da escola; 

Identificar as prioridades e utilizar os 

recursos financeiros disponíveis para 

compra de materiais/pagamento de 

serviços que visem à manutenção da 

estrutura física e o suprimento de 

materiais pedagógicos/administrativos; 

Estimular a aquisição de recursos 

financeiros para a manutenção das 

atividades pedagógicas e 

administrativas. 

Promover ações para a conservação e 

limpeza do patrimônio escolar; 

Fazer levantamento de materiais 

necessários ao funcionamento da 

escola; 

Garantir o pleno funcionamento da 

secretaria escolar dentro de suas 

atribuições; 

Prestar contas dos recursos públicos. 
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QUADRO DE METAS: 

PDE Nº METAS 2015 2016 2017 2018 2019 

1 1 

Aumentar a integração entre 

direção/supervisão/coordenação e 

professores; 

x x x x X 

1 2 
Orientar e coordenar os professores na 

execução dos projetos; 
x x x x X 

1 3 
Reduzir os problemas de 

aprendizagem e comportamentais; 
x x x x X 

1 4 

Oportunizar atividades criativas e 

projetos onde o estudante tenha 

capacidade de construir o seu 

conhecimento; 

  x x X 

1 5 
Aumentar os índices das avaliações 

observando a meta projetada; 
x x x x X 

1 6 
Implementar projetos de letramento e 

conhecimento matemático 
x x x x X 

1 7 
Reduzir em 90% a infrequência e 

evasão escolar; 
x x x x X 

1 8 
Reduzir a distorção idade e série dos 

3º, 4º e 5º anos; 
x x x x X 

2 9 
Promover oficinas com a participação 

de toda comunidade escolar;  
  x x X 

2 10 Buscar parcerias escola x comunidade;  x x x X 

3 11 
Manter atualizadas as prestações de 

contas dos recursos públicos; 
x x x x X 

2 12 Proporcionar um ambiente agradável; x x x x X 

1 13 

Viabilizar momentos de estudos e 

reflexão nas coordenações 

pedagógicas. 

x x x x X 

1 14 

Implementar educação física com 

resgate de brincadeiras, cantigas de 

rodas, jogos com regras e atividades 

de psicomotricidade. 

 x x x x 

1 15 Implementar o Projeto Educação com    x x 
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Movimento da SEEDF. 

1 16 
Implantar projetos pedagógicos como 

xadrez para os 4º e 5º anos;  
  x x x 

2 17 

Implementar a horta escolar como 

ferramenta pedagógica, ampliação da 

participação da comunidade e melhoria 

na qualidade da alimentação. 

  x x x 

2 18 Revitalizar a área verde da escola   x x x 

3 19 
Buscar recursos e parcerias para a 

reforma da quadra esportiva 
  x x x 

 

V – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

1- Organização Escolar 

 

A Escola Classe 64 de Ceilândia organiza sua estrutura pedagógica em conso-

nância com os preceitos legais determinados pela Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal, em ciclos. A escola atende duas modalidades de ensino: Educa-

ção Infantil, com o 1º e 2º períodos e Ensino Fundamental anos iniciais com o ciclo 

para o 1º, 2º e 3º anos e ciclo para o 4º e 5º anos.  

A escola faz parte da organização por ciclos desde 2018, não havendo mais a 

seriação nos 4º e 5º anos, conforme tabela abaixo:  

 

A organização educacional em ciclos, segundo as prerrogativas legais, indica o 

rompimento com o sistema de seriação para aplicar uma nova interface educacional 

com novas estratégias de aprendizagem e trabalhar com os chamados conteúdos 

significativos. Desse modo cada ciclo perpassa por dois ou três anos, sem que o es-

tudante seja retido em uma série por não alcançar todos os conteúdos previstos. O 
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bloco inicial de alfabetização, conhecido como BIA, foi apontado por estudiosos como 

uma estratégia que reverteu à tendência de queda dos índices de desempenho nessa 

etapa e assegurou os primeiros lugares no IDEB uma vez que organiza os conteúdos 

em áreas do conhecimento de acordo com a idade das crianças.  

 A organização dos tempos e espaços acontece por meio do planejamento, roti-

na diária, atividades permanentes, sequência didática e projetos de trabalho. 

 

2. Direitos Humanos, Educação Inclusiva e Diversidade 

 

A escola, por meio do corpo docente determina neste PPP enfatizar aqueles 

princípios mais pertinentes à sua ação pedagógica respeitando a função social que 

exerce em consonância aos anseios da comunidade e orientações da SEEDF ele-

gendo os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na es-

cola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; respeito à liberdade e apreço à dignidade humana; valorização do pro-

fissional da educação escolar; gestão democrática do ensino público, na forma desta 

lei e da legislação dos sistemas de ensino; princípios legais, como os principais e que 

resguardam todo o trabalho pedagógico desenvolvido.  

Ainda que a escola não seja o único meio de socialização, é, sem dúvidas, um 

dos mais fundamentais ao homem, pois possibilita sua convivência com a diversidade 

e desta maneira deve trabalhar para promover a formação de pessoas conscientes, 

nos tornando capazes de aprender com a multiplicidade, tornando possível a troca de 

saberes, de experiências. Nas palavras de Mantoan (2006a, p. 45) “As escolas de 

qualidade são espaços educativos de construção de personalidades humanas 

autônomas, criticas, onde crianças e jovens aprendem a ser pessoas”. 

Durante o ano são desenvolvidos projetos com temáticas voltadas para a 

inclusão, como foi realizada na “Semana Distrital de Conscientização e Promoção da 

Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais” de 05 a 

09/03. Como diz Mantoan (2006a, p. 16) “Se o que pretendemos é que a escola seja 

inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada para a 

cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconheça e valorize as 

diferenças.” 
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3. Projetos Interdisciplinares 

 

 Plenarinha 

 Sala de informática 

Serão colocados no anexo. 

 

4. Projeto de Transição Entre Etapas e Modalidades 

 

Tem o objetivo de promover atividades de adaptação dos(das) estudantes da 

Educação Infantil para o 1º Ano, dos (das) estudantes do 5º Ano para o 6º Ano e 

possibilitar avanços na aprendizagem, na postura de estudante, nas relações 

interpessoais e no desenvolvimento pessoal. Desenvolver hábitos e atitudes que 

gerem competências necessárias, para a primeira série do Ensino Fundamental anos 

Iniciais (os 1º Anos) e Finais (os 6º anos). 

Para que a transição aconteça de forma mais natural serão realizadas as 

seguintes ações: 

 Organizar um encontro com os professores da Educação Infantil, 1º Anos, 3º 

Anos, 4º Anos, 5º Anos e Classes Especiais, com objetivo de refletir sobre a temática 

da passagem (transição entre etapas da educação), fazer ajustes das expectativas da 

aprendizagem e discutir sobre as dificuldades e fragilidades que acham que os(as) 

estudantes enfrentarão na próxima etapa e possíveis ações que a escola pode de-

senvolver para minimizar essas dificuldades. 

 Enviar para os pais e responsáveis um “bilhete tarefa” onde eles terão que es-

crever as dificuldades e fragilidades que acham que os(as) estudantes enfrentarão na 

próxima etapa e possíveis ações que a escola pode desenvolver para minimizar essas 

dificuldades. 

 Promover junto à equipe pedagógica um encontro dos(das) estudantes da 

Educação Infantil com os estudantes e professores dos 1º Anos para que tirem dúvi-

das e para explicar como funciona o processo escolar 

 Palestra explicativa sobre hábitos de estudos e Estrutura e Funcionamento do 

6º ano, realizada pela Supervisora Pedagógica e a Coordenadora, com debates sobre 

suas expectativas e produção de texto com o tema – “Estou indo para o 6º Ano, e 

agora?”. 
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 Levar os(as) estudantes dos 5º Anos para visitar e conhecer o espaço da EPAT 

(Escola Parque Anísio Teixeira) e participar das oficinas oferecidas. 

 Levar os(as) estudantes da Educação Infantil para visitar e conhecer o espaço 

da escola onde estudam as turmas dos 1º Anos, um novo ambiente escolar e profes-

sores. 

 Levar os(as) estudantes dos 5º Anos para visitar e conhecer o espaço da nova 

escola, nesse caso iremos ao Centro de Ensino Fundamental 02 de Ceilândia, o novo 

ambiente escolar, professores, funcionários e estudantes do 6º Ano. Serão realizadas 

as seguintes atividades: vídeo motivacional, fala da direção, conhecer o espaço físico 

da escola. 

 Realização de vivências da troca de professores regentes, nas turmas dos 5º 

anos, com aulas de 50 minutos, para que os(as) estudantes possam entender o funci-

onamento do dia a dia de várias disciplinas. 

 Convidar estudantes dos 6º Anos, para uma conversa informal com os estudan-

tes dos 5º anos, com o intuito de explicarem as suas vivências e dificuldades encon-

tradas nos primeiros dias de aula no 6º ano. 

 Realizar reunião com os pais e responsáveis dos(das) estudantes tanto da 

Educação Infantil quanto dos(das) estudantes dos 5º Anos para falar do processo de 

transição. 

 Após as atividades realizadas no segundo semestre, promover rodas de con-

versa entre os(as) estudantes dos 5º Anos, seus professores e a equipe pedagógica 

para que eles falem sobre as suas expectativas após esse processo e tirem as dúvi-

das que ainda ficaram. 

 

5. Relação Escola Comunidade 

 

 A relação escola comunidade acontece por meio das reuniões bimestrais, 

agenda, festivais, festividades, encontros periódicos para o desenvolvimento de uma 

temática específica e por meio do Círculo da Paz (Grupo constituído por professores, 

estudantes, equipe gestora, pais, auxiliares, agentes comunitários e parceiros do 

Projeto Vozes da Paz – Programa Justiça Comunitária do Fórum de Ceilândia). Uma 

maneira de aproximar ainda mais a comunidade da escola, melhorando essa relação 

é a implementação da horta comunitária no espaço da escola. O Sr. Juarez, parceiro 
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do Projeto Vozes da Paz, junto aos educadores da EC 64 atuarão na implementação 

da horta que trará inúmeros benefícios não só para a relação escola comunidade, 

mas para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. O projeto da horta encontra-se 

nos anexos deste documento. 

 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 

As equipes especializadas atuam de forma interativa e efetiva a fim de 

contribuir com o processo ensino-aprendizagem. 

A equipe do SEAA é atualmente composta pela Pedagoga Lídia Patrícia e pela 

Psicóloga Karine. A sala de Recursos generalista conta com o Professor Carlos, o 

SAA com a Professora Cida e o SOE com a professora Bruna. Os serviços funcionam 

de forma integrada e articulada. 

Tem o objetivo de articular os Serviços de Apoio e trabalhar de forma unificada 

com o propósito de alcançar objetivos em comum, tanto em termos de mapeamento 

institucional como de alcançar resultados. 

Suas ações serão compostas de reuniões bimestrais, ou sempre que 

necessário; ações conjuntas para atendimento às queixas; estudos de caso; formação 

continuada planejada em conjunto; reuniões dos serviços; participações em conselhos 

de classe. 

Essas atividades durarão durante todo o ano letivo. 

  

7. Atuação dos Educadores Sociais Voluntários e Monitores 

 

 A escola conta com o apoio dos Educadores Sociais Voluntários e Monitores 

que atuam diretamente junto às Classes Comuns Inclusivas e Classes Especiais, 

além de oferecerem ótimo suporte ao corpo docente e à escola como um todo, nas 

atividades pedagógicas coletivas. 
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VI – PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

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

 

A avaliação escolar ainda representa uma ameaça aos alunos, sendo utilizada 

como instrumento de poder e punição. Se no passado era de forma explícita 

(palmatória, castigos domiciliares, rótulos pejorativos, reprovação), atualmente 

acontece de forma velada (seleção e classificação, exclusão e outros). 

  O caráter ameaçador da avaliação para atribuição de notas, certificação, 

aprovação e preparação para exames futuros, como o vestibular, continua presente 

no cotidiano escolar, tanto nas camadas populares como nas classes de nível 

econômico, mais elevado constituindo-se por meio de práticas formais e informais 

(prova-surpresa, “eu vou te dar zero”, “isso vai cair na prova”, “é melhor prestar 

atenção”). Está entranhada na subjetividade dos/das estudantes, pais e professores, 

amedrontando os envolvidos no processo. Segundo Luckesi (1995), “a escola 

brasileira opera com a verificação e não com a avaliação da aprendizagem”.  Esse 

fato fica patente ao observarmos que os resultados da aprendizagem, usualmente, 

tem tido a função de estabelecer uma classificação dos educandos. 

 Este perfil ameaçador, autoritário e controlador, presente em práticas 

adestradoras e não avaliativas, vem se abrandando em função das pesquisas, 

estudos acadêmicos e cursos de formação docente. Porém, a avaliação escolar 

continua sendo um grande desafio para os professores, coordenadores, diretores, 

estudantes e pais, bem como para as instituições governamentais responsáveis pela 

gestão da educação. 

 A preponderância dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos da avaliação 

– nas propostas pedagógicas, práticas e instrumentos – contraria os princípios 

norteadores da avaliação formativa, indo de encontro à diretriz maior da educação 

nacional: “a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

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

do período sobre eventuais provas finais” (Lei de diretrizes e bases da educação – 

9394/96- Art. 24- V). Isto posto, está apontada a necessidade de repensar as 

concepções e modelos avaliativos, bem como a própria formação dos profissionais. 
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 Os procedimentos de avaliação têm sido questionados por não cumprirem a 

sua função maior – a formativa. “A avaliação vem assumindo, há anos, uma função 

seletiva, excludente, definindo, de acordo com as normas escolares, os alunos que 

podem ou não prosseguir na sua trajetória escolar” (André 1999). Desenvolver uma 

prática avaliativa impulsionadora da aprendizagem e que promova a melhoria no 

ensino é o grande objetivo a ser alcançado por todos, principalmente pelos 

professores e gestores do sistema educacional, visto exercerem a função de 

mediadores, cada qual em seu lócus de atuação. 

 Um dos caminhos importantes a ser trilhado para o alcance desse propósito é a 

educação continuada do professor e a divulgação de pesquisas educacionais. Nessa 

busca, a lógica é a formação do profissional reflexivo, comprometido com o sucesso 

de seus alunos pela lógica da inclusão e não com o fracasso. E tal demanda também 

pode e deve ser cumprida por toda a unidade escolar. Pensar em práticas avaliativas 

que se fundamentem na concepção formativa da avaliação – concepção essa que 

altera a finalidade da educação, pois opera no sentido da inclusão plena pelo 

aprender e em prol do desenvolvimento global dos/das estudantes, dos professores e 

da escola – é tarefa urgente de todos os educadores. 

 É importante que professores, em seu cotidiano, reflitam sobre o tipo de 

avaliação adotada, práticas utilizadas e objetivos a serem atingidos. A avaliação 

formativa propõe uma forma diferente de “olhar” o/a estudante. Assim, a reflexão 

sobre os fins da educação, o projeto pedagógico construído coletivamente, a 

interatividade de professor-estudante e estudantes-estudantes, as práticas 

pedagógicas de aprendizagem formam um conjunto importante na construção desse 

“novo olhar”. Villas Boas (2006, p.196) esclarece que “[…] o planejamento da 

avaliação como parte integrante da proposta pedagógica da escola pode ser um meio 

de superação da prática classificatória, seletiva, autoritária e punitiva”. 

 Buscar mudanças em nossas práticas sem o espaço e tempo para essas 

reflexões seria como maquiar o antigo, dando aparência de novo. Também por este 

conjunto de inquietações e necessidades, o coletivo escolar indicou como tema para 

estudos coletivos, a avaliação formativa e procedimentos avaliativos. 

 Assim, a escola tem lançado mão de práticas avaliativas com intenção 

formativa, tais como: diário de bordo, observação diária em sala de aula, teste da 

psicogênese, níveis textuais, portfólio, atividades individuais e em grupo, relatório 

descritivo do(a) estudante, prova, auto avaliação e reflexão sobre a prática 
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pedagógica e a aprovação e a retenção se dará de acordo com o resultado da junção 

dessas práticas. 

 

2.  Recuperação Continuada 

 

A recuperação da aprendizagem constitui mecanismo colocado à disposição da 

Escola e dos professores para garantir a superação de dificuldades específicas 

encontradas pelo(a) estudante durante o seu percurso escolar e deverá ocorrer de 

forma contínua ao longo do ano 

A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico realizado no dia 

a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do(a) estu-

dante, constituindo-se por intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específi-

cas, assim que estas forem constatadas. 

A recuperação contínua é composta por um conjunto de estratégias elaboradas 

pelo professor com o objetivo de recuperar conteúdos essenciais que não foram as-

similados pelo(a) estudante. Portanto, a recuperação contínua tem como foco a 

aprendizagem e não simplesmente a recuperação de notas. 

Entre as estratégias utilizadas para a recuperação contínua estão o 

reagrupamento e o interventivo, além do reforço em horário contrário. 

 

PROJETO INTERVENTIVO E REAGRUPAMENTO 2017/2018 

 

INTRODUÇÃO 

Estudos e discussões no ambiente escolar fazem com que tenhamos um olhar 

mais detalhado sobre a escola e suas relações, considerando que ela cumpre sua 

função social em uma sociedade organizada pelas gritantes diferenças econômicas, 

culturais e educacionais.  

O Projeto Interventivo e o Reagrupamento surgem como instrumentos para re-

pensar a organização escolar seriada por consequência, excludente, atendendo as 

necessidades das crianças e valorizando suas potencialidades. 

Devemos, então, a partir de discussões, buscar formas de organização dos es-

tudantes (critérios de reagrupamento) e da escola que alterem o critério idade/série e 

dessa forma possibilitem o atendimento a todos os estudantes segundo suas neces-

sidades. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Com o presente projeto as crianças devem ser encorajadas a pensar, a discu-

tir, a conversar e, especialmente, a raciocinar sobre a escrita alfabética; tornam-se 

protagonistas nas atividades humanas de situações comunicativas usando as diferen-

tes linguagens midiáticas na convergência à tecnologia digital e para que isso aconte-

ça serão trabalhadas as dificuldades específicas de cada grupo, propondo uma ação 

direta a fim de facilitar ao estudante a transposição do nível psicogenético em que se 

encontra. Contemplando todos os estudantes, participantes de grupos singulares, 

busca-se uma forma de atuação quase individualizada e de forma contínua nas ques-

tões pertinentes às dificuldades apresentadas pelos estudantes, favorecendo ao pro-

fessor o desenvolvimento dos aspectos pedagógico e social de forma contextualizada 

com a realidade dos estudantes.  

 

OBJETIVOS 

 

 Gerais 

 Reduzir o fracasso escolar, através do trabalho com diferentes agrupamentos, 

centrados nas diferentes necessidades, com atividades diversificadas. 

 Trabalhar com o aluno, de acordo com o nível de conhecimento e de matura-

ção para a idade, em forma de interventivos, reagrupamentos intra e interclas-

se, de forma que possa identificar e evitar ser alvo de ações que caracterizem 

o bullying, e assim favorecer o desenvolvimento sócio-cognitivo do aluno. 

 

 Específicos: 

Os estudantes deverão durante o PI e PR: 

 Aprender a ler e a escrever diferentes gêneros textuais, selecionando os gêne-

ros adequados a diferentes práticas sociais das atividades humanas de situa-

ções comunicativas, considerando o contexto, as intenções e interlocutores nas 

diferentes áreas do conhecimento;  

 Tornar-se um ser integrante da comunidade de leitores, compartilhando dife-

rentes práticas sociais de leitura considerando as habilidades de compreensão 

mediadas pela escrita;  
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 Conhecer e vivenciar o tratamento didático da leitura no cotidiano da sala de 

aula com os diferentes tipos de leitura de pesquisa, para a aprendizagem, es-

pontânea e resolutiva;  

 Saber adequar seu discurso às diferentes situações de oralidade, considerando 

o contexto, intenções e os interlocutores em diferentes práticas sociais das ati-

vidades humanas de situação comunicativa;  

 Resolver e interpretar situações-problemas que envolvam contagem e medida, 

comparação e ordenação de quantidades (que expressem grandezas familia-

res aos(as) alunos(as));  

 Expressar e registrar os resultados de formas diferentes;  

 Compreender os números naturais presentes em nosso cotidiano e que são uti-

lizados com os mais diversos propósitos;  

 Analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações, manejando símbolos, 

signos, dados, códigos e outras formas de expressão linguística e numérica; 

 Compreender e atuar em seu entorno social na construção de uma sociedade 

democrática e igualitária, partindo da diversidade e da diferença, requerendo 

receber informações e formação que lhes permitam atuar como cidadãos. 

 

CRONOGRAMA 

 

 Reagrupamentos do Ciclo I (1º, 2º e 3º anos):  

Serão oferecidas duas vezes por semana, as terças-feiras e quintas-feiras, a cada 

quinze dias, nas metades iniciais do dia, antes do lanche.  

 Reagrupamento do Ciclo II (4º e 5º anos): 

Fará o reagrupamento uma vez por semana, as quartas-feiras, a cada quinze dias, na 

metade do dia, antes do lanche. 

 Projeto Interventivo (PI) para os 3º anos, vespertino, no Laboratório de Informá-

tica as quartas-feiras a cada quinze dias com a professora Cleovane Souza, para os 

alunos que necessitam de um atendimento mais individualizado.  

 Projeto Interventivo (PI) com as coordenadoras e parcerias nos dias dos rea-

grupamentos, para os estudantes que necessitam de uma atenção mais individualiza-

da. 
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METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

Diferentes formas de organização do grupo a partir do diagnóstico inicial realizado;  

• Estratégias de intervenção nas aprendizagens das crianças;  

• Monitoramento que considera os diferentes modos e tempos de aprender da criança; 

• Rotatividade dos grupos conforme processo de aprendizagem, reorientando as ativi-

dades e as progressões de cada uma das crianças. 

Desta forma cabe aos diferentes atores as seguintes funções:  

Papel do professor:  

- Trabalhar em equipe, cooperativamente, compartilhando com os demais profissi-

onais, envolvidos no projeto;  

- Executar o diagnóstico, planejamento, execução e avaliação das atividades; 

- Trabalhar com agrupamentos diferenciados;  

- Pesquisar, inovar e buscar novas estratégias de ensino;  

- Manter sistematicamente diálogo com as famílias, informando sobre o processo 

de aprendizagem da criança;  

- Organizar os recursos e os espaços necessários para execução do projeto; 

 

A Execução do Projeto deverá partir do diagnóstico realizado nas diferentes 

turmas, com todas as crianças para o alcance das metas propostas ao final do Bloco 

de Alfabetização. O diagnóstico sistemático possibilitará o monitoramento do proces-

so de alfabetização acompanhando e intervindo na aprendizagem, objetivando reori-

entar o ensino e resgatar o sucesso das crianças. O trabalho a ser desenvolvido deve 

partir do conhecimento que a criança possui, buscando sempre a ampliação de reper-

tório/conhecimento já adquirido. Quando a habilidade já estiver consolidada deverá 

ser trabalhada e retomada sistematicamente. 

 

3. Conselho de Classe 

O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa 

em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado no Projeto Político Pedagógico da 

escola e no Regimento Escolar. 

É o momento em que professores, equipe pedagógica e direção se reúnem pa-

ra discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que busquem garantir 

a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. 
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O Conselho de Classe pode ser organizado em três momentos: 

Pré-conselho: levantamento de dados do processo de ensino e disponibilização aos 

conselheiros (professores) para análise comparativa do desempenho dos estudantes, 

das observações, dos encaminhamentos didático-metodológicos realizados e outros, 

de forma a dar agilidade ao Conselho de Classe. É um espaço de diagnóstico. 

Conselho de Classe: momento em que todos os envolvidos no processo se posicio-

nam frente ao diagnóstico e definem em conjunto as proposições que favoreçam a 

aprendizagem dos alunos. 

Pós-conselho: momento e que as ações previstas no Conselho de Classe são efeti-

vadas. 

As discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios 

qualitativos como: os avanços obtidos pelo estudante na aprendizagem, o trabalho 

realizado pelo professor para que o estudante melhore a aprendizagem, a metodolo-

gia de trabalho utilizada pelo professor, o desempenho do aluno em todas as discipli-

nas, o acompanhamento do aluno no ano seguinte, as situações de inclusão, as ques-

tões estruturais, os critérios e instrumentos de avaliação utilizados pelos docentes e 

outros. 

Em 2018 o Conselho Escolar será organizado da seguinte forma: 

Conselhos do 1º e 4º Bimestres: será realizado no momento da coordenação peda-

gógica, no matutino e vespertino (terça-feira, quarta-feira e quinta-feira) contando com 

a participação dos professores de todos os seguimentos e profissionais dos serviços 

de apoio. 

Conselhos do 2º e 3º Bimestres: será realizado de forma que cada dia da semana 

será feito o Conselho de um seguimento dos dois turnos juntos, de segunda a sexta-

feira. 

Cabe à equipe pedagógica a organização, articulação e acompanhamento de 

todo o processo do Conselho de Classe, bem como a mediação das discussões que 

deverão favorecer o desenvolvimento das práticas pedagógicas. 

 

VII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

 
 A avaliação do PPP é uma etapa fundamental para a sua efetivação e 

qualificação, pois funciona como setas de um caminho que não é uma reta, mas que 

possui curvas e atalhos. Essas indicações nos reorientam e possibilitam as escolhas 
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nesse caminhar. Veiga (1995, p.32) afirma que “[...] avaliar o projeto político-

pedagógico é avaliar os resultados da própria organização do trabalho pedagógico”. 

 Os momentos da avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola em 2018 

serão realizados bimestralmente, nos dias letivos temáticos com a comunidade e 

todos os seguimentos da escola, onde também serão discutidos e planejados os 

conteúdos bimestrais de acordo com o projeto vigente. 

 Como parte desta avaliação, foi realizada a aplicação de um questionário (em 

anexo) com o intuito de sondar as opiniões da comunidade (pais/responsáveis) a 

respeito da escola.  

Os planos de ação, disponibilizados em anexo, somados ao PPP serão 

desenvolvidos anualmente pela equipe diretiva da escola e coordenação pedagógica 

com a participação do corpo discente, docente e comunidade escolar de modo a 

atender as necessidades de ajustes pedagógicos e determinações governamentais. 

Além disso, modificações fazem-se necessárias à medida que a prática educativa 

está em constante mudança e deve-se agregar a novas possibilidades.  
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O projeto político-pedagógico da escola é resultado de uma ação coletiva e 

intencional que busca objetivos comuns para orientar a organização do trabalho 

escolar. Representa um desejo coletivo de transformar a realidade vivida, a vontade 

de construir uma escola acolhedora e democrática para todos. 

Com vistas à consecução dos objetivos traçados para o projeto da escola, faz-

se importante a organização do trabalho pedagógico e, para tal, a definição das ações 

e a (co)ordenação do(s) coletivo(s), durante o ano, são fundamentais. 

 

Desenvolvimento metódico 

 

 Para elaboração dessa proposta, foi necessária a reflexão conjunta sobre o 

projeto político pedagógico. Reuniões e encontros foram organizados para tal 

finalidade, conforme quadro a seguir: 

Para a implementação do PPP, os espaços/tempos, procedimentos e 

instrumentos escolares serão resignificados a partir do que temos e do que queremos, 

de realidade e do sonho, do vivido e do desejado.  

 Assim sendo, o conselho Escolar, o conselho de classe, as coordenações 

pedagógicas, o regimento da SEEDF, acordos internos de convivência, reuniões de 

pais, salas de aula, reuniões administrativo-pedagógicas, eventos e projetos de 

trabalho, entre outros, compõem essa possibilidade de vivenciar o pensado, o 

concebido, o declarado. 

 A guisa de consideração, reiteramos a tarefa que ora conferimos ao nosso 

Projeto Político Pedagógico: melhor aproveitamento dos tempos, espaços e saberes 

escolares, desenvolvimento de um currículo vivo, envolvimento de toda a 

comunidade, qualificação das funções sociais da escola, humanização permanente 

dos sujeitos que nela estudam, atua, trabalham e, enfim, vivem. 

 Os encontros para avaliação e aprimoramento do PPP acontecerá nos dias 

letivos temáticos contando com a participação da comunidade e seguimentos da es-

cola: 21/03, 09/05, 08/08 e 20/11. 
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APÊNDICE I  
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

Ano: 2018 
 

Dimensão Objetivos /Metas Estratégias 
Avaliação das 
ações 

Responsáveis Cronograma 

Gestão Pedagó-
gica 

Orientar e coordenar os profes-
sores na execução dos projetos; 

Encaminhar, acompanhar e 

orientar o trabalho pedagógico 

de acordo com o PPP; 

Será realizada bi-
mestralmente 

Supervisão 
Coordenadores 

Ano Letivo 

Aumentar a integração entre 

direção/supervisão/coordenação 

e professores; 

Promover coletivas 
Será realizada bi-
mestralmente 

Supervisão 
Coordenadores 
Direção 

Ano Letivo 

Implementar projetos de 

letramento e conhecimento 

matemático 

Otimizar o uso da informática 

educativa pelos estudantes; 
Será realizada bi-
mestralmente 

Supervisão 
Coordenadores 

Ano Letivo 

Viabilizar momentos de estudos 

e reflexão nas coordenações 

pedagógicas. 

Valorizar a atividade de Coor-
denação Pedagógica como 
espaço privilegiado de forma-
ção continuada e para um tra-
balho coletivo. 

Será realizada bi-
mestralmente 

Supervisão 
Coordenadores 

Ano Letivo 

Gestão das 
aprendizagens e 
dos resultados 
educacionais 

Reduzir os problemas de 

aprendizagem e 

comportamentais; 

Desenvolver projetos 

pedagógicos facilitadores da 

aprendizagem; 

Será realizada bi-
mestralmente, nos 
Conselhos de Clas-
se 

Supervisão 
Coordenadores 

Ano Letivo 

Aumentar os índices das 

avaliações observando a meta 

Acompanhar o 

desenvolvimento cognitivo dos 
Será realizada bi-
mestralmente 

Supervisão 
Coordenadores 

Ano Letivo 
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projetada; estudantes para o 

planejamento de ações 

interventivas; 

Oportunizar atividades criativas 

e projetos onde o estudante 

tenha capacidade de construir o 

seu conhecimento; 

Garantir uma educação de 

qualidade; 

 

Será realizada bi-
mestralmente 

Supervisão 
Coordenadores 

Ano Letivo 

Reduzir a distorção idade e 

série dos 3º, 4º e 5º anos; 

Realizar projetos interventivos 
voltados para esses estudan-
tes, para que possam ser sa-
nadas suas dificuldades. 

Será realizada bi-
mestralmente, nos 
Conselhos de Clas-
se 

Supervisão 
Coordenadores 

Ano Letivo 

Reduzir em 90% a infrequência 
e evasão escolar; 

Acompanhar o índice de faltas, 
evasão escolar e infrequência. 

Será realizada bi-
mestralmente, nos 
Conselhos de Clas-
se 

Supervisão 
Coordenadores 

Ano Letivo 

 
Gestão Participa-
tiva 

Buscar parcerias escola x 

comunidade; 

Envolver a comunidade 

escolar nos projetos da escola; 
Será realizada bi-
mestralmente 

Supervisão 
Coordenadores 
Direção 

Ano Letivo 

 
Gestão de pes-
soas 

Promover oficinas com a 

participação de toda 

comunidade escolar; 

Promover momentos de 

reflexão sobre valores éticos 

com a comunidade escolar; 

Será realizada bi-
mestralmente 

Supervisão 
Coordenadores 
Direção 

Ano Letivo 

 
Gestão Financei-
ra 

Manter atualizadas as presta-
ções de contas dos recursos 
públicos; 

Estimular a participação da 

comunidade, conselho escolar 

e fiscal, junto às necessidades 

financeiras da escola; 

Será realizada 
mensalmente 

Diretor Ano Letivo 

 
Gestão Adminis-
trativa 

Melhorar a infraestrutura 
Promover ações para a 
conservação e limpeza do 
patrimônio escolar; 

Será realizada bi-
mestralmente 

Diretor Ano Letivo 
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APÊNDICE II 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O DESENVOLVIMENTO DO  
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

2018 
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APÊNDICE II – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR   
 

 
  

A compreensão sobre currículo, em seu sentido amplo, faz- se necessária. O 

currículo possui duas dimensões: o concebido e o vivido. O que é concebido está 

expresso formalmente, prescrito pelas instituições educativas em documentos que 

possuem abrangência, seja nacional, estadual, municipal e local. O vivido é uma 

construção cotidiana que ganha materialidade por meio das atividades que são 

desenvolvidas e/ou não em sala de aula e em outros espaços dentro e fora da 

escola. Podemos, então, analisar, além do concebido/prescrito, outras formas de 

currículo: oculto, silenciado e como ação/construção social. O currículo oculto 

ocorre e não está explicitado, é mais ingênuo e próximo das práticas informais no 

cotidiano. Sobre a questão, afirma Silva (2000, p. 78) que o currículo “[...] 

constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer do 

currículo oficial, explícito contribuem, de forma implícita, para aprendizagens 

sociais relevantes”. O currículo silenciado é tudo o que foi excluído e que poderia 

compô-lo, mas foi negado, relegado e impedido de fazer parte no espaço da escola 

(BARBOSA E MOTA, 2003). O currículo ação ou como construção social 

caracteriza-se pelo trabalho coletivo - processo de organização das ações 

escolares - em que a seleção de conteúdos é contextualizada e entendida como 

meio e não fim do processo pedagógico. 

 Assim, essa discussão é abrangente e, ao mesmo tempo, profunda, pois é 

uma reflexão sobre o humano, a formação, o tipo de sociedade e do mundo que 

queremos. “Diferentes currículos produzem diferentes pessoas, e, naturalmente 

essas diferenças não são meras diferenças individuais, mas diferenças sociais, 

ligadas à classe, à raça, ao gênero.” (GOODSON, 1995, P, 82). 

 O Currículo do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, proposto pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) para o ano letivo de 

2013, ainda na versão preliminar, coloca como intento a revisão da lógica para 

“garantir a seleção de conteúdos e práticas educativas que conduzam a 

aprendizagens essenciais que formarão parte da educação escolar, especialmente 

a obrigatória, de modo a não sobrecarregar o currículo” (Currículo do Ensino 

Fundamental – anos iniciais- SEEDF, 2008, P. 07). Aos professores da rede pública 

compete refletir sobre essas dimensões e desenvolver um currículo que busque a 
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formação humana integral. O documento oficial traz as habilidades de cada área de 

conhecimento a serem desenvolvidas na organização curricular desta escola, em 

uma perspectiva humanística da formação integral do cidadão. 

 Cabem discussões e estudos sobre esse tema para que a organização 

curricular da escola contemple a formação integral por meio dos conhecimentos 

construídos historicamente e não podem ser negados nem silenciados. No entanto, 

é fundamental ter o cuidado de não relegar ao segundo plano a formação do 

cidadão ético, solidário e atuante. Assim, a seleção dos conteúdos e a organização 

curricular da escola são “[…] uma operação de poder”. Privilegiar um tipo de 

conhecimento é uma operação de poder. Destacar entre as múltiplas 

possibilidades, uma identidade ou subjetividade como sendo a ideal é uma 

operação de poder. “(SILVA, 2000, P. 16)”. 

  O coletivo escolar assumiu a discussão do conhecimento como construção 

social em estreita relação com o contexto vivido e a necessidade de um trabalho 

pedagógico pautado na abordagem integrada dos conteúdos das diferentes áreas 

do conhecimento. Essa reflexão desdobrou-se na opção teórico prática que 

privilegia a lógica do processo, para além da lógica dos conteúdos. Assim, Língua 

Portuguesa, Matemática, Arte, História e Geografia, Educação Física e Ciências 

serão abordadas como áreas do conhecimento integradas pelo eixo Ludicidade, 

Alfabetização e Letramento. E os eixos transversais Educação para Diversidade, 

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

Sustentabilidade.  

 Estes eixos (presentes no documento curricular da SEDF) geraram a 

temática que moveu os processos educativos da escola no ano de 2014: “Suas 

escolhas transformam vidas. Vamos jogar juntos com unidade na diversidade.” 

Mais do que um slogan, a temática indica a possibilidade de um trabalho que se 

fundamenta concomitantemente, na unidade da ação e do respeito à diversidade 

das pessoas, das histórias, das experiências, dos segmentos, das atribuições. 

 Tais eixos também se fazem presentes na escolha da temática escolhida 

pelo coletivo da escola para o ano de 2017: “Heróis de todo o mundo: gente que 

fez e faz um mundo melhor”.  

 Os tempos escolares estão distribuídos com base no calendário escolar, 

prevendo atividades intra e extramuros, dentro e fora de sala de aula, estudos do 

meio social, assim como das experiências vividas em outros contextos e que são 
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exploradas na escola. O coletivo de professores apontou o estudo de temas como 

uma das ações de educação continuada. O currículo foi eleito como importante 

item a ser abordado pela necessidade de reflexão sobre a prática pedagógica e a 

própria organização curricular da escola. 

Em 2018 estamos organizando encontros bimestrais com todo o grupo 

docente, nos quais são discutidos o desenvolvimento dos projetos com o tema 

gerador “Pessoas que inspiram um Brasil melhor” e realizamos o planejamento 

bimestral entre os pares. Esses momentos estão sendo muito proveitosos. 
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APÊNDICE III 
 

Estrutura de Projeto Interdisciplinar 
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 PROJETO INTERDISCIPLINAR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 64 de Ceilândia 

Título do Projeto: Utilização pedagógica do laboratório de informática da EC 64 

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fun-

damental 

Total de estudantes envolvidos: 

623 
Áreas de conhecimento: Informática  

Equipe responsável: Profissional responsável pelo Laboratório de Informática – Profa. Cleovane 
 

 

JUSTIFICATIVA 

Necessidade dos(as) estudantes terem contato com mais um instrumento de aprendizagem. 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 De qual forma o uso do computador pode ajudar na aprendizagem dos estudantes? 
 A internet é um meio integrador e importante de comunicação e aprendizagem. Como po-

demos utiliza-la da forma correta? 
 

 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Democratizar o acesso aos meios de comunicação, incentivando o desen-
volvimento dos processos cognitivos, sociais e afetivos. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1. Socializar informações sobre a importância do uso do computador como 
nova ferramenta didática no processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo 
tempo, sensibilizar para a utilização adequada desta ferramenta, estabele-
cendo as diferenças entre informática e informática educativa. 
2. Proporcionar ao professor a aquisição de conhecimentos e convicção 
quanto às vantagens e os riscos das metodologias informáticas a adotar na 
escola, familiarizando-o com o hardware e os o software educativo para que 
eles possam desenvolver competências na aplicação da Informática Educati-
va nas suas práticas pedagógicas. 
3. Repensar o papel do professor "informador" e introduzir a ideia do profes-
sor "mediador", segundo a teoria construtivista. 

 

CONTEÚDOS 

Os professores irão semanalmente passar para a professora responsável pela sala de informática 
o conteúdo a ser trabalhado. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 
3 

Mobilização do corpo docente da escola a se preparar para o uso do 
Laboratório de Informática na sua prática diária de ensino-aprendizagem. 

Profissional 
Responsável 
pelo Lab. de 
Informática, 
Supervisão e 
Coordenação 

 Durante todo o 
ano letivo 

2 Divulgação do projeto e atividades por meio das coletivas. Profissional 
Responsável 
pelo Lab. de 
Informática, 
Supervisão e 
Coordenação 

Datashow Início do ano 
letivo 

1 Preenchimento de ficha com dados e informações da turma, projetos, 
conteúdos e ou atividades a serem efetivadas. 

Professor re-
gente 

Ficha de acom-
panhamento de 
atividades 

Semanalmente 

1 Observação da desenvoltura da criança com o computador e questioná-las 
dentro da visão delas o uso do mesmo, contextualizar os resultados e adap-
tar à realidades de nossos alunos. 

Profissional 
Responsável 
pelo Lab. de 
Informática e 
Professores 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

Durante todo o 
ano letivo 

1 Exploração dirigida para conhecimento do computador e seus periféricos. Profissional 
Responsável 
pelo Lab. de 
Informática e 
Estudantes 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

1º Bimestre 

1 Utilização de jogos pedagógicos para manuseio das ferramentas 
disponibilizadas pelo computador. 

Profissional 
Responsável 
pelo Lab. de 
Informática e 
Estudantes 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

Durante todo o 
ano letivo 

1 Utilização de jogos online como ferramenta pedagógica. Profissional 
Responsável 

Computadores do 
Laboratório de 

Durante todo o 
ano letivo 
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pelo Lab. de 
Informática e 
Estudantes 

Informática 

3 Projetos individualizados de acordo com o conteúdo do professor regente. Profissional 
Responsável 
pelo Lab. de 
Informática e 
Estudantes 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

Durante todo o 
ano letivo de 
acordo com as 
demandas dos 
professores 

2 Uso do computador como fonte de pesquisa, estudo e complemento das 
atividades de sala de aula com planejamento pedagógico. 

Profissional 
Responsável 
pelo Lab. de 
Informática e 
Professores 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

Durante todo o 
ano letivo 
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AVALIAÇÃO  

 

A avaliação será contínua através de observações feitas a partir do desenvolvimento de cada 
aluno, trabalhos individuais e coletivos, participação ativa dos mesmos em todas as atividades 
propostas e registro em ficha específica bimestralmente. 

 

REFERÊNCIAS 

Tecnologia Educacional: política, histórias e propostas - organizado por Edith Litwin - Ed. Art. 
Méd., 1997. 
Informática e Formação de Professores volume 1 e 2, Maria Elizabeth de Almeida, Ministério da 

educação Secretaria de educação a Distância. 
Parâmetros Curriculares Nacional: Língua Portuguesa/ Secretaria de educação Fundamental - 
Brasília. 
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ESCOLA CLASSE 64 DE CEILÂNDIA 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA / COORDENAÇÃO 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES 

 

A) IDENTIFICAÇÃO 

PROFESSOR(A):______________________TURMA__________________ 

TURNO: _____________________ DATA: ____________________ 

 

B) PROJETO/ ATIVIDADE 

Nome: _____________________________________________________ 

Período (previsão):  Início: ___/___/___    Término: ___/___/___ 

 

C) MATERIAL UTILIZADO: 

(  ) Internet: __________________________________________________ 

(  ) CDs: ____________________________________________________ 

(  ) Programas: _______________________________________________ 

(  )Outros: ___________________________________________________ 

 

D) RELATÓRIO DAS AULAS: 

AULA 1: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

AULA 2: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

AULA 3:  

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 PROJETO INTERDISCIPLINAR PLENARINHA 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 64 de Ceilândia 

Título do Projeto: VI Plenarinha da Educação Infantil – Universo do Brincar 

Etapas: Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamen-
tal 

Total de estudantes envolvidos: 
225 

Áreas de conhecimento:  

Equipe responsável: Professores da Educação Infantil e 1º anos do Ensino Fundamental, Coor-

denadores e Supervisão Pedagógica 
 

JUSTIFICATIVA 

         A temática “Universo do Brincar” é fruto da avaliação final do Projeto apresentada pelas Uni-
dades Escolares de Educação Infantil públicas e parceiras da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal (SEEDF), realizada em 2017.  
         Esse projeto vem para destacar a importância do brincar na escola, que constitui um proces-
so de aprendizagem. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI (Reso-
lução nº 5, de 17 de dezembro de 2009) norteiam que os brinquedos, as brincadeiras e as práticas 
pedagógicas: promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 
sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individua-
lidade e respeito pelos ritmos e desejos das crianças (Art.9, I). 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 Por que é importante brincar na Educação Infantil? 
 Em que as brincadeiras podem ajudar no processo de alfabetização? 
 Como articular as brincadeiras e interações com as experiências da comunidade? 
 Como observar, acompanhar e participar do brincar para estabelecer vínculos e fazer as 

mediações que favorecem o desenvolvimento? 
 Como estimular o imaginário infantil pela criatividade, investigação, curiosidade? 
 É possível e desejável inserir brincadeiras, jogos e cantigas tradicionais no repertório con-

temporâneo do brincar infantil? 
 De que maneira organizar e incentivar brincadeiras que quebrem os estereótipos de gênero 

e etnia? 
 

OBJETIVOS 

GERAL 

Vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como ferramenta para 
aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1 - Estimular a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens  
2 - Criar oportunidades para que professoras/ professores e crianças 
ampliem seu repertório de brincadeiras.  
3 - Vivenciar brincadeiras diversas ensinadas ou criadas.  
4 - Resgatar brincadeiras da comunidade. 
5 – Ter a participação dos pais e responsáveis na construção do processo do 
brincar resgatando o lúdico vivencial. 
 
 

CONTEÚDOS 

 Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta e se expressa. 
 Identificação e nomeação das principais partes do corpo (cabeça, braços, mãos, pernas, 
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pés, barriga, partes do rosto, entre outras). 
 Construção de uma imagem corporal e pessoal por meio das interações com adultos, cri-

anças, natureza e cultura, contribuindo para a formação da identidade corporal e para sua valori-
zação. 

 Reconhecimento das diferentes sensações proporcionadas pelos órgãos dos sentidos a fim 
de favorecer o desenvolvimento da memória visual, auditiva, tátil, gustativa e olfativa em suas 
ações. 

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

 Participação de forma ativa da organização da sala e de outros ambientes após a realiza-
ção das atividades. 

 Reconhecimento de si como membro de diversos grupos sociais. 
 Identificação de atitudes que caracterizam e preservam a amizade entre as pessoas. 
 Compreensão de que as regras são passíveis de reformulação e discussão, entre os ele-

mentos do grupo. 
 Reflexão sobre o que é certo e errado, respeitando a opinião individual e coletiva, compre-

endendo as regras e combinados. 
 Conhecimento, valorização e respeito às histórias e culturas de diferentes raças/etnias, a 

fim de incentivar a igualdade e combater a discriminação. 
 Desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas, visando o cuidado consigo e com o ou-

tro. 
 Adaptação e evolução positiva frente a situações adversas ou mudanças, desenvolvendo o 

senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, reconsiderar seu ponto de vista etc.). 
  Interação com as crianças que possuem algum tipo de deficiência ou transtorno, estabele-

cendo relações de aprendizagem mútua, respeito e igualdade social. 
 Identificação de regras e limites relacionados aos procedimentos de prevenção de aciden-

tes e autocuidados 
 Vivência de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas (brincar 

de esconder o rosto com as mãos, jogar repetidamente o objeto para que seja buscado, etc.). 
 Reconhecimento progressivo do próprio corpo em brincadeiras, no uso do espelho e na in-

teração com os outros. 
 Conhecimento das partes do corpo de modo a adquirir consciência de suas potencialidades 

(força, velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade). 
 Atuação individual e coletiva em brincadeiras livres e dirigidas, jogos verbais, danças, gi-

násticas, jogos etc. 
 Adequação de gestos, movimentos e ritmos corporais a suas necessidades, intenções e 

ambientes, desenvolvendo a independência. 
 Movimentação dos músculos da face por meio de brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer ca-

retas diversas, assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar, mastigação, 
imitar os sons produzidos pelos bichos, fazer bolhas de sabão, jogar beijos, etc.). 

 Participação, reconhecimento e valorização das diversas manifestações culturais, como 
brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas 
de roda, pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, 
bambolê, etc.) e demais manifestações que digam respeito às tradições culturais de sua comuni-
dade e de outras. 

 Confecção de brinquedos com materiais alternativos. 
 Participação em atividades de relaxamento 
 Desenvolvimento da coordenação motora global por meio de jogos, danças, ginásticas (ati-

vidades exploratórias de espaços estruturados com diferentes implementos – cordas, arcos, bas-
tões, cones, brinquedos etc.) e brincadeiras. 

 Participação em brincadeiras, jogos e ginásticas para que o equilíbrio corporal seja desen-
volvido (andar em linha reta, sobre uma corda estendida no chão da sala, andar sobre o meio-fio, 
rolar etc.). 

 Desenvolvimento da capacidade de lembrar e executar ações em passos sequenciais, se-
guindo instruções verbais. 
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 Sequência na exposição de ideias e fatos com e sem mediação de adultos e utilização de 
recursos auxiliares como ilustrações, objetos, etc . 

 Escuta frequente de histórias, contos, lendas, poemas, etc 
 Participação de conversa coletiva, apoiando-se não apenas na fala complementar do adul-

to, mas também em sua memória e em seus recursos expressivos. 
 Exploração dos sons das letras de forma lúdica em um contexto significativo. 
 Acesso e contato com letras de diferentes cores e texturas, tamanhos e formatos. 
 Acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a escrita por meio do brincar. 
 Acesso a diversos jogos que relacionam a fala com a escrita por meio da dança, do teatro, 

da música, da matemática. 
 Realização de contagem oral em situações diversas. 
 Realização de experimentos de conservação de quantidade com massinha, água, etc . 
 Participação em atividades com músicas usadas como fundo para a formação do repertório 

de memória e estimulação ao trabalho corporal livre. 
 Produção de sons com o próprio corpo, objetos e instrumentos. Percussão corporal. 
 Conhecimento das diversas manifestações culturais seu grupo e de origem e de outros 

grupos, demonstrando atitudes de interesse, de respeito e de participação valorizando a diversi-
dade. 

 Ampliação do conhecimento do mundo que a cerca, por meio a observação, exploração. 
 Utilizar jogos educativos para produções em grupo e individuais, representadas através de 

desenhos. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Abertura do projeto com a contação de história para todos os 
estudantes na sala de leitura com a professora Vitória: “Brincadeiras” 
,autora Kate Petty 

Professores, Coor-
denação 

Sala de leitura 
Livro 

04/2018 

1 Atividades em sala sobre a história contada: produção de texto, 
confecção de cartazes etc. 

Professores Atividade rodada 04/2018 

2 O brinquedo que eu mais gosto de brincar: as crianças deverão trazer 
de casa o brinquedo que mais gosta de brincar. 

Professores 
Estudantes 

Brinquedo trazido de 
casa 

Ano letivo 

3 Organização e otimização de espaços livres para o uso das crianças Coordenação, 
Equipe Gestora e 

Comunidade esco-
lar 

Pneus, cordas e 
outros materiais que 

possam ser úteis 
Ano letivo 

5 Para casa: confeccionar com a família um brinquedo utilizando materi-
ais recicláveis e trazer para a escola. 

Professores, Coor-
denação 

Material reciclável. 05/2018 

2 Promoção do protagonismo infantil a partir da escuta dos estudantes 
sobre seus desejos para o recreio e para a escola como um todo. 

Professores, Coor-
denação, Equipe-

Gestora 
 Ano Letivo 

2 Desenvolvimento da criatividade por meio de brincadeiras em espaços 
livres 

Professores  Ano Letivo 

5 II Encontro de Pais de 2018 – Brincadeiras de Ontem e Hoje 
- O encontro acontecerá as 18h30 na sala 26 
- Acolher os pais com um caldo no pátio  
- Exposição dos brinquedos produzidos pelas famílias 
- Conversa com os pais sobre a importância do brincar na construção 
do saber. Atividade realizada pela coordenadora Érica: “Navegando 
pelas águas das brincadeiras”. 

Professores, Coor-
denação, Equipe 

Gestora 

Sala 26 
Projetor 

05/2018 

3 Visitação dos(as) estudantes aos brinquedos confeccionados por eles e 
suas famílias. 

Professores 
Coordenação 

 05/2018 

4 Oficina de confecção de pipa com os(as) estudantes dos 4º e 5º anos. 
Voluntário 

Coordenação 
Professores 

Papel de seda 
Taleta 
Cola 

Linha 10 
Tesoura sem ponta 

05/2018 e 
2º semestre 
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4 Brincadeiras de antigamente nos momentos de recreação. Professores 
Coordenação 

 Ano letivo 

3 Visita ao Parque Ana Lídia – Parque da Cidade Professores, Coor-
denação, Equipe 

Gestora 
3 ônibus 2º semestre 

2 Confecção de brinquedos em sala de aula utilizando materiais reciclá-
veis 

Professores 
 

Material reciclável 
2º semestre 

 

1 Realização de gincana com brincadeiras que envolvam psicomotricida-
de, alfabeto, números. 

Professores, Coor-
denação, Equipe 

Gestora 
Materiais diversos 2º semestre 
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AVALIAÇÃO  

A avaliação será contínua por meio das atividades realizadas durante o ano.   
 

 

REFERÊNCIAS 

 ALVES, Rubem. Os 10 direitos naturais das crianças. Disponível em: 
<http://www.revistapazes.com/o-melhor-de-tudo-sao-as-criancas-rubem-alves/>. Acesso em: 
13 mar. 2017. 

 BRASIL. Marco Legal da Primeira Infância: Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016. 
 BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação – 

SEEDF. Currículo em Movimento da Educação básica - Educação Infantil. Brasília – DF, 2014. 
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Escola Classe 64 de Ceilândia 

II Encontro para Planejamento Bimestral 

Assunto: VI Plenarinha 

Tema: O universo do brincar 

                   A Plenarinha é um processo pedagógico realizado desde 2013, no qual as crianças partici-
pam ativamente das reflexões em torno de seus direitos e necessidades. Este projeto materializa-se 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. 
                    A VI Plenarinha  2018 destaca a importância do brincar na escola, que constitui um processo 
de aprendizagem. Assim, tem como objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como ferra-
menta para aprender, desenvolver e expressar-se de maneira integral. Para tanto apontamos como obje-
tivos 
específicos: 

 Estimular a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens 

 Criar oportunidades para que professoras/professores e crianças ampliem seu repertório de brin-
cadeiras. 

 Vivenciar brincadeiras diversas ensinadas ou criadas. 

 Resgatar brincadeiras da comunidade. 
 

                   A Plenarinha é um projeto pedagógico alicerçado no Currículo. Destacamos que o objetivo da 
Plenarinha ao longo de suas edições sempre foi o de priorizar o estímulo ao protagonismo infantil. Dessa 
forma, ao ter o brincar como tema da VI Plenarinha é importante que as práticas pedagógicas favoreçam 
a autonomia das 
crianças.  
 

Planejando … 

 

 Do que as crianças brincam? 

 Quais brinquedos estão disponíveis para elas? 

 Dentre os brinquedos disponíveis, quais são os de sua preferência? 

 Quais são suas brincadeiras preferidas? 

 Comparativamente entre as brincadeiras direcionadas e livres, com quais elas mais se identifi-
cam? 

 Como você, professora-professor, propõe as brincadeiras? 

 Como as crianças se agrupam para brincar? 

 Meninos e meninas brincam juntos? 

 Os espaços disponibilizados são os mesmos para os meninos e para as meninas? 

 Qual é a aceitação das crianças com a presença do adulto nas brincadeiras? 

 Como as crianças reagem diante da proposta de brincadeiras que fizeram parte de sua infância 
(professora /professor). 

 
                A seguir apresenta-se as linguagens presentes no Currículo que não devem ser trabalhadas de 
forma estanque, pois estão imbricadas. O formato em quadro é apenas para organização. 
 

Diferenciando as linguagens nas brincadeiras 
LINGUAGEM SUGESTÃO DE BRINCADEIRA 
Cuidado Consigo e com o Outro - Cirandas, jogos em grupo, jogos de construção e fantasias. 
 
Linguagem Corporal -  Jogos de pegar, procurar, encaixe e montagem, brincadeiras que envolvam an-
dar, correr, pular, saltar, pular em um pé só, balançar e escorregar. 
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Linguagem Oral e Escrita - Trava-línguas, adivinhas, histórias cantadas e interpretadas, uso de fantasi-
as, fantoches, brincadeiras de supermercado, casinha e salão de beleza, jogos em grupo. 
 
Linguagem Matemática -  Quebra-cabeças, jogo da memória, de estratégia e que apresente as diferen-
tes formas geométricas, brincadeiras que incluem noções de semelhança, diferenças, quantidade, cor-
respondência, montagem e dinheirinho. 
 
Linguagem Artística - Brincadeiras de faz de conta, uso de fantasias, construção e montagem usando 
materiais variados, brincadeiras que envolvam instrumentos musicais. 
 
Interações com a Natureza e com a Sociedade - Jogos de mesa, modalidades esportivas, fazendinha, 
interação com areia e jardim, quebra-cabeça temático (bichos, plantas, profissões, etc…). 
 
Linguagem Digital -  Jogos interativos e fotografias. 
 

CRONOGRAMA 
 
MARÇO - Apresentação do Guia:  Estudo sobre o tema em Coordenação Coletiva einício da aplicação do 
projeto. 
 
ABRIL - Primeiro dia de formação da Educação Infantil/Semana do Bebê com o tema: O Direito de Brin-
car. 
MAIO - Muitas brincadeiras!  Desenvolvimento do projeto nas escolas. 
 
JUNHO - Brincando e aprendendo! Desenvolvimento do projeto nas escolas. 
 
AGOSTO – Plenarinhas Regionais com mostra dos trabalhos em cada CRE 
. 
SETEMBRO - Plenarinha Distrital (data e local a confirmar). Compilação de material para elaboração do 
Documentário: Universo do Brincar. 
 
OUTUBRO - Continuidade do projeto nas escolas. Organização do Documentário: Universo do brincar 
. 
NOVEMBRO - Continuidade do projeto nas escolas. Lançamento do Documentário: Universo do brincar. 
 

 

ORGANIZAÇÃO 
 
1 - Para começar 
2 - Iniciando a brincadeira 
3 - Por que as crianças brincam? 
4 - E o brincar no currículo da Educação Infantil? 
5 - Como se constitui o tempo e o espaço do brincar na escola? 
6 - Como acontecem as brincadeiras nas diferentes infâncias? 

 As crianças indígenas e suas brincadeiras 

 As crianças quilombolas e suas brincadeiras 

 As crianças do campo e suas brincadeiras 

 As crianças imersas no mundo da tecnologia e sua relação com as brincadeiras 

 Discussão de gênero e raça em meio às brincadeiras 
7 - Vamos brincar na Educação Especial? 
8 - Brincar na Educação Infantil é importante? 
9 - É fundamental brincar no processo de alfabetização? 
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ANEXOS 
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Professor: Elenilton Lima B. (Mestre Samambaia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE 

CAPOEIRA AVE 

BRANCA 

PROJETO DE 

CAPOEIRA 

TEMA: GINGA MENINO 
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APRESENTAÇÃO 

 

      A capoeira como atividade esportiva e cultural tem grande importância para 

as atividades pedagógicas. Em primeiro lugar considerando sua herança 

africana, a necessidade de libertação do corpo e da alma de negros outrora 

escravizados, que no seu histórico trazem a marca de uma importante prática 

de opressão. Em segundo lugar, contribuição para a contemplação do universo 

educacional pautado pela diversidade cultural e o espaço multicultural. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

      Tendo em vista a dimensão que abrange o debate sobre a inserção e 

valorização da cultura afrodescendente e certa da necessidade de ampliação 

das atividades escolares, pretendemos promover o trabalho artístico cultural da 

ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA AVE BRANCO. 

      Com a inserção do referido grupo no Centro Comunitário, queremos trazer 

a mesma, aspectos da cultura afrodescendente outrora desvalorizado. 

      Durante os treinos, além de trabalhar a expressão corporal, são abordados 

feitos históricos que fazem parte da construção da identidade afrodescendente 

e talha a integração entre estudantes e a divulgações culturais e a artísticas 

afrodescendentes. 

     O esporte mostra-se atualmente como um eficiente meio complementador 

da educação do indivíduo, além de carregar consigo aspectos como qualidade 

de vida, proporcionando a manutenção da saúde física e mental. Com isso, 

podemos afirmar que através da prática da Capoeira conseguimos gerar 

estímulos físicos, mentais, comportamentais, evidenciando assim toda 

notoriedade em sua prática. 

 

OBJETIVO GERAL 

      Trazer aos alunos o conhecimento produzido em torno de questões étnicas 

com uma abordagem dinâmica, que além das informações trata de desenvolver 

a corporeidade dos mesmos. 

      Valorizar a cultura negra a fim de fortalecer a dignidade das populações 

afrodescendentes, destacando seu importante papel na construção do Brasil 
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como nação, a possibilidade de construir uma trama eficaz que assegure as 

condições de existência de uma cultura multirraciais equitativas e justas nas 

oportunidades sociais. 

      Oferecer a prática da Capoeira aos alunos da Escola Classe 64 de Ceilân-

dia assim como aos interessados da comunidade residente nas imediações 

desse estabelecimento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      A capoeira no decorrer dos anos obteve grande visibilidade e uma boa 

aceitação, através de suas filosofias e dos benefícios para seus praticantes. 

Com a implantação deste projeto podemos proporcionar uma gama de benefí-

cios para seus adeptos como: 

 Físicos: 

 Aumento da capacidade cardiorrespiratória; 

 Aumento do tônus muscular; 

 Diminuição dos níveis de gordura corporal; 

 Diminuição do tempo de resposta aos estímulos externos; 

 Melhora da capacidade aeróbica; 

 Melhora da capacidade anaeróbica; 

 Melhora da coordenação motora; 

 Melhora de mobilidade articular. 

 

 

 Psicológicos: 

 Aumento da autoestima; 

 Aumento da velocidade de raciocínio; 

 Desenvolvimento da capacidade de superar limites e obstáculos; 

 Determinação; 

 Sentimentos de pertencer a um grupo; 

 Perseverança. 

 

 Comportamentais: 

 Respeito à hierarquia; 

 Respeito às regras e à ordem estabelecidas; 

 Respeito aos mais fracos; 

 Respeito aos mais velhos. 

 

 

“A capoeira é um organismo vivo, ela evolui de acordo com as suas  

necessidades”. 

 

                                                      Mestre Canjiquinha 
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METODOLOGIA: ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

 

      Serão ministradas aulas de Capoeira com conteúdos específicos para cada 

idade e estado maturacional. Para que haja um processo de mensuração de 

todo progresso obtido pelos nossos alunos, será feita uma bateria de testes 

iniciais e semestrais, nos dando parâmetros de todo seu desenvolvimento ao 

longo da prática. Além disso, ao final de cada ano promoveremos um festival 

interno e trocas de cordas, não somente com o intuito de “trocar de cor”, mas 

sim promover responsabilidades das quais um bom capoeirista deve levar con-

sigo. Ainda está previsto participação em torneios a fim de demonstrar toda 

experiência adquirida. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

      Professor (Graduado em Capoeira) capacitado na área de Capoeira para 

ministrar as aulas. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 Abada de capoeira (vestimenta); 

 Pandeiro; 

 Berimbal; 

 Atabaque. 

 

PÚBLICO ALVO 

 Para crianças, jovens e adultos a partir de 05 anos, de ambos os sexos; 

 O grupo já conta com o número de 30 alunos, com faixa etária variada. 

 

 

 

“Capoeira é arte, sabedoria, conhecimento e cultura de um povo 

oprimido que encantam tanto os pobres quantos os ricos”. 

 

 

                                                                            Mestre Pastinha 
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RECURSOS FINANCEIROS 

 

      Proponho um trabalho de caráter voluntário no projeto GINGA MENINO, 

podendo contar com apoio de instituições ou órgãos Competentes para patro-

cínio. 

 

HORÁRIO 

 

      As aulas serão ministradas nas terças-feiras e quintas-feiras, no horário das 

19 h as 21 h. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

      A prática de uma atividade de expressão corporal como Capoeira é de su-

ma importância, para o desenvolvimento global do indivíduo, o torna mais con-

fiante desmontando os seus medos e reconstruindo um bem estar com seu 

próprio eu, o indivíduo descobre um novo mundo através das ações de seu 

corpo. Sabendo do grande número de pessoas conscientes dos benefícios da 

atividade física, este projeto se torna viável, devida a sua forma descomplicada 

de execução e de valores acessíveis. 

 

 

“A Capoeira não é uma proposta de regulação do homem em relação ao 

sentido da vida e da transcendência humana, a ação é livre para o criar ou 

recriar sem, no entanto, buscar solucionar as conclusões em suas causas 

primárias, e assim a capoeira assume o caráter de arte”. 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITÓRIOS 

JUSTIÇA COMUNITÁRIA 

 

 

 

PROJETO VOZES DA 

PAZ 

DEMOCRACIA E MEDIAÇÃO NAS ESCOLAS 

 

                                          

 

 

 

 

“PAZ SEM VOZ NÃO É PAZ, É MEDO”. 

 (O Rappa) 
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JUSTIFICATIVA 

 

      A violência escolar é um fenômeno complexo e transversal que extrapola 

os limites das relações interpessoais. Ela não se restringe aos conflitos entre 

alunos e está presente entre todos os segmentos do universo escolar: corpo 

docente, funcionários, direção, entes estatais afins, pais e comunidade. 

      Na medida em que se amplia a perspectiva do fenômeno da violência, as 

políticas públicas para enfrenta-la devem da mesma forma, veicular um 

conceito ampliado de paz que, segundo a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura – UNIESCO, não é meramente ausência 

de guerra. 

      Assim, a abordagem transformadora da ação comunitária, além de 

promover consenso por meio da mediação comunitária, pode proporcionar o 

empoderamento participativo da comunidade e a abertura de canais 

democráticos de diálogo das vozes do universo escolar, além de contribuir para 

a construção da Cultura de Paz.  

      A Cultura de Paz, conforme visão da UNESCO baseia-se em tolerância, 

solidariedade, compartilhamento em base cotidiana, que respeita todos os 

direitos individuais – o princípio do pluralismo, que assegura e sustenta a 

liberdade de opinião e que se empenha em prevenir conflitos resolvendo-os em 

suas fontes. 

      Essa Cultura de Paz, permeada pelo diálogo, que se pretende construir por 

meio do Projeto Vozes da Paz. 

     

APRESENTAÇÃO 

 

      O Projeto Vozes da Paz é uma proposta de construção de uma Cultura de 

Paz no ambiente escolar. Ele surgiu a partir da experiência de atuação do 

Programa Justiça Comunitária – PJC, que desde o ano 2000 trabalha para 

promoção da paz por meio da democratização do acesso à justiça, da 

resolução pacífica dos conflitos e da promoção da coesão social. 

      O Projeto visa contribuir para a transformação do espaço escolar, 

favorecendo o protagonismo da comunidade na gestão dos conflitos, a criação 
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de espaços de diálogos que possibilitem a resolução de conflitos sem uso da 

violência e o desenvolvimento de ações de promoção da paz. 

      O Projeto se realiza por meio da formação de um Círculo de Paz que 

desenvolve ações alinhadas aos objetivos do Projeto, considerando a realidade 

da comunidade escolar. Essas ações proporcionam a criação de espaços 

democráticos de discussão dos conflitos, de integração e de construção da 

Cultura de Paz na escola. 

      A partir da experiência exitosa do Projeto Piloto, essas ações têm atingido, 

desde 2013, 04 (quatro) escolas de Ceilândia. Atualmente participam do 

Projeto os Centros de Ensino Fundamental 35 e 20 e estima-se que no biênio 

2013/2014 as ações do projeto tenham atingido mais de 4.000 pessoas. 

       Nesse período, diversos resultados foram alcançados no tocante à 

construção da Cultura de Paz nas escolas. Entre esses resultados podemos 

destacar: melhoria nas relações sociais na escola, o empoderamento da 

comunidade escolar, a abertura de espaços de diálogo, a participação da 

comunidade na gestão de conflitos da escola, a diminuição da violência na 

escola e a adoção de métodos pacíficos de resolução de conflitos.  

 

OBJETIVOS 

 

      Contribuir para a construção de uma cultura de paz por meio da 

democratização do espaço escolar, da participação da comunidade nas 

decisões da escola, bem como da apresentação da mediação como forma de 

resolução de conflitos. 

 

PARCEIROS 

 

      O referido Projeto é uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios – TJDF, por meio do Programa Justiça Comunitária e o 

Governo do Distrito Federal – GDF, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal – SEDF. 
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METODOLOGIA 

 

      A implementação do Projeto em cada escola será realizada em 03 anos e 

está dividida em quatro etapas da seguinte forma: 1 – apresentação e 

planejamento, 2 – execução, 3 – Consolidação e 4 – Sustentabilidade. As 

etapas 1 e 2 ocorrerão no primeiro ano do Projeto, a etapa 3 no segundo ano e 

a etapa4 no terceiro. O Projeto será oferecido a 6 escolas a cada 2 anos. 

Podem ser atendidas simultaneamente 12 escolas. 

      A primeira etapa tem por objetivo apresentar, sensibilizar e formar a 

comunidade escolar para a construção do Projeto na escola. Essa etapa é 

constituída pelas seguintes fases: divulgação do Projeto Vozes da Paz, 

apresentação nas escolas, seleção das escolas, sensibilização da comunidade 

escolar, formação inicial, levantamento de dados e elaboração de um plano de 

atividades da escola. 

      O PJC divulgará para todas as escolas de Ceilândia a proposta do Projeto 

e fará apresentação para os membros da direção que manifestarem o interesse 

em dele participar. Após a apresentação, a equipe do PJC selecionará as 

escolas de acordo com os seguintes critérios: manifestação de interesse da 

direção e disponibilidades de recursos humanos e materiais. 

      Após a seleção da escola, a equipe do PJC realizará a sensibilização da 

comunidade escolar: pais, alunos, professores, funcionários e direção. A 

sensibilização será realizada por meio da apresentação do Projeto, atividades 

lúdicas e rodas de conversa sobre a pertinência da proposta diante da 

realidade da comunidade escolar. O objetivo é sensibilizar a comunidade 

escolar para compor o Círculo da Paz e participar das atividades do Projeto. 

      A próxima fase é o curso de formação ministrado pela equipe do PJC com 

carga horária de 16 horas, cujo objetivo é apresentar conteúdos que deem 

suporte às atividades a serem desenvolvidas pelos membros do Círculo da 

Paz. Nesse curso serão abordados os seguintes temas: compreensão dos 

conflitos, conceito de violência, escuta ativa, comunicação não-violenta, 

mediação comunitária, animação de redes sociais e exemplos de boas práticas 

de atuação. 
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      Após a formação, a equipe do PJC e os membros do Círculo da Paz farão 

levantamento de dados referentes aos conflitos e violências existentes na 

escola. Essa pesquisa tem por objetivo contribuir para a identificação das 

necessidades e possibilidades da escola, bem como para o mapeamento da 

rede social. 

      A fase seguinte é a elaboração do plano de atividades da escola, que será 

apresentado à comunidade escolar juntamente com os membros do Círculo da 

Paz. Nesse momento se encerra a primeira etapa do Projeto. 

      A segunda etapa é constituída pelas seguintes fases: acompanhamento das 

atividades e formação continuada. 

      Nessa etapa, os membros do Círculo da Paz, pais, alunos, professores, 

funcionários, orientadores educacionais e direção, tornam-se referência na 

escola, identificam os conflitos e necessidades, discutem possíveis soluções e 

iniciam a execução do plano de atividades elaborado para a escola.  

      O acompanhamento dessas atividades é realizado pela equipe do PJC por 

meio de reuniões, que tem por objetivo favorecer a execução das atividades 

programadas. Além disso, haverá formação continuada com objetivo de 

aprofundar os temas relevantes para a consolidação do Projeto. 

      A terceira etapa é constituída pelas seguintes fases: formação de novos 

membros pela comunidade escolar em conjunto com os servidores do PJC, 

acompanhamento das atividades e formação continuada voltada para a 

sustentabilidade do Projeto. O objetivo dessa etapa é consolidar a execução 

das atividades do Projeto e desenvolver proposta de sustentabilidade que será 

desenvolvida pela comunidade escolar juntamente com a equipe do PJC. 

      A quarta etapa é constituída pelas seguintes fases: formação de novos 

membros pela própria comunidade escolar, implantação de programa de 

sustentabilidade supervisão das atividades pelo PJC. O objetivo é consolidar o 

Projeto Vozes da Paz na escola de forma independente e sustentável. 

 

AVALIAÇÃO 

 

      A avaliação tem por objetivo verificar os resultados alcançados. Ela 

ocorrerá durante as fases de implementação do Projeto na escola e será 
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realizada pelos estatísticos do Serviço de Análise Estatística – SERANE, deste 

Tribunal, por meio da aplicação de questionário e pela equipe do PJC por meio 

de grupo focal. 

 

         Uma horta linda na escola 
 

“Um pequeno jardim, uma horta, um  
pedaço de terra, é um microcosmos de todo o mundo natural. 

Nele encontramos formas de vida, recursos de vida,  
processos de vida. A partir dele podemos  
reconceitualizar nosso currículo escolar. 

Ao construí-lo e cultivá-lo podemos aprender muitas coisas.  
As crianças o encaram como fonte de tantos mistérios! 

Ele nos ensina os valores da emocionalidade com a Terra:  
a vida, a morte, a sobrevivência, os valores da paciência, da  

perseverança, da criatividade, da adaptação, da  
transformação, da renovação”  

(Profº Moacir Gadotti - Boniteza de um Sonho) 

 

APRESENTAÇÃO: muito mais do que espaços de formação 
acadêmica, a escola deve ser capaz de gerar mudanças na cultura 
da comunidade escolar no que se refere também à nutrição, à 
saúde, à qualidade de vida, aos cuidados com o meio ambiente e 
com os nossos semelhantes. 
A horta escolar pode ser uma importante ferramenta para se 
alcançar estas mudanças, pois pode fazer parte de uma estratégia 
viva, capaz de promover estudos, pesquisas, debates e atividades 
sobre questões como o uso racional da terra, da água e do 
alimento, estimulando um trabalho pedagógico dinâmico, 
participativo e transdisciplinar, proporcionando descobertas e 
aprendizados incrivelmente múltiplos. 

A horta despertará nos alunos o sentimento de que o ambiente escolar vai além do 
espaço da sala de aula ou mesmo da escola. Assim como cuidarão da horta, serão 
estimulados a cuidar da escola como um todo, a aperfeiçoar as relações com os colegas 
e a cuidar mais da comunidade. 
 

A horta escolar agrega e chama a participação de todos que 
compõem a comunidade escolar. Todos são importantes e são 
convidados a desempenhar uma função. Merendeiras, 
professores, corpo técnico-pedagógico, nutricionistas, gestores, 
alunos, vigilantes, mães e pais são necessários para a horta.  

E, como bônus, as atividades práticas de cultivo, que serão desenvolvidas durante a 
implantação da horta, permitirão que qualquer dos participantes replique esta fantástica 
experiência em suas casas ou apartamentos. 
  
PÚBLICO ALVO: o Projeto Horta Escolar destina-se a toda a comunidade escolar. 
 
DURAÇÃO DO PROJETO: A horta pode ser sempre renovada. Após pronta necessita 

apenas de manutenção. A cada ciclo, novos alunos, professores, 
novas abordagens e cultivares se integrarão. 
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OBJETIVOS: fortalecer o sentimento de que a vida precisa de cuidados e que a 
preservação do meio ambiente merece respeito, pois nossas vidas estão inseridas nele e 
dele fazemos parte. Aprendendo a cuidar de uma planta desde a semente até sua colheita 
e consumo, os alunos fortalecerão a consciência dos ciclos da vida, de sua fragilidade e 
serão estimulados a desenvolver noções cidadãs dos cuidados que devem ter consigo 
mesmos, com os colegas, professores, funcionários, pais e com a comunidade e o mundo 
em que vivemos e do qual somos parte. 
Além disso, a horta será local pedagógico privilegiado, no qual todas as disciplinas do 
currículo escolar podem se encontrar e interagir. Na horta é possível falar de nutrição, 
alimentação saudável e gastronomia; de reciclagem, de Ciências; de Geografia; de 
Matemática; de Línguas, História etc.  
A horta também cumprirá um importante papel de embelezar a escola, renovando-a e 
transformando-a, cada vez mais, num ambiente amigável, acolhedor, afetivo e colorido.  
 

ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO: é comum e é compreensível que 
todos queiram logo começar o plantio das hortaliças, mas este é o 
caminho mais curto para o fracasso da horta. 
Para ser sustentável e obter fartas e sucessivas colheitas a horta 
escolar deve ser desejada, pensada e planejada. 
Propomos a realização de atividades práticas e interativas, sendo 
desejável o envolvimento do maior número possível de 

estudantes, professores, servidores e até dos pais e mães que puderem participar. Nossa 
proposta é que a horta seja trabalhada nos períodos matutino e vespertino para que todas 
as turmas possam participar das atividades. As etapas que sugerimos são as seguintes: 
 

1. Reunião de encantamento: O planejamento da horta pode ser iniciado com uma reunião 

de motivação, quando é feita a apresentação da ideia à comunidade escolar: “Sonho que 

se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade” 

(Raul Seixas). 

  
2. Escolha do local da horta - Aprovada a ideia pela comunidade escolar, 

passamos para a escolha do local de implantação da horta. Este deve 

ter máxima incidência de luz solar possível, ficar perto de uma torneira 

ou outra fonte de água, longe de fossas sépticas e esgotos e em local 

de fácil acesso, o mais perto possível das salas de aula ou da cantina. 

 
3. Limpeza e pintura de canteiros e vasos já existentes: Se a escola já 

possuir canteiros prontos e vasos, vale a pena reaproveitá-los, pois são 

espaços privilegiados para o cultivo. A limpeza e repintura desses 

espaços poderá se transformar em uma atividade interessante e lúdica, 

envolvendo professores de artes, muito importante para despertar e 

desenvolver o comprometimento dos estudantes com a horta e a escola. 

 
4. Preparação de novos canteiros e vasos: Caso a escola ainda não 

conte com canteiros, terá de construí-los. Nessa etapa, munidos de 

ferramentas adequadas e de adubos orgânicos, a comunidade escolar 

vai cuidar da terra com carinho e respeito. Professores de Ciências 
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podem aproveitar o momento para ajudar na descoberta da biodiversidade do solo, 

mostrando que a terra é viva, que existem inúmeras formas de vida nela, algumas de 

tamanho minúsculo, outras maiores, mas todas importantes, harmônicas e complementa-

res, indispensáveis para a vida no Planeta. Professores de Matemática aproveitam para 

trazer a Geometria e a Aritmética para a vida prática dos estudantes.  

 
5. A festa da semeadura e do cultivo: no momento do plantio e nos dias 

seguintes estarão presentes o encantamento das sementes e da 

semeadura, a mágica do brotar e do crescer, a fragilidade e a beleza de 

todas as formas de vida e a importância de cercar a plantinha de 

cuidados como regar, afofar a terra, retirar o excesso de mato etc. 

Também é um momento privilegiado para se falar de 
companheirismo e amizade, mostrando, com exemplos práticos, 
que existem plantas companheiras, que não competem entre si, e 
outras que, além de serem companheiras de diversas outras, 
ainda são protetoras de toda a horta, como a cebolinha, o coentro 

e algumas outras ervas aromáticas que afastam, com seus perfumes, possíveis 
predadores. 

 
6.  A alegria do colher e do comer: no máximo de 30 a 40 dias após o 

início da incrível aventura de preparar a terra para receber as sementes 

e mudas, algumas plantas estarão prontas para o consumo. Após 

plantar e cuidar, a terra nos dará como recompensa as primeiras 

colheitas. Hortaliças como rúcula e rabanete estarão no ponto em 30 

dias. Alfaces, couves e cebolinhas estarão chegando. É hora de outra 

festa, a “Festa do Colher para Comer”. A experiência da colheita do que foi semeado por 

eles próprios, as cores, os aromas e os sabores despertará nos alunos uma verdadeira 

explosão de sentidos, inesquecível durante a vida de muitos deles! 

Neste momento será interessante o envolvimento de merendeiras, nutricionistas, 
culinaristas, mães e pais que gostem de cozinhar para falar da importância dos alimentos 
naturais e ensinar técnicas de preparo de sucos, saladas e outras receitas atraentes para 
os alunos. 
 

APOIOS EXTERNOS: A equipe Horta Linda, composta pelos 
agricultores urbanos Juarez Martins e Neblina Orrico, oferece seu 
trabalho voluntário para ministrar oficinas práticas e orientar a 
escola durante o planejamento, implantação e manutenção da 
horta até a primeira colheita. 

Nossa disponibilidade de tempo é às sextas-feiras e sábados, mas deve haver um 
agendamento prévio das visitas, pois o tempo da equipe é dividido com outras escolas 
nas quais também atuamos. 
Propomos a realização de atividades práticas e interativas, sendo desejável o 
envolvimento do maior número possível de estudantes, professores, servidores e até dos 
pais e mães que puderem participar. 
Nossa proposta é que a horta seja plantada e cultivada em dois períodos, um pela manhã 
e outro na parte da tarde para que todas as turmas possam aproveitar da experiência. 
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Reiteramos a importância do envolvimento de toda a comunidade escolar no projeto, pois 
a horta necessitará de cuidados diários e também nos finais de semana e férias 
escolares. A rega, por exemplo, só pode ser dispensada em dias chuvosos. Nos finais de 
semana e nas férias ela pode ser feita voluntariamente pelos vigilantes, desde que estes 
sejam conquistados pelo projeto. 
Insumos - É possível conseguir a doação de alguns dos insumos e ferramentas 
necessários para a montagem da horta na escola. A EMATER, por exemplo, tem um 
programa de apoio a hortas escolares. Para participar, é preciso enviar um ofício da 
escola para a presidência da EMATER, solicitando apoio para a implantação da horta 
escolar (e doação dos insumos listados acima). 
O ofício pode ser protocolado diretamente na sede da EMATER no final da Asa Norte: 
(Parque Estação Biológica, Ed. Sede EMATER-DF, ou no escritório da estatal localizado 
mais próximo da escola. 
O órgão faz a doação do material que tiver disponível para a escola (adubo, ferramentas e 
até assistência técnica, se for necessário), o que diminui muito os custos. A Emater vai 
agendar a visita de um técnico para verificar a viabilidade da horta na escola. Qualquer 
dúvida, pode ser tirada com o engenheiro agrônomo Rogério, no telefone 3311 9362. 
 
Montagem dos canteiros – Caso os canteiros sejam implantados em área da escola 
acessível a maquinário (trator), pode-se solicitar apoio da Administração Regional, 
Novacap ou da própria Emater-DF para que o serviço de execução dos canteiros seja 
feito de forma mecanizada. Assim, a escola será poupada do trabalho mais pesado de 
escavar, revolver o chão e montar os canteiros. Se for conseguida esta ajuda, restará à 
escola apenas a tarefa de adubação e plantio. 

Conclusão: A implantação da horta escolar é uma oportunidade 
muito propícia para o resgate e fortalecimento dos vínculos 
ancestrais que os seres humanos sempre tivemos com a terra e 
com o alimento, mas que ultimamente foram quase que perdidos 
pelas gerações urbanas. 
O professor e escritor Rubem Alves buscou palavras no fundo de 
seu coração poético para dizer que “Uma horta é uma festa para 
os cinco sentidos. Boa de cheirar, ver, ouvir, tocar e comer”. 
E é isto mesmo! 
Com a horta, em poucos meses a escola aprenderá que é possível 
transformar qualquer pouquinho de terra em área de produção de 
alimentos, de belezas e de convívios. Mais do que isso: colocará a 

mão na terra, plantará, cuidará, aprenderá a respeitar as regras e os tempos da natureza, 
colherá e comerá da horta.  
Nessa jornada, todos observarão as diferenças de cada planta, as etapas de crescimento 
de cada uma, a vida dos organismos que habitam a terra, como as minhocas e insetos, 
conhecerão diferentes sementes, aprenderão a respeitar a diversidade. 
Crianças e jovens observarão as sutilezas da natureza em plenos centros urbanos, e 
esta, sem dúvida, será uma experiência da qual jamais se esquecerão. 
Os professores, por sua vez, poderão incorporar ao seu fazer diário um importante e 
transversal instrumento pedagógico.   
 

Brasília, 31 de maio de 2017. 
 

Neblina Orrico e Juarez Martins (*) 
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(*) Neblina Orrico e Juarez Martins são agricultores urbanos e integram a equipe da Horta Linda, uma 
microempresa especializada em agricultura urbana e periurbana. A Horta Linda incentiva e acompanha a 
implantação de diversas hortas escolares em Brasília e em seu entorno. 
 
OBS: ESTE PROJETO É DE AUTORIA DE JUAREZ MARTINS E NÃO PODE SER REPASSADO SEM 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. 
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ANEXO: 
 
Planilha para ajudar a calcular os investimentos em Insumos básicos necessários para a 
implantação de uma horta escolar de médio porte (**): 
 

 

 
QUANTIDADE 

 
UNIDADE 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
PREÇO UNIDADE 

(R$) 

 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

 
6 

 
Un. 

 
Kits para jardinagem 

com pazinhas e garfo. 

 
22,00 

 
132,00 

 

 
3 

 
Um. 

 
Pulverizador de spray 
capacidade de 1 litro 

 
25,00 

 
75,00 

 

 
3 
 

 
Un. 

 
Regadores plástico 5 

litros 

 
16,00 

 
48,00 

 
20 

 
Sacos de 20 

quilos 

 
Esterco de gado 

 
10,00 

 
200,00 

 
1 
 

 
Saco de 40 

quilos 

 
Torta (farelo) de 

mamona ou algodão 

 
50,00 

 
50,00 

 
1 

 
Saco 

 
Substrato para a 

produção de mudas 

 
27,00 

 
27,00 

 
10 

 
Quilos 

 
Calcário 

 
2,00 

 
20,00 

 
20 

 
Metros 

 
Mangueira 3/4 

 
4,00 

 
80,00 

 
1 

 
Un. 

 
Esguicho de      
mangueira 

 
25,00 

 
25,00 

 
2 

 
Bandejas 

 
Mudas Mistas 

 
17,00 

 
34,00 

 
20 

 
Pacotes 

 
Sementes diversas 

 
3,00 

 
60,00 

 
1 

 
Pacote 50 C/  

unidades 

 
Plaquinhas de 
identificação 

 
20,00 

 
20,00 

VALOR TOTAL R$ (*): 771,00 

 
(*) Preços apenas referenciais, cotados na praça de Brasília em fevereiro de 2017.As 
quantidades dependem do tamanho da horta. Muitos dos insumos relacionados podem ser 
conseguidos gratuitamente, através da doação de pais ou de empresas privadas ou públicas 
amigas da escola. 

 
 
 

 



 

SEEDF/CREC/... 

96 

 

 

Escola Classe 64 de Ceilândia 

QUESTIONÁRIO PARA A COMUNIDADE 

Srs. Pais e responsáveis, como parte do processo de atualização do Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da nossa escola, pedimos que você leia a história abaixo e 

responda às questões. Sua participação é muito importante! 
Nome do(a) responsável: ______________________________________________________ 
Nome do(a) estudante: _________________________________________________________ 
Turma: ___________________________ Professor(a): ________________________________ 

 
EDUCAÇÂO PARA UM BRASIL MELHOR! 

 
Um país se constrói da mesma forma como se constrói uma casa. E como se constrói 

uma casa? Por onde se começa? Antes dos tijolos, do cimento, dos ferros e das telhas, é preci-
so que haja um desejo. Se o desejo bate forte, ele se transforma em Sonho. O Sonho é quando 
o desejo fica visível: a casa amarela, terá uma varanda com rede, um jardinzinho na frente, 
uma cozinha gostosa... 

Essa casa é um Sonho. Mas não se pode morar numa casa sonhada. Os Sonhos sozi-
nhos, são fracos. Para transformar a casa sonhada em casa de verdade, o Sonho chama em seu 
socorro a Inteligência. A Inteligência é o poder que torna possível a realização dos Sonhos...os 
Sonhos fazem pensar. 

A gente sonha, e o Sonho põe a Inteligência para funcionar: ela pensa na planta da ca-
sa, o custo, o financiamento, os materiais necessários, os pedreiros, a administração... 

Constrói-se um país da mesma forma como se constrói uma casa. Com uma diferença. 
Para eu construir a minha casa, bastam o meu Sonho e a minha Inteligência. Mas, para se 
construir essa grande casa chamada país, é preciso que muitos sonhem o mesmo Sonho. 
Quando muitas pessoas sonham juntas o mesmo Sonho dessa grande casa chamada país, te-
mos um povo. É o povo que constrói um país. 

Esta é uma das missões da educação: formar um povo. Ou seja, ajudar as pessoas a 
sonhar Sonhos comuns para que juntas, possam construir um país melhor. 

As escolas devem ser espaço onde alunos e professores sonham e compartilham So-
nhos, porque sem Sonhos comuns não há povo, e não havendo um povo não se pode construir 
um país. 

Se eu sonho com um país de águas cristalinas e natureza preservada, um país ético on-
de os governantes se preocupem com o povo, que governem para o bem do povo, meu Sonho 
pessoal será inútil se não houver muitos que sonhem esse mesmo Sonho. Caso contrário, as 
florestas serão destruídas e as águas serão poluídas e o povo continuará sofrendo. 

Mas, como já disse, os Sonhos não bastam. Eles precisam da ajuda da Inteligência. 
Acontece que a Inteligência tem ideias próprias: só funciona quando um Sonho ( ainda que 
bem pequeno) lhe dá ordens. É inútil obrigar a Inteligência a aprender mil coisas que não estão 
ligadas aos Sonhos. A Inteligência esquece logo ( porque é inteligente!) O que sobrou em você 
de tudo o que você teve de aprender na escola? 

Você esqueceu, porque aqueles saberes não eram resposta aos seus sonhos. 
É assim que construímos a nossa vida: com Sonhos e Inteligência. 
É assim que se constrói um país: com Sonhos e Inteligência. 
Esse é o programa fundamental da educação se quisermos construir um país melhor! 

Rubem Alves 
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1) O texto fala sobre a CONSTRUÇÃO de um país melhor. Pra você onde a edu-

cação pode ajudar nessa construção? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) Quais projetos ou iniciativas que acontecem em nossa escola que proporciona 

essa construção? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) Quais valores precisam ser reconstruídos em nossos(as) estudantes? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4) Na nossa escola quais espaços você considera que precisam ser construídos ou 

reformados? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5) Como você poderia colaborar para melhorar esses espaços? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6) Quais atitudes e ações você pode desenvolver, para que o trabalho construído na 

escola não se perca? 

(   ) Acompanhar de perto a vida escolar do(a) estudante 

(   ) Participar das reuniões que a escola promove 

(   ) Participar de encontros com a comunidade realizados pela escola 

(   ) Participar do Conselho Escolar 

Outras ações: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
7) “É assim que se constrói um país: com Sonhos e Inteligência”, quais sugestões você 
pode dar para que a escola construa uma educação que abranja Os Sonhos (dos estudan-
tes, professores, pais, responsáveis, comunidade) e inteligência?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Equipe Gestora 

28/03/2018 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
          ESCOLA CLASSE 64 

  

 

PLANO DE AÇÃO / 2018 
 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – SALA DE RECURSOS GENERALISTA 
 
PROFESSOR: CARLOS ALBERTO PEREIRA JÚNIOR   
MATRÍCULA: 2059088 
  

JUSTIFICATIVA:  
A inclusão de estudantes com deficiência se configura como o maior desafio da educação na atualidade. Desafio de educar a todos sem qualquer 

distinção como garante a Constituição Federal (1988), respeitando individualidades e atendendo o aluno nas suas especificidades, estabelecendo novos 

paradigmas educacionais que combatam atitudes discriminatórias que resultam na segregação social.   

Deste modo, a escola que se proponha inclusiva não basta garantir a presença física do estudante com deficiência no ambiente escolar, se faz 

necessário garantir a sua real aprendizagem. É de fundamental importância que se construa um ambiente propício em que se estime o respeito e 

acolhimento às diferenças. Seja o educador expoente de altruísmo, que combata todo o tipo de preconceito e, sobretudo que acredite que todos são 

capazes de aprender mesmo diante das limitações características da deficiência, que oportunize a todos os alunos a convivência mútua, a interação em 

grupo em que se beneficie a troca de experiências e conhecimentos de forma cooperativa e solidária ao mesmo tempo em que se estimule a 

autoconfiança e a autonomia, respeitando a heterogeneidade da classe por compreender que cada aluno é um ser único com especificidades que lhe são 

inerentes.  

A escola inclusiva deve adotar um modelo de ensino em que o desenvolvimento da pessoa seja o ponto crucial em que a limitação não seja o 

foco principal, pois, quando esta é ressaltada em detrimento à pessoa, suas potencialidades ficam invisíveis, comprometendo todas as suas 

possibilidades de desenvolvimento. 

A EC 64 é uma instituição de ensino inclusiva que recebe, aproximadamente, sessenta estudantes com necessidades educacionais especiais, 

desde a  Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental. 

Portanto, temos uma demanda significativa de alunos com deficiências e transtornos para serem atendidos, por esse motivo precisamos cada vez 

mais buscar condições estratégias para que estes sejam atendidos da melhor forma possível. 
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OBJETIVO GERAL: 

Promover a concretização dos processos de inclusão, colaborando com a construção de uma escola de fato acessível para os educandos com 

deficiência, com a participação de toda comunidade escolar . 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  Conhecer a legislação que regulamenta a Educação Especial. 

  Refletir sobre o conceito de deficiência e seus antecedentes históricos; 

  Sensibilizar pais, professores, alunos e demais profissionais que atuam na escola no acolhimento e respeito às diferenças; 

  Esclarecer quanto à função e às atribuições dos Serviços de Apoio da escola; 

  Informar sobre as diversas deficiências e as principais dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos fornecendo embasamento teó-

rico e orientações quanto ao trato com a criança; 

  Prestar esclarecimentos quanto a enturmação do educando com deficiência com base na Estratégia de Matrícula; 

1. Propiciar aos pais ou responsáveis momentos de partilha sobre a realidade em que vivem e sobre as expectativas em relação aos alunos especi-

ais; 
2. Orientar os Pais e demais familiares sobre o papel e a responsabilidade da família; 

3. Estreitar os laços com a escola oferecendo espaço aos pais e familiares para dialogar e trocar experiências. 

 Oferecer palestra sobre os direitos da pessoa com deficiência. 

 Criar espaços de reflexão com e entre professores, coordenadores pedagógicos e direção escolar. 

 Desenvolver estratégias que favoreçam o comprometimento e envolvimento dos professores no processo de acompanhamento/intervenção aos 
alunos com queixas escolares. 

 Planejar e realizar atendimentos aos educandos com deficiência. 

 Orientar as ações dos professores e de outros profissionais da educação para o planejamento de intervenções educacionais adequadas à situação 
escolar do aluno. 

 Elaborar documentos e relatórios indicando as possibilidades de atuação pedagógica no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do DF.    

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:  
Acontecerão por meio da participação dos diversos segmentos escolares nas atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo. Realizações de 

devolutivas sobre as atividades desenvolvidas pelo Atendimento Educacional Especializado, aos pais e professores.    
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PÚBLICO-ALVO: 

 Alunos com deficiência (DI, DMU) e transtorno global do desenvolvimento (TGD) que estejam incluídos no ensino regular (Atendimento na 

Sala de Recursos). 

 Professores e direção. 

 Pais e/ou responsáveis. 

 Servidores: portaria, limpeza, cantina, secretaria. 

 Todos os alunos da escola (trabalho de inclusão) 

 
Nº 
 

META DESCRIÇÃO DA AÇÃO RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DA 
EXECUÇÃO HUMANOS MATERIAIS 

1. Conhecer as 
expectativas do professor 
regente em relação ao 
educando com 
deficiência e traçar 
estratégias de 
intervenção e de 
atendimento em sala. 

Entrevista ao professor /observação em sala de 
aula 

Alunos/ professores   Março  

 2. Orientar o professor 
regente quanto à 
elaboração e aplicação 
da adequação  

Oficina sobre adequação curricular  Coordenadoras e 
professores 

Espaço físico, 
data show.  

Durante o ano 
letivo  

 3. Proporcionar 
intervenções 
pedagógicas individuais 
e em grupo que 
contribuam para o pleno 
desenvolvimento do 
aluno 

Intervenções pedagógicas de acordo com o 
plano individual no atendimento semanal na sala 
de recursos  
 
 
 
 

Aluno e professor da sala 
de recursos.  

Espaço físico, 
cópias, material 
pedagógico, 
cronograma de 
atendimento, 
fichas 
especificas, 

Durante o ano 
letivo  
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 sugestões de 
atividades e 
jogos 

4. Sensibilizar e informar o 
corpo docente sobre o 
processo da inclusão na 
escola e a função do 
AEE 

Reunião pedagógica com todos os professores e 
direção no início do ano letivo, na semana da luta 
da pessoa com deficiência e sempre que 
necessário.  

Coordenadores, 
orientadora, professor da 
sala de recursos e 
professores e toda 
comunidade escolar. 

Espaço físico, 
cópias, entre 
outros 

Durante o ano 
letivo   
 

5. Participar de coletivas, 
cursos e de encontro de 
formação e reuniões 
organizadas pelas 
coordenações 
intermediárias e escola. 

Coletivas, acompanhamento setorizado, 
reuniões, palestras, cursos e outros. 
 
 
 
 

Direção e coordenação da 
escola, coordenadoras 
Intermediárias, professores 
do AEE. 

Relatórios Durante o ano 
letivo  

6. Verificar oficialmente a 
situação pedagógica do 
educando com 
deficiência, ressaltando 
os processos de 
avaliação e o alcance ou 
não da adequação 
curricular para a 
realização de 
intervenções pontuais  

Participação no conselho de classe  Professores, direção, 
coordenadores e professor 
da sala de recurso 

Portifólio do 
aluno  

Durante o ano 
letivo  

   7. Orientar e supervisionar 
o trabalho dos monitores 
e educadores sociais dos 
educandos com 
deficiência e elaborar o 
cronograma de 
atendimento. 

Reunião como os monitores, sempre que 
necessário, orientação e supervisão do educador 
social voluntário.  
 
 
 
 

Monitores e educadores 
sociais voluntários e sala 
de recursos 

Cronograma Durante o ano 
letivo  

8. Garantir o cumprimento 
da legislação a respeito 

Participar do preenchimento do documento de 
estratégia de matrícula do educando com 

Secretário escolar, sala de 
recursos, pedagoga e 

Documento da 
estratégia de 

No início do 
ano e 
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da inclusão dos alunos 
especiais segundo a 
estratégia de matricula  

deficiência. direção matrícula   Mês referente 
a estratégia 
de matrícula. 

 9. Proporcionar a efetiva 
participação dos pais na 
vida escolar dos alunos 
com deficiência  

Reunião para a entrevista com os pais. 
Reunião com os pais bimestralmente: 
Sensibilização, conscientização, socialização e 
assinaturas das adequações. 

Pais ou responsáveis e 
professor do AEE  

Musica  
Copias  
Data-show 
Vídeos 
 

Mês de Abril e 
bimestralment
e (se 
possível). 

10. 
 
 
 

Preencher o diário e 
registro após os 
atendimentos 

Reservar tempo para preenchimento de registros 
e diário 

Professor do AEE Diário 
Folhas de 
registro 

Ano letivo 

11. Solicitar materiais 
necessários para o 
funcionamento das 
atividades pertinentes a 
sala de recursos 

Participação no conselho escolar e sempre que 
necessário para solicitação de materiais e 
investimentos para os educandos com deficiência 

Professor do AEE, direção 
e membros do Conselho 
Escolar 

Lista escrita de 
materiais  

Ano letivo 
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ESCOLA CLASSE 64 DE CEILÂNDIA 

PLANO DE AÇÃO DA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E COORDENAÇÃO 
O QUE PARA QUE COMO QUANDO 

 Atendimento ao educando 

 Sanar para problemas de leitura, 

escrita e aprendizagem. 

 Promoção do educando com qua-
lidade de ensino.  

 Permanência do educando na es-
cola. 

 Atendimento individual e coletivo 

 4 Encontros para planejamento 
bimestral entre os pares. 

 Durante o ano todo 

 1 vez no início de cada bimestre  

 Atendimento e assessoria aos pro-
fessores 

 Efetivação do P.P.P. Proposta Pe-
dagógica.  

 Apoio ao professor na hora ativi-
dade.  

 Suporte didático, metodológico e 
técnico. 

 Individual e coletivo; 

 Na hora das atividades;  

 Encontros de formação e reflexão 
de estudo. 

 Durante o ano todo 

 Planejar e coordenar reunião pe-

dagógicas, grupos de estudos e 

oficinas 

 Para que aconteça a formação 
continuada. 

 Encontros; 

 Reuniões; 

 Grupos de estudos; 

 Durante o ano todo 

 Formação e reuniões de pais. 

Informações sobre:  

 Organização escolar;  

 Acompanhamento pedagógico 
dos filhos;  

 Repasse de informações;  

 Avaliação do trabalha pedagógico 

e administrativo; 

 Participação dos pais em palestras 
e eventos da escola. 

 Palestras; 

 Reuniões; 

 Buscando parcerias; 

 Festas. 

 Durante o ano todo 

 Atividade da escola 

 Enriquecimento curricular. 

  Incentivar a participação dos pro-
fessores, alunos , pais e comuni-

dade escolar. 

 Atividades Interdisciplinares en-
volvendo alunos professores. 

 Durante o ano todo 
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 Organização e acompanhamento 
dos espaços e tempos pedagógicos 

na escola. 

 Proporcionar aos professores, 

alunos e a comunidade escolar 

espaços que auxiliem os mesmos, 

facilitando a aprendizagem, a par-

ticipação e a efetivação do P.P.P. 

da escola. 

Organizar: 

 Sala de aula,  

 Acervo da Biblioteca,  

 Secretaria,  

 Laboratório de Informática  

 Calendário Escolar,  

 Matriz Curricular,  

 Horário,  

 Materiais Didáticos Pedagógicos,  

 Murais, etc. 

 Conforme cronograma anual. 

 Buscar um relacionamento efetivo 
junto ao Conselho Escolar, pais , 

professores, funcionários e estu-

dantes. 

 Conhecimento e participação do 

processo Educacional da escola;  

 Incentivo ao comprometimento 
de todos com as ações desenvol-

vidas na escola. 

 Capacitação,  

 Reuniões ordinárias e extraordiná-
rias. 

 Quando se fizer necessário. 

 Coordenar o Conselho de Classe 

 Auxiliar os professores a refletir e 
reavaliar o processo ensino 

aprendizagem;  

 Oportunizar a participação do 

aluno tendo como objetivo prin-

cipal análise do processo ensino 

aprendizagem não se detendo so-

mente nos resultados quantitati-

vos mas sim priorizando os quali-

tativos. 

Três momentos:  

1- Pré-Conselho de Classe, a turma 

junto com o professor pedagogo 

faz um levantamento da sua reali-

dade destacando os pontos positi-
vos, negativos, dificuldades e os 

anseios na visão dos alunos, pro-

pondo sugestões.  

2- Conselho de Classe, os dados são 

levantados ao conhecimento dos 

professores onde Bimestral mente 

apresentam suas considerações re-

ferentes ao aproveitamento da 

turma fazendo os encaminhamento 

s necessários;  

3- Pós Conselho de Classe, os pro-

fessores juntamente com o peda-

gógico e direção discutem e anali-

 Bimestralmente 
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sam as intervenções a serem feitas 

e as possíveis ações tomadas pelo 

coletivo visando melhorar o an-

damentos das atividades escolares. 

 Encaminhar para aulas de reforço, 
alunos com dificuldades de apren-

dizagem. 

 Garantir e contemplar ao educan-
do a apropriação básica necessá-

ria;  

 Ajustar o processo ensino-
aprendizagem á sua série;  

  

 Acompanhamento individual e 
coletivo pelo pedagogo e professor 

de sala, e também, o qual se dis-

puser para fazer esse trabalho. 

 Durante o andamento do ano leti-
vo. Ou assim que apresentar ne-

cessidades. 

 Avaliação de todas as atividades 
desenvolvidas pela:  

-Direção,  

-Equipe Pedagógica,  

- Professores, 

- Funcionários 

 Garantir a Gestão democrática. 

 Auto-Avaliação; 

  Questionamentos;  

 Posicionamento dos pais. 

 Final de cada semestre 

 Garantir aos alunos a aquisição do 
conhecimento cientifico 

 Para que os estudantes possam 
argumentar e intervir de forma 

significativa na comunidade em 

que vive e na sociedade em geral. 

 Acompanhamento no desenvolvi-
mento do planejamento;  

 Trabalho junto aos professores, 
Equipe Pedagógica e Direção; 

 Formação continuada (estudo in-

dividual e coletivo); 

 Durante o ano 

 Recursos áudio visuais 

 Para garantir seu cunho pedagó-

gico, como recurso metodológico, 

utilizado pelos professores. 

 Através de cronograma, agenda-

mentos, objetivando sempre os 

conteúdos a serem trabalhados. 

 O ano todo 

 Disponibilizar cópias:  

- P.P.P  
- Regimento Escolar  

- Resoluções atualizadas na sala de     

coordenação. 

 Para que os professores estejam 
atualizados e conhecedores da 

documentação da escola;  

 auxiliar nas atividades de plane-

jamentos. 

 Organizando o canto da leitura na 
sala de coordenação. 

 O ano todo 

 

 
 



 

SEEDF/CREC/... 

106 

 

ESCOLA CLASSE 64 DE CEILÂNDIA 
DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2018 

I ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO BIMESTRAL 
PLANO DE AÇÃO DA SALA DE LEITURA 

O QUE (tema) PARA QUE (objetivo) COMO (metodologia) QUANDO (duração) 

 
 Plena utilização do ma-

terial pertencente à sala 
de leitura ( livros didáti-

cos e de literatura;  co-
leções literárias e de 

atividades; 
 Utilização do espaço  in-

terno, 
 Utilização de materiais 

para o corpo docente. 

 
 Despertar o gosto pela 

leitura, estimulando o 
potencial cognitivo e 

criativo do aluno;   
 Promover o desenvolvi-

mento do vocabulário 
  Diversificar o repertório 

de leituras; 

  Possibilitar a vivência 
de emoções, o exercício 

da fantasia e da imagi-
nação;   

 Auxiliar o trabalho do 
corpo docente. 

 

 
 Realizando empréstimos 

semanais de livros lite-
rários a todos os alunos 

(da educação infantil ao 
5º ano): 

 Mediante a contação de 
histórias mensalmente 

e, quando solicitada,  
pela coordenação afim 

de iniciarmos os proje-
tos interventivos e ativi-
dades diversificadas da 

escola; 
 Catalogando e entre-

gando sacolas literárias 
a cada professor(a) da 

escola; 
 Entregando e realizando 

controle dos livros didá-
ticos; 

 Realizando empréstimos  

à comunidade escolar. 

 
 Durante todo o ano. 
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PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Promover atividades de adaptação dos(das) estudantes da Educação 

Infantil para o 1º Ano, dos (das) estudantes do 5º Ano para o 6º Ano e 

possibilitar avanços na aprendizagem, na postura de estudante, nas relações 

interpessoais e no desenvolvimento pessoal. Desenvolver hábitos e atitudes 

que gerem competências necessárias, para a primeira série do Ensino 

Fundamental anos Iniciais (os 1º Anos) e Finais (os 6º anos). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Contribuir para que os(as) estudantes tenham uma transição suave em 

relação a tempos, espaços, professores, materiais, novos agrupamentos e ava-

liação.  

Desenvolver nos(nas) estudantes a autonomia e segurança em relação 

ao novo ambiente; 

Permitir aos pais (ou responsáveis) a compreensão das mudanças que 

os filhos terão no plano físico, afetivo e social e firmar uma parceria com a es-

cola. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto foi elaborado, de forma a provocar discussões e reflexões, 

com o intuito de melhorar o desempenho escolar dos(das) estudantes que vão 

para o 1º Ano e 6º Ano, por meio de atividades que visam uma melhor adapta-

ção dos mesmos na iniciação do Ensino Fundamental  

Serão abordadas questões relacionadas a todo o processo de transição 

escolar do(da) estudante, tais como: 

 Na Educação Infantil para o 1º Ano, Ensino Fundamental, Séries Iniciais: 

uma etapa é focada mais na brincadeira, a outra já começa a preparar o aluno 

para as etapas seguintes de educação, No 1º ano, a criança começa a ter uma 

rotina de alfabetização e a ser avaliada constantemente. As brincadeiras ainda 
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devem ter seu espaço, mas o tempo será diminuído e a hora de estudar ganha-

rá mais importância. Na mochila, a boneca ou o carrinho ainda poderão estar 

presentes, mas dividirão espaço com livros e cadernos. As responsabilidades, 

aos poucos, também irão crescer: haverá mais lição de casa, além de provas e 

notas. É natural que nesse momento os pais se sintam inseguros e tenham 

dúvidas sobre como seu filho irá lidar com essa situação. 

 No 5º Ano para o 6º Ano: avaliação por notas, trabalhos em grupos, 

quantidades de aulas/disciplinas/professores, deveres de casa, responsabilida-

de, cobranças, amizades, adolescências, independência, perda de referência 

de um só professor e outras relevantes. 

Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira hetero-

gênea, a educação tem por função criar condições para o desenvolvimento in-

tegral de todas as crianças, considerando, também, as possibilidades de 

aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias. Para que isso 

ocorra, faz-se necessário uma atuação que propicia o desenvolvimento de ca-

pacidades envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estéti-

ca, de relação interpessoal e inserção social (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

DO DESPORTO,1998). 

 

CONTEÚDOS DE GESTÃO ESCOLAR 

- Aprendizagem Promoção de situações que favoreçam a adaptação ao 

segmento. 

- Equipe Articulação entre docentes, gestores e demais funcionários da escola. 

- Comunidade Estratégias para estabelecer uma parceria entre a escola e os 

pais. 

 

ATIVIDADES 

Para que a transição aconteça de forma mais natural serão realizadas as 

seguintes ações: 

 Organizar um encontro com os professores da Educação Infantil, 

1º Anos, 3º Anos, 4º Anos, 5º Anos e Classes Especiais, com objetivo de refletir 

sobre a temática da passagem (transição entre etapas da educação), fazer 

ajustes das expectativas da aprendizagem e discutir sobre as dificuldades e 

fragilidades que acham que os(as) estudantes enfrentarão na próxima etapa e 
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possíveis ações que a escola pode desenvolver para minimizar essas dificul-

dades. 

 Enviar para os pais e responsáveis um “bilhete tarefa” onde eles 

terão que escrever as dificuldades e fragilidades que acham que os(as) estu-

dantes enfrentarão na próxima etapa e possíveis ações que a escola pode de-

senvolver para minimizar essas dificuldades. 

 Promover junto à equipe pedagógica um encontro dos(das) estu-

dantes da Educação Infantil com os estudantes e professores dos 1º Anos para 

que tirem dúvidas e para explicar como funciona o processo escolar 

 Palestra explicativa sobre hábitos de estudos e Estrutura e Funci-

onamento do 6º ano, realizada pela Supervisora Pedagógica e a Coordenado-

ra, com debates sobre suas expectativas e produção de texto com o tema – 

“Estou indo para o 6º Ano, e agora?”. 

 Levar os(as) estudantes dos 5º Anos para visitar e conhecer o 

espaço da EPAT (Escola Parque Anísio Teixeira) e participar das oficinas ofere-

cidas. 

 Levar os(as) estudantes da Educação Infantil para visitar e conhecer o 

espaço da escola onde estudam as turmas dos 1º Anos, um novo ambiente 

escolar e professores. 

 Levar os(as) estudantes dos 5º Anos para visitar e conhecer o espaço da 

nova escola, nesse caso iremos ao Centro de Ensino Fundamental 02 de Cei-

lândia, o novo ambiente escolar, professores, funcionários e estudantes do 6º 

Ano. Serão realizadas as seguintes atividades: vídeo motivacional, fala da dire-

ção, conhecer o espaço físico da escola. 

 Realização de vivências da troca de professores regentes, nas turmas 

dos 5º anos, com aulas de 50 minutos, para que os(as) estudantes possam 

entender o funcionamento do dia a dia de várias disciplinas. 

 Convidar estudantes dos 6º Anos, para uma conversa informal com os 

estudantes dos 5º anos, com o intuito de explicarem as suas vivências e difi-

culdades encontradas nos primeiros dias de aula no 6º ano. 
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 Realizar reunião com os pais e responsáveis dos(das) estudantes tanto 

da Educação Infantil quanto dos(das) estudantes dos 5º Anos para falar do pro-

cesso de transição. 

 Após as atividades realizadas no segundo semestre, promover rodas de 

conversa entre os(as) estudantes dos 5º Anos, seus professores e a equipe 

pedagógica para que eles falem sobre as suas expectativas após esse proces-

so e tirem as dúvidas que ainda ficaram. 

 

RECURSOS 

 

Materiais pedagógicos, equipamentos de áudio, mídia, tecnológicos e 

humanos (toda a equipe escolar). 

 

PÚBLICO-ALVO 

Professores, estudantes da Educação Infantil e dos 5º Anos, direção, 

equipe pedagógica (professores, supervisora pedagógica e coordenadoras) e 

pais. 

 

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

 

As atividades referentes ao Projeto deverão ser desenvolvidas na 

seguinte ordem: 

 Agosto/2018 à Dezembro/2018 – aplicação do projeto. 

 Agosto – Coletiva setorizada da Supervisão Pedagógica e coordenado-

ras junto com os professores da Educação Infantil, 1º Anos, 3º Anos, 4º Anos, 

5º Anos e Classes Especiais, com objetivo de refletir sobre o Projeto de Transi-

ção Entre Etapas e início da elaboração do projeto da nossa escola. 

 Setembro/2018 – Envio aos pais e responsáveis do “bilhete tarefa” como 

forma de pesquisa para que falem sobre as dificuldades/fragilidades/ações. 

 Setembro/2018 - Palestra explicativa sobre hábitos de estudos e Estrutu-

ra e Funcionamento do 6º ano, no matutino e no vespertino. 
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 Outubro/2018 – Visita a EPAT, no matutino e no vespertino, de acordo 

com o horário de aula das turmas. 

 Outubro/2018  – Visita ao CEF 02, no horário vespertino. 

 Novembro/2018 - Promover encontro dos(das) estudantes da Educação 

Infantil com os estudantes e professores dos 1º Anos. 

 Novembro/2018 - Levar os(as) estudantes da Educação Infantil para visi-

tar e conhecer o espaço da escola onde estudam as turmas dos 1º Anos. 

 Novembro/2018 - Conversa Informal dos estudantes do 6º Ano com os 

estudantes do 5º Ano. 

 Novembro/2018 - Reunião com os pais e responsáveis. 

 Novembro/2018 - Roda de conversa entre os(as) estudantes dos 5º 

Anos, seus professores e a equipe pedagógica. 

 

TEMPO ESTIMADO 

Segundo semestre de 2018. 

 


