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Escola é... 

 

O lugar onde se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente, 

Gente que trabalha, que estuda, 

Que se alegra, se conhece, se estima. 

O diretor é gente, 

O coordenador é gente, 

O professor é gente,  

O aluno é gente,  

Cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um 

Se comporte como colega, amigo, irmão. 

Nada de ilha cercada de gente por todos lados. 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 

que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como o tijolo que forma a parede, 

indiferente, frio, só. 

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

É também criar laços de amizade, 

É criar ambiente de camaradagem, 

É conviver, é se amarrar nela! 

Ora, é lógico... 

Numa escola assim vai ser fácil 

Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, 

Ser feliz. 

(Paulo Freire) 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ...................................................................................................... 2 

I - PERFIL INSTITUCIONAL ...................................................................................... 4 

1. MISSÃO ........................................................................................................ 4 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA ............................................................... 4 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL ................................................................ 5 

3.1 Contexto Educacional ................................................................................ 5 

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação .................................................. 7 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar ................................ 7 

3.4 Infraestrutura ............................................................................................... 8 

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar ....................................................... 9 

a) Indicadores Internos ................................................................................... 9 

b) Indicadores Externos (Não se aplica para Ed. Infantil) .......................... 10 

II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA .......................................................................... 11 

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS ....................................................................................................... 13 

IV -  OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO ............................. 17 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados 

educacionais ...................................................................................................... 17 

2. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas ........................................ 18 

3. Gestão Administrativa e Financeira ........................................................ 18 

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA ........................ 21 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços .................................. 21 

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade ........................... 22 

3. Projetos Interdisciplinares ....................................................................... 23 

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades ................................. 25 

5. Relação escola-comunidade .................................................................... 26 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio ............................................ 26 

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

candangos, educadores/as comunitários/as, monitores/as, entre outros. ... 26 



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

APRENDIZAGEM..................................................................................................... 27 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de 

aprovação ........................................................................................................... 27 

2. Recuperação Continuada ......................................................................... 27 

3. Conselho de Classe .................................................................................. 28 

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

 ................................................................................................................................. 29 

VIII- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 29 

 

 



 
SEEDF/CREC/Ceilândia 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente Projeto Político Pedagógico foi estruturado após a realização do 

diagnóstico, levantamento de dados, bem como sugestões de todos os segmentos da 

comunidade escolar, com o intuito de nortear as ações administrativas, pedagógicas e 

financeiras da Escola Classe 65 de Ceilândia, considerando os aspectos relacionados 

à Gestão Democrática, onde os princípios de transparência, ética e autonomia sejam 

definidos com base do trabalho coletivo. 

A participação dos envolvidos se deu por meio de um planejamento 

democrático, considerando as opiniões e sugestões de pais, alunos, professores, 

coordenadores, direção, conselho escolar e demais funcionários, expressas por meio 

de reuniões coletivas e preenchimento de questionário como instrumento de caráter 

avaliativo e sugestivo. 

Vale ressaltar que o planejamento aqui explícito é flexível, sendo possível a 

realização de alterações para seu aperfeiçoamento durante o ano letivo 2018, de 

acordo com as necessidades que forem surgindo ao longo do processo e conforme a 

decisão coletiva. 

Para que haja o sucesso nas ações educativas é necessário o trabalho 

coletivo, cooperativo, colaborativo, onde todos os sujeitos sejam ativos, conscientes e 

responsáveis por suas funções, tanto nos aspectos individuais quanto nos coletivos. 

Para a efetivação dos objetivos da Constituição Federal de 1988 e da LDB – 

Lei nº 9.394/96 faz-se indispensável que cada instituição construa um documento 

com a função de planejamento global de sua ação educativa.   

 Este documento é um instrumento teórico-metodológico que visa o 

enfrentamento dos desafios cotidianos da escola, de forma reflexiva, consciente, 

sistematizada, organizada, científica, e, o que é essencial, participativa. 

  É uma metodologia de trabalho que possibilita ressignificar a ação de todos os 

agentes da escola. Assim, é de fundamental importância sua construção no âmbito 

escolar, com a participação de todos os envolvidos no processo educacional.  

 Para isso, a cada início de ano letivo, os segmentos se reúnem para definir as 

ações que serão desenvolvidas no período. Sendo contemplados os projetos novos e 

quais projetos do ano anterior terão continuidade, verificando sua eficácia para dar ou 

não prosseguimento. Avalia também o desempenho das ações pedagógicas, 

repensando o currículo para a clientela a ser atendida ao longo do ano e são 
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discutidos ainda os eventos a serem desenvolvidos, contemplando a participação da 

comunidade. Nestes encontros acontece o planejamento das ações da formação 

continuada. 

 São feitas, ao longo do ano avaliações do trabalho desenvolvido, tanto 

pedagógico quanto administrativo e de aceitação pela comunidade, envolvendo 

equipe escolar, corpo discente e pais.  

O Projeto Político Pedagógico cumpre a função de dar um rumo, uma direção à 

instituição. O projeto de escola é sempre uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 

pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente articulado 

ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população. É 

político, no sentido de compromisso com a formação do cidadão para a sociedade, “a 

dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática 

especificamente pedagógica”. (Saviani 1983, p.93). 

Compõem este Projeto Político-Pedagógico as seguintes partes: perfil 

institucional, composto por: historicidade da escola, diagnóstico da realidade escolar, 

função social da escola, breve mapeamento institucional, princípios norteadores das 

práticas pedagógicas, objetivos, concepções teóricas que fundamentam as práticas 

pedagógicas, organização do trabalho pedagógico da escola, concepções, práticas e 

estratégias de avaliação do processo de ensino e aprendizagem, organização 

curricular da escola, planos de ação para implementação do Projeto Político-

Pedagógico (gestão pedagógica, de resultados educacionais, participativa, de 

pessoas, financeira e administrativa), acompanhamento e avaliação, referências e 

anexo com plano de ação, das equipes especializadas da escola e do Serviço de 

Orientação Educacional. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO 

 

Oferecer uma educação pública, gratuita e democrática, pautada nos valores 

éticos, morais e sociais, com vistas à formação integral de cidadãos conscientes de 

seus direitos e deveres, capazes de interagir e transformar a realidade, 

desenvolvendo a capacidade cognitiva, afetiva, física, ética e social. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

Escola Classe 65 de Ceilândia 

Endereço: QNR 02 área especial 04 – Ceilândia Norte/DF. 

Telefone: 3901 – 7663 

 

Ano letivo: 2018. 

Diretora: Angélica Gomes da Silva 

Vice-Diretora: Karina Nascimento da Silva 

Supervisora Pedagógica: Grazielle Campos Cajá 

Supervisor Administrativo: Anderson Miranda Cezário 

Secretária Escolar: Josevaldo Dias Rebouças 

Endereço eletrônico: ec65@creceilandia.com 

Localização: urbana 

Modalidade de ensino: Ensino Fundamental Anos Iniciais da Educação Básica – 1º 

ao 5º ano 

Turmas atendidas: 50, sendo distribuídas da seguinte forma: 

08 turmas de 1º ano 

09 turmas de 2º ano 

12 turmas de 3º ano 

08 turmas de 4º ano 

mailto:ec65@creceilandia.com
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09 turmas de 5º ano 

04 turmas de Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares (PAAE) 

 

A Escola Classe 65 de Ceilândia foi fundada em 04/01/2007, para atender 

crianças da Educação Infantil ao 5º ano da Educação Básica – Anos Iniciais. 

Participaram da gestão da escola do período de 2007 até 2011, como diretora: 

Jocelma Araújo de Oliveira e vice-diretora: Angélica Gomes da Silva; durante o ano de 

2012: como diretora Angélica Gomes da Silva e vice-diretora no primeiro semestre: 

Susana Fernandes Caetano e no segundo semestre: Mônica de Freitas; do ano de 

2013 até 2016: como diretora: Angélica Gomes da Silva e vice diretora: Renata Abreu 

de Camargo; no ano de 2017 e nesse de 2018, como diretora: Angélica Gomes da 

Silva e vice diretora: Karina Nascimento da Silva. 

Entre os anos de 2012 e 2015 a escola ofereceu o atendimento com atividades 

da Educação Integral para os alunos do 3º, 4º e 5º ano que estavam em situação de 

vulnerabilidade social. Contudo, por dificuldades de âmbito financeiro, desde 2016 a 

escola não oferece mais a Educação Integral aos alunos.  

No ano de 2013 a escola aderiu à proposta de ciclos de aprendizagens para os 

alunos do 4º e 5º anos apresentada pela Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal. Atualmente, a escola atende aos Blocos 01 e 02 do Segundo Ciclo 

para as aprendizagens, conforme organização curricular em ciclos para as 

aprendizagens. 

 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.1 Contexto Educacional 

 

A Escola Classe 65 de Ceilândia foi fundada em 04 de janeiro de 2007 para 

atender crianças da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais. Inicialmente foram construídas quinze salas de aula.  

A QNR, local onde se localiza a escola, era uma área de invasão que foi 

regularizada pelo governo, ofertando lotes a população que ali morava de maneira 

irregular. Nessa época, as pessoas que não ganharam lotes continuaram residindo no 

local, o que gerava um número alto de moradores por metro quadrado.  
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Sem condições de construírem casas de alvenaria, grande parte da população 

morava em barracas improvisadas sem qualquer infraestrutura. Muito moradores 

trabalhavam na reciclagem e os lotes eram depósitos de materiais de reciclagem.  

À época da criação da instituição escolar, o esgoto corria a céu aberto e a 

escola já funcionava, mesmo sem muro, apenas cercada por grades de proteção. 

Com o tempo e após regularização habitacional do setor, as invasões que 

ainda existiam foram retiradas, a coleta do esgoto das casas e o asfalto foram 

garantidos e a escola ganhou muro e um novo bloco foi construído com mais doze 

salas de aula.  

Atualmente, observa-se um esforço do governo do Distrito Federal em finalizar 

a regularização dessa área e do setor habitacional localizado próximo à escola, o Sol 

Nascente. Percebe-se, visualmente falando, que poucas são as casas que não são de 

alvenarias. A maioria delas já possui muros e portões que as cercam. 

No diz respeito à comunidade que é atendida pela escola, percebe-se, de 

maneira geral, que esta possui pouco recurso financeiro, demonstrando falta de 

acesso à cultura, lazer, esporte e tecnologia. Ainda é possível notar problemas quanto 

à infraestrutura da região, pois o asfalto não é adequado, as ruas são estreitas, com 

muitos buracos. 

Nos arredores da escola o mato é alto, há lixo e entulho o que propicia a 

proliferação de insetos e pode favorecer doenças, como por exemplo, focos de 

contaminação de Dengue. 

Observamos que cerca de 35% das famílias são atendidas pelos programas 

assistenciais do governo, como o programa Bolsa Família ou Renda Minha. Grande 

parte das famílias apresenta configuração diferenciada do modelo tradicional. Há 

grande índice de divórcios e separações, bem como de filhos gerados em 

relacionamento entre pais não casados, tendo como consequência o convívio de 

alunos com avós, madrastas, padrastos, terceiros familiares consanguíneos ou não, 

conforme constatado nos questionários e pesquisas realizadas pela Equipe.  

Ainda, cumpre salientar que existem também na região, casos de violência 

doméstica, uso de drogas, marginalidade, responsáveis que estão detidos, furtos, 

roubos, pedofilia, etc., ou seja, as crianças convivem diariamente como a 

vulnerabilidade social. 

Ressalte-se, também, que muitos pais trabalham fora e os alunos recebem 

cuidados de terceiros, ou ficam sozinhos em casa, geralmente cuidando de irmãos 
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menores e realizando tarefas domésticas, sobretudo as meninas. Alem desse 

problema, existem famílias que se mostram omissas quanto ao acompanhamento 

escolar dos filhos e de certa maneira, parecem transferir a responsabilidade dessas 

para a escola, não assumindo a parte que lhes é devida, o que gera muitas vezes 

uma acomodação por parte dos alunos, que apresentam indisciplina no ambiente 

escolar, falta de motivação, baixa autoestima, falta de interesse quanto às atividades 

propostas e dificuldades de aprendizagem. 

 

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação 

 

Os professores da Escola Classe 65 de Ceilândia, tem um quadro de 

professores recém ingressos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, porém com larga experiência em atuação na área de Educação. Mostram-se 

motivados à aprendizagem e ao aperfeiçoamento do processo de ensino. Prezam 

pelo compartilhamento de experiências e sempre buscam o agrupamento de 

metodologias de ensino e praticas docentes inovadoras a fim de alcançarem seus 

alunos. 

Preocupados com a condição social dos alunos, a instituição escolar 

desenvolve o projeto de valores que é realizado com toda a comunidade escolar. A 

intenção é trabalhar em prol de inserir valores no processo de ensino-aprendizagem 

no cotidiano, com o objetivo de atingir o desenvolvimento integral dos alunos.  

Atualmente, a instituição escolar conta com 52 professores, desses, 37 são 

efetivos da Secretaria de Educação e os demais são professores de contrato 

temporário. Desses professores, todos possuem como formação o Ensino Superior 

completo, alguns deles 25% com mais de uma graduação. Cumpre esclarecer ainda, 

que a maior parte, mais de 75% dos professores, possuem pós-graduação.  

 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

Desde o ano de sua inauguração, 2007, até o ano de 2017, a Escola Classe 65 

tinha em sua grande maioria, cerca de 80%, alunos provenientes do lar para a 

educação infantil e alunos que já estudavam na escola, no 1º ano, uma vez que foi 

criada para atender alunos da Educação Infantil ao 5º ano.  



 
SEEDF/CREC/Ceilândia 

 
 

Nesse ano de 2018, a instituição escolar, têm cerca de mil alunos e em sua 

grande maioria, cerca de 85% e alunos provenientes da própria escola, porém conta 

também com a matrícula de alguns alunos de outras instituições escolares, esses são 

alunos participantes do  Programa de Avanço das Aprendizagens Escolares. 

Em grande parte, percebe-se que os alunos atendidos pela escola são filhos 

dos moradores da região. Cumpre informar que por se tratar de uma área com grande 

vulnerabilidade social, há um grande rodízio de alunos. Durante o ano letivo, vários 

alunos são matriculados e outros são transferidos da instituição escolar. 

 

3.4 Infraestrutura 

Atualmente, a instituição escolar possui as seguintes salas: 

Uma Sala de Leitura; 

Um Laboratório de Informática (sem recurso humano específico para 

atender); 

04 Banheiros para alunos, sendo dois masculinos e dois femininos; 

Cinco banheiros para funcionários, sendo que dois estão desabilitados 

para uso; 

Vinte e cinco salas de aulas;  

Uma sala de aula, sendo utilizada como sala de reforço; 

Uma cantina com depósito de gêneros alimentícios; 

Um banheiro para deficientes físicos; 

Uma sala da secretaria; 

Uma mecanografia; 

Uma sala da direção; 

Uma sala da coordenação pedagógica; 

Um pequeno depósito de materiais pedagógicos; 

Uma sala de supervisão administrativa; 

Uma sala do Serviço de Orientação Educacional; 

Uma sala da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem; 

Uma sala de recursos; 

Uma sala dos funcionários da limpeza; 

Um pátio coberto; 
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Um depósito de materiais de limpeza; 

Um espaço pequeno utilizado como arquivo morto da Secretaria e do 

Administrativo; 

Uma sala de professores; 

Uma copa; 

Uma quadra de esportes descoberta; 

Um parquinho infantil; 

Um espaço cimentado descoberto ao lado do parquinho; 

Um estacionamento interno descoberto; 

Um espaço destinado ao Jardim. 

 

No que diz respeito aos recursos humanos, a escola possui: 

Um diretor; 

Um vice-diretor; 

Dois supervisores; 

Um chefe de secretaria; 

Três funcionários da carreira assistência; 

Quatro coordenadores; 

Cinquenta e dois professores; 

Quatro merendeiras (empresa terceirizada); 

Nove funcionários da limpeza (empresa terceirizada); 

Quatro vigilantes (empresa terceirizada); 

Uma orientadora educacional; 

Duas pedagogas; 

Duas professoras da sala de recursos (que se encontram de Licença 

Gestante); 

Dois profissionais readaptados (uma professora e uma servidora da 

carreira assistência); 

Oito Educadores Sociais Voluntários. 

 

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

 

a) Indicadores Internos 
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No que tange os índices de desempenho acadêmico, a escola procura utilizar-

se deles a fim de aperfeiçoar seu trabalho. No ultimo ano, o percentual de reprovação 

foi de 28,5%. Segue abaixo tabela comparativa dos anos anteriores. 

 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 

Matriculados 1053 1260 1236 1291 1198 

Aprovados 977 895 858 851 858 

Retidos 70 94 106 106 105 

Evadidos - - - - - 

Abandono 06 05 03 00 01 

 

b) Indicadores Externos (Não se aplica para Ed. Infantil) 

 Segue abaixo quadros com os dados das Avaliações do SAEB, Provinha 

Brasil, provas ANA e Prova Brasil, bem como o resultado do IDEB obtidos pela escola 

nos últimos anos. 

Prova ANA 

 

Proficiência em Leitura 

Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 

19.79% 37.50% 33.33% 9.38% 

 

Proficiência em Escrita 

Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 Nível 05 

6.25% 8.85% 4.17% 68.23% 12.50% 

 

Proficiência em Matemática 

Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 

16.41% 36.41% 20.51% 26.67% 

 

Prova Brasil 

 

Proficiência em Língua Portuguesa 

Nível 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
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 2,07% 9.88% 18.29% 24.75% 20.73% 13.40% 6.59% 2.87% 1.09% 0.32% 

 

Proficiência em Matemática  

Nível 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 0.27% 5.43% 14.90% 22.89% 25.55% 16.96% 8.93% 3.60% 1.15% 0.31% 0.00% 

 

Média de proficiência da Prova Brasil 

Português Matemática 

193.63 205.16 

 

Média de proficiência da Prova Brasil 

Anos Anteriores Português Matemática 

2011 189.97 208.28 

2013 205.97 217.87 

2015 193.63 205.16 

 

IDEB da Escola Classe 65 de Ceilândia (5º ano do Ensino Fundamental) 

 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 

4,7 4,3 5,4 4,8  5,0 5,2 5,5 

 

II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A Escola Classe 65 de Ceilândia visa atender às necessidades específicas do 

meio no qual está inserida, planejando seu trabalho a curto, médio e longo prazo, com 

a finalidade de construir sua “identidade própria”, vencendo os desafios e alcançando 

com sucesso os objetivos educacionais. 

 O Projeto Político Pedagógico torna-se fundamental para a escola, por ser o 

elemento norteador da organização de suas ações, visando o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da aprendizagem 

de conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos, atitudes e valores) com a 

finalidade de se formarem cidadãos participativos na comunidade - que é a intenção 

da escola como instituição social. 
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Assim, destaca-se a contribuição de Libâneo (2005) ao afirmar que a educação 

de qualidade é aquela que a escola promove para todos, o domínio dos 

conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e afetivas 

indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e sociais dos alunos. 

Entende-se, desta maneira, que na dimensão pedagógica reside à 

possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do 

cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no 

sentido de definir as ações educativas e as características necessárias à escola de 

cumprir seus propósitos e sua intencionalidade. Desta feita, a escola cumpre seu 

papel de organizadora e responsável pela formação integral do educando, com 

objetivos claros, organizados, buscando superar a divisão do trabalho, seguindo o 

caminho de resgate do verdadeiro papel da escola: oportunizar ao aluno o 

crescimento intelectual como meio de autorrealização, como cidadão consciente, 

crítico e participativo, comprometido com as transformações da sociedade, 

conhecedor de seus direitos e deveres, reconhecendo o professor e a família, como 

condutores do processo ensino-aprendizagem, numa interação comunidade/escola. 

 Nessa perspectiva, é importante considerar o Projeto Político Pedagógico da 

Escola Classe 65 de Ceilândia como um instrumento valioso para assegurar não só o 

desenvolvimento das potencialidades dos alunos, mas também a permanência e a 

participação prazerosa e funcional em uma escola de qualidade. 
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III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS  

 

 Considera-se que toda proposta curricular é situada social, histórica e 

culturalmente, pois expressa o lugar de onde se fala e os princípios que a orientam. 

Neste sentido, os princípios que o Currículo de Educação Básica considera como 

fundamental são conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações e interações. 

Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios epistemológicos 

orientadores para as práticas pedagógicas são:  

Unicidade da teoria e prática: nessa perspectiva o conhecimento é integrado 

com uma visão articulada de áreas de conhecimento e metodologias mais dinâmicas, 

mutáveis e articuladas ao conhecimento. O ensino baseado no princípio da unicidade 

entre teoria e prática exige a abertura para o repensar cotidiano da organização da 

aula, discutindo o para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como 

avaliar? 

Interdisciplinaridade e contextualização: práticas interdisciplinares e 

contextualizadas podem ser contempladas nos espaços de diálogos entre professores 

acerca das concepções e práticas pedagógicas. A importância dos princípios de 

interdisciplinaridade e contextualização se dá ao aproximar a situação ensinada 

daquela na qual o conhecimento será utilizado, além de facilitar a compreensão e 

favorecer as aprendizagens do estudante. 

Flexibilização: o princípio da flexibilização curricular permite a diversificação 

de formas de produção dos conhecimentos e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma sociedade em 

mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. 

Acrescentam-se aos princípios do Currículo da Educação Básica, os princípios 

éticos, políticos e estéticos apontados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil, que orientam as aprendizagens a serem promovidas com as 

crianças. Cabe salientar, que apesar de não ofertarmos no ano letivo de 2018 a 

Educação Infantil, a nosso ver é importante mantermos os princípios éticos da 

Educação Infantil, pois os alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental, ainda estão em 

fase de adaptação e por esses princípios englobarem a formação globalizada de 

alunos críticos e éticos. O trabalho da Educação Infantil assenta-se sobre estes 

princípios: 
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Princípios éticos: referem-se à valorização da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e 

às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

Princípios políticos: referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o 

exercício da criticidade e do respeito à democracia. 

Princípios estéticos: referem-se à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais.  

Destacam-se para o trabalho pedagógico, também, os princípios estabelecidos 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos artigos 2 e 3: 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos 

seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, arte e o saber;  

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais;  

VII - valorização do profissional da educação escolar;  

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;  

IX - garantia de padrão de qualidade;  

X - valorização da experiência extraescolar;  

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais.  

 

A unidade escolar também trabalha em prol de inserir valores no processo de 

ensino-aprendizagem no cotidiano, com o objetivo de atingir o desenvolvimento 

integral dos alunos, contando com o apoio da equipe SEAA (Serviço Especializado de 

Apoio a Aprendizagem), AEE (Atendimento Educacional Especializado), SOE (Serviço 
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de Orientação Educacional) e de todo o corpo docente, por meio de projetos a ações 

promovidos em sala de aula, englobando os seguintes valores: Cidadania; 

Criatividade; Criticidade; Democracia; Ética; Inovação; Pluralismo de ideias; 

Relacionamento interpessoal; Respeito à diversidade; Trabalho em equipe; 

Transparência; Verdade. 

Ainda, cabe destacar que a prática pedagógica da Escola Classe 65 de 

Ceilândia pauta-se no compromisso com a educação pública de qualidade, reafirmado 

pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, compreendendo a 

Educação Básica como direito indispensável para o exercício da cidadania em 

plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos, 

definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas 

legislações ordinárias. 

 Neste sentido, a proposta de Currículo adotada pela Escola Classe 65 de 

Ceilândia é de Educação Integral, abrindo espaço para grandes temáticas de 

interesse social, convergindo em diferentes áreas de conhecimento, como 

sustentabilidade ambiental, direitos humanos, respeito, valorização das diferenças e 

complexidade das relações entre escola e sociedade. 

 A Educação Integral, que fundamenta o currículo adotado pela escola, tem 

como princípios: integralidade, intersetorização, transversalidade, diálogo escola-

comunidade, territorialidade, trabalho em rede e convivência escolar negociada, o que 

possibilita a ampliação de oportunidades às crianças e jovens e, consequentemente, 

o fortalecimento da participação cidadã nos processos propostos no Currículo da 

Educação Básica. 

 A perspectiva de implantação deste currículo da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal é de construção de uma educação de qualidade, sendo 

a escola um espaço de aprendizado político e pedagógico. No sentido político, a 

escola dá visibilidade, vez e voz a seus sujeitos para que interfiram no destino da 

educação. No sentido pedagógico, as aprendizagens acontecem num processo 

contínuo por meio das múltiplas relações sociais estabelecidas. Assim, a 

aprendizagem transcende o ambiente da sala de aula e faz da escola um espaço de 

saberes e de reflexão permanente para que todos os sujeitos possam se apropriar da 

cultura, dialogar, interagir com os diferentes, enfim, ganhar visibilidade e se fazer 

valer como cidadãos na esfera pública. 
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 A elaboração do currículo com a concepção de educação integral aconteceu a 

partir de alguns pressupostos da Teoria Crítica, que questionar o que pode parecer 

natural na sociedade, como: desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento 

científico em relação a outras formas de conhecimento, neutralidade do currículo e 

dos conhecimentos, busca de uma racionalidade emancipatória para fugir da 

racionalidade instrumental, procura de um compromisso ético que liga valores 

universais a processos de transformação social. Considerou-se também alguns 

pressupostos da Teoria Pós-crítica, ao afirmar que abre espaço não apenas para 

ensinar tolerância e respeito, mas sobretudo para provocar análises dos processos 

pelos quais as diferenças são produzidas através de relações de assimetria e 

desigualdade, questionando permanentemente essas diferenças, tendo como eixos 

transversais: educação para a diversidade, educação para a cidadania, educação 

para a sustentabilidade e educação para direitos humanos. 

 Destaca-se ainda, que as concepções teóricas que fundamentam a prática 

pedagógica da Escola Classe 65, como integrante da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal são baseadas na Pedagogia Histórico-Crítica e na 

Psicologia Histórico-Cultural, por apresentarem elementos subjetivos e coerentes na 

compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente explicações 

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

causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem de todos.      
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IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados 

educacionais 

 

Objetivos:  

• Promover a participação das crianças de forma efetiva nas atividades 

pedagógicas. 

• Reduzir em 10% o quantitativo de retenção e evasão escolar, assim como 

melhorar os índices de avaliação externa. 

• Superar em um ano os índices de desenvolvimento educacional propostos pelo 

Ministério da Educação. 

 

Estratégias:  

• Discussão sobre os problemas sociais, desigualdade, falta de oportunidades 

que a comunidade enfrenta; 

• Oficinas pedagógicas, aulas de campo e pesquisa, tendo a leitura como meio 

para interpretar informações e resolver problemas; 

• Realização de Feira de Leitura como espaço de exposição dos trabalhos 

desenvolvidos, visando aprendizagens significativas e uma educação de 

qualidade; 

• Realização de Feira de Ciências e no sentido de compartilhar experiências e 

experimentos, desenvolvendo nos alunos habilidades do conhecimento 

científico. 

• Realização de intervenções pedagógicas propostas pelas Diretrizes 

Pedagógicas para todos os alunos, como reforço, reagrupamento e projeto 

interventivo. 

• Promoção de passeios e eventos como Semana de Educação para a Vida, 

Semana da Inclusão, Feira Literária, Feira Cultural e Ciências e campeonatos 

com fins educativos, didático-pedagógicos e lazer; 



 
SEEDF/CREC/Ceilândia 

 
 

• Valorização das produções acadêmicas, por meio de exposições, dramatizações 

e mostras. 

• Palestras sobre a importância da formação escolar; 

• Utilizar dados estatísticos da escola para reorientar atividades pedagógicas; 

• Promover avaliação institucional para buscar soluções diante das dificuldades. 

 

2. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas 

 

Objetivos:  

• Incentivar a participação de todos os membros da comunidade escolar em 

discussões acerca da gestão escolar e definição de suas necessidades e 

prioridades. 

• Incentivar a formação continuada dos profissionais da educação 

 

Estratégias: 

• Reuniões e conversas informais em horários diferenciados; 

• Coleta de sugestões; 

• Convite para participação em eventos escolares; 

• Reunião de membros do Conselho Escolar para discussões e deliberações. 

• Participação dos funcionários em cursos de formação continuada para 

aprimorar conhecimentos; 

• Orientação específica para os jovens educadores; 

• Oficinas e palestras acerca de temas concernentes à educação. 

 

3. Gestão Administrativa e Financeira 

 

Objetivos:  

• Aplicar 100% das verbas do PDAF, de acordo com as prioridades elencadas 

pela comunidade escolar. 

• Realizar melhorias estruturais na escola no período anual, garantindo o mínimo 

de conforto necessário para o desenvolvimento das ações pedagógicas, 

reuniões, assembleias, desenvolvimento de projetos interdisciplinares, oficinas 

pedagógicas e eventos. 
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Estratégias: 

• Gerenciamento de verbas formais do Governo, como PDAF (Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira); 

• Gerenciamento de verbas informais arrecadadas com rifas, eventos, bingos, 

venda de uniformes, passeios e outros. 

• Cobertura da quadra de esportes; 

• Reconstrução do espaço de jardim e horta para que os objetivos educacionais, 

ambientais e estéticos sejam alcançados; 

• Aquisição de mais aparelhos de televisão e DVD, se possível em todas as 

salas; 

• Manutenção dos computadores do laboratório de informática; 

 

PDE 

Nº meta 

Nº METAS 2018 2019 2020 2021 

1  Estabelecer como foco a aprendizagem, 

apontando resultados concretos a atingir; 

x x x x 

2  Alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito 

anos de idade, aferindo os resultados por 

exame periódico específico; 

x x x x 

3  Acompanhar cada aluno da rede 

individualmente, mediante registro da sua 

frequência e do seu desempenho em 

avaliações, que devem ser realizadas 

periodicamente;  

x x x x 

4  Combater a repetência, dadas às 

especificidades de cada rede, pela adoção de 

práticas como aulas de reforço no contra 

turno, estudos de recuperação e progressão 

parcial; 

x x x x 

5  Combater a evasão pelo acompanhamento 

individual das razões da infrequência do 

educando e sua superação; 

x x x x 
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9  Garantir o acesso e permanência das pessoas 

com necessidades educacionais especiais nas 

classes comuns do ensino regular, 

fortalecendo a inclusão educacional nas 

escolas públicas; 

x x x x 

16  Envolver todos os professores na discussão e 

elaboração do projeto político pedagógico, 

respeitadas as especificidades de cada escola; 

x x x x 

20  Acompanhar e avaliar, com participação da 

comunidade e do Conselho de Educação, as 

políticas públicas na área de educação e 

garantir condições, sobretudo institucionais, de 

continuidade das ações efetivas, preservando 

a memória daquelas realizadas; 

x x x x 

27  Firmar parcerias externas à comunidade 

escolar, visando a melhoria da infra estrutura 

da escola ou a promoção de projetos 

socioculturais e ações educativas;  

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

 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

FUNCIONAMENTO ESCOLAR 

* Turno Matutino: entrada às 7h15 – saída às 12h15; 

* Turno Vespertino: entrada às 13h00 – saída às 18h00. 

 Todos os dias a equipe de direção acompanha a entrada e a saída de alunos. 

Observações: 

• Cada turma possui um horário reservado para utilizar a sala de leitura, o laboratório 

de informática, a quadra, o parquinho e a sala de reforço escolar. 

• Para evitar acidentes e violência, são realizados nos dois turnos diários, recreio 

dirigido e monitorado, de quinze minutos cada um, sendo: 

Bloco de cima: 1º, 2º e 3º ano: 

De 9h45 às 10h (matutino) e de 15h30 às 15h45 (vespertino). 

Bloco de baixo: 4º e 5º ano: 

De 9h45 às 10h (matutino) e de 15h30 às 15h45 (vespertino). 

• Durante o recreio são realizadas atividades com corda, bola, argola, bambolê, 

elástico, tênis de mesa, damas ou xadrez, entre outros. 

• Diariamente a entrada dos alunos é feita em forma de fila no pátio da escola, sendo 

recepcionados por seus respectivos professores. 

• Todas as segundas-feiras, com as turmas reunidas no pátio da escola, no momento 

da entrada é realizada a “Hora Cívica”, cantando-se o Hino Nacional Brasileiro. 

• Semanalmente acontecem os reagrupamentos intraclasse e reforço escolar no turno 

contrário e quinzenalmente os reagrupamentos interclasse, sendo realizados pelo 

próprio professor regente da turma com apoio da coordenação e o projeto 

interventivo, também quinzenalmente realizado pelo coordenador, do ano em questão 

com o auxílio da supervisão e do Serviço de Orientação Escolar (SOE). 

• Sempre que ocorrem acidentes, indisciplina ou casos de doenças, a direção convoca 

imediatamente os pais, para que tomem ciência e providências. A ação é registrada 

no livro de ocorrências da escola e assinada pelos responsáveis. 

• Há quatro coordenadores na escola para acompanhar o planejamento, realização das 

atividades e avaliação de aprendizagem. 



 
SEEDF/CREC/Ceilândia 

 
 

• A escola conta com a participação de Educadores Sociais Voluntários no suporte às 

atividades com alunos com necessidade educacional especial.   

• A cada início de bimestre é realizado o teste de diagnóstico, para verificar possíveis e 

esperados avanços. Ao final dos bimestres, os professores planejam uma avaliação 

de aprendizagem conforme habilidades trabalhadas; também são realizados os 

conselhos de classe por ano, em que são discutidos aspectos gerais de cada turma. 

• Foram organizados seis Grupos de Trabalho (GT) compostos por professores, 

coordenadores e Serviços de apoio com o intuito de propor ações para as diferentes 

áreas que norteiam o trabalho pedagógico: G1: Disciplina, G2: Eventos, G3: Murais, 

G4: Inclusão, G5: Projeto de Leitura, G6: Jardim 

• A escola segue as Estratégias Didático-Pedagógicas para a Organização Escolar em 

Ciclos, com vistas a organizar e regularizar o fluxo de estudantes ao longo da 

escolarização, buscando abolir, por meio do compartilhamento de responsabilidades 

individuais e coletivas, uma das principais estratégias que os professores brasileiros 

vêm adotando frente a não aprendizagem dos estudantes: a reprovação. Segue 

abaixo a nova organização escolar implantada para o ensino fundamental: 

Segundo Ciclo (Ensino Fundamental – séries iniciais) 

Bloco I: Bloco Inicial de Alfabetização – BIA 1º ao 3º ano 

Bloco II: 4º e 5º anos  

 

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade 

 

A escola, como instituição de referência na educação e central na formação 

dos indivíduos, não pode abrir mão do debate, prática, promoção e garantia dos 

direitos humanos. A instituição só conseguirá cumprir seu papel se olhar para este 

tema. Assim, a Escola Classe 65 de Ceilândia garante a todos os seus alunos 

independente de etnia, gênero, idade, deficiência, condição social ou qualquer outra 

situação, o acesso e a permanência na instituição escolar, bem como garante-se uma 

aprendizagem significativa. 

A garantia a esse acesso e permanência, pode ser observada na efetivação de 

matrículas e a garantia da aprendizagem significativa é observada no trato que os 

professores e demais alunos, tratam as pessoas com necessidades educacionais 

especiais. Na instituição trabalhamos com projetos e atividades que incluem os alunos 
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com necessidades educacionais especiais, tais como a Semana de Valorização da 

Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais, a comemoração do Dia da 

Conscientização do Autismo, o Dia Internacional da Síndrome de Down, Dia 

Internacional da Mulher, Dia do Índio, Dia da Consciência Negra, entre outras datas 

importantes para a diminuição das desigualdades sociais.  

 

3. Projetos Interdisciplinares 

 

A Escola Classe 65 desenvolve os seguintes projetos de forma anual e 

continua: 

a) Projeto de leitura: 

• Público Alvo: Alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

• Descrição do Projeto: O projeto visa o despertar do gosto pela leitura por 

meio de atividades lúdicas explorando os gêneros textuais diversos. Cada 

professor recebe em sua sala de aula uma caixa de livros com diversos 

gêneros literários. No momento da leitura (definido pelo próprio professor) as 

crianças são incentivadas a ler e a depois recontarem a história que leram. 

Com as crianças do 1º ano, os livros são enviados para casa para serem 

lidos com os pais e devolvidos após certo período de tempo. Também ocorre 

a socialização da leitura feita em casa com a família. 

 

b) Projeto Valores para a vida: 

• Publico alvo: Toda a comunidade escolar; 

• Descrição do Projeto: São discutidas e elaboradas atividades intencionais 

ou não para que a comunidade escolar vivencie os diversos valores sociais, 

dentre eles destacamos: respeito, solidariedade, honestidade, amizade e 

carinho, cooperação, higiene, compromisso, união e responsabilidade. São 

desenvolvidas peças, dinâmicas, palestras entre outras atividades que são 

realizadas no pátio em sala. As produções são exibidas mensalmente, nos 

murais da instituição escolar, para que se possam partilhar as conclusões 

encontradas por cada turma. 
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c) Informática: 

• Público alvo: Todos os alunos do 1º ao 5º ano; 

• Descrição do projeto: Professores são incentivados a levarem seus alunos 

ao laboratório e informática e lá desenvolvem atividades digitais e virtuais 

envolvendo o conteúdo que está sendo desenvolvido em sala de aula.   

 

d) Jardim: 

• Público alvo: Alunos do 1º ao 3º ano 

• Descrição do projeto: Cuidar do jardim suspenso já existente na escola, 

bem como das áreas de jardim que já possuem na escola. 

 

e) Recreio: 

• Público alvo: Alunos do 1º ao 5º ano e professores; 

• Descrição do projeto: Durante o horário do recreio os alunos são 

motivados a desenvolverem atividades recreativas psicomotoras e afetivo-

sociais, através da ludicidade e jogos. 

 

f) Festa junina:  

• Público alvo: Toda a comunidade escolar; 

• Descrição do projeto: Durante o período de preparação para a festa junina 

são realizadas gincana e atividades escolares com o intuito de valorizar essa 

festa tipicamente brasileira. São realizadas apresentações de danças e 

venda de comidas típicas na data da festa. Geralmente, as festas são 

temáticas de forma a valorizar não só a festa nordestina, mas também o 

folclore de todas as regiões do país.  

 

g) Olimpíadas de Português e Matemática: 

• Público alvo: alunos do 4º e 5º ano 

• Descrição do projeto: São realizados quiz envolvendo perguntas e 

respostas relacionadas ao conteúdo de Língua Portuguesa e Matemática, 

estudados pelos alunos durante o bimestre. O aluno vencedor recebe 

medalha e a turma premiação pelo desempenho apresentado. 
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h) Soletrando: 

• Público alvo: alunos do 1º ao 3º ano; 

• Descrição do projeto: Os alunos do 1º ao 3º ano participam de competição 

em si, relacionadas ao ato de soletrar palavras do cotidiano escolar. As 

atividades são adaptadas a serie que o aluno está cursando. Como 

premiação, os vencedores recebem medalha e a turma premiação pelo 

desempenho apresentado. 

 

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

 

A Escola Classe 65 entende que a ao iniciar uma nova fase nos estudos faz-se 

necessário que haja uma apresentação e uma adaptação àquela nova 

fase/modalidade de ensino. Dessa forma, ao receber alunos da Educação Infantil e ao 

encaminhar alunos para o 6º ano do Ensino Fundamental a escola desenvolve uma 

semana da adaptação específica a esses alunos. 

A semana de recepção dos alunos da Educação Infantil é realizada no início do 

ano letivo e nessa semana são realizadas atividades de conversas e demonstração 

de como será o ano letivo. São desenvolvidas palestras, conversa com alunos e 

professores sobre a rotina na sala de aula e a respostas a dúvidas que por ventura 

venham surgir e reunião com os pais para que eles saibam qual o conteúdo e a forma 

de trabalho dos professores no 1º ano. 

Já a semana de despedida dos alunos do 5º ano, é realizada ao final do ano 

letivo, durante o 4º bimestre. Nessa semana são convidados antigos alunos da escola 

para relatarem aos alunos concluintes como foi a chegada na escola nova, quais a 

dificuldades eles encontraram na nova escola, bem como as maiores diferenças 

existentes entre uma Escola Classe e um Centro de Ensino Fundamental.  

Faz-se também um dia de demonstração de como são as aulas no 6º ano. São 

realizadas pelo próprio professor da turma, aulas com duração de 45 minutos cada, 

para que os alunos possam ir se ambientando com a formatação do horário escolar. 
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5. Relação escola-comunidade  

 

A instituição considera que a parceria entre escola e comunidade é 

indispensável para a concretização de uma educação de qualidade. Neste sentido, 

são realizadas reuniões bimestrais com os pais e professores, além de atendimentos 

no período de coordenação pedagógica dos docentes. A colaboração das famílias 

também acontece por meio de participação em gincanas e eventos, com o intuito de 

conscientizá-los quanto à importância da participação da família na rotina escolar. 

 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio  

 

A escola também conta com o Serviço de Orientação Educacional (SOE), da 

Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAA) e atendimento da sala de 

recursos (AEE). O SOE visa amenizar as dificuldades enfrentadas pela comunidade 

escolar. A EEAA atua intervindo de forma avaliativa, preventiva e institucional com os 

alunos e professores. E AEE identificando, organizando e planejando de forma 

coletiva com o professor da sala de aula, através da seleção de estratégias, recursos 

e metodologias diversificadas, com adequação curricular visando à melhoria da 

aprendizagem dos alunos diagnosticados com DI, DF e TGD. Em todos esses 

serviços a escola enfrenta dificuldade devido ao excessivo número de alunos 

atendidos, muitos casos aguardando retorno das famílias, para a realização de 

devidos encaminhamentos. 

 

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

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

outros. 

 

Atuam na escola jovens Educadores Sociais como monitores da educação 

especial, apoiando alunos com necessidades educacionais especiais nas atividades 

de vida diária, autônoma e social no contexto escolar e nas atividades extraclasse, 

assim como nas atividades pedagógicas, utilização e organização do material didático 

pedagógico pessoal, coletivo e auxiliar na realização das tarefas pedagógicas 

conforme orientação do professor. 
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VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO- 

APRENDIZAGEM 

 

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

 

A avaliação realizada por toda a escola será a formativa, que parte da 

construção diária do aluno e avalia globalmente, em suas habilidades e competências 

adquiridas. Assim a avaliação é contínua, respeitando as individualidades de cada 

aluno. 

A avaliação fundamenta-se nos processos de aprendizagem, em seus aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e comportamentais; fundamenta-se em 

aprendizagens significativas e funcionais, que se aplicam em diversos contextos e 

que podem ser atualizados.  

A avaliação institucional será de grande valia, pois, todos os segmentos 

participarão de forma democrática de todo o processo, e assim, as correções de 

falhas serão possíveis, até mesmo para continuidade das ações que deram certo e 

planejamento de novas. 

Para acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, algumas 

práticas são utilizadas a partir do planejamento individual e/ou coletivo dos 

professores:  

a) Observação e anotação diária sobre o que os alunos ainda não 

compreenderam e do que necessitam de maior atenção e orientação, com 

posterior preenchimento do Registro de avaliação (RAV); 

b) Prova, como um instrumento avaliativo a serviço da regulação do ensino e da 

aprendizagem. 

c) Portfólio com atividades, como forma de acompanhamento contínuo arquivado 

em pastas ou material encadernado, sobre o desenvolvimento bimestral dos 

alunos. 

 

2. Recuperação Continuada  

 

A instituição escolar entende que o uso da recuperação continuada é de grande 

proveito para o grupo de alunos, pois visa evitar que se acumule para o final do ano 

as dificuldades que os alunos vão apresentando durante todo o ano letivo. Assim, 
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utilizamos como praticas de recuperação continuada os reagrupamentos inter e 

intraclasse, bem como o projeto interventivo. 

Os reagrupamentos interclasse e intraclasse ocorrem semanalmente em todos 

os anos atendidos pela Escola Classe 65 e são realizados com atividades elaboradas 

pelos professores, com supervisão da coordenação escolar, para sanar as principais 

dificuldades apresentadas pelos alunos.  

Já o projeto interventivo pontual e temporal, é elaborado e desenvolvido pelo 

coordenador pedagógico para atender aos alunos que apresentam maior dificuldade 

de alcance da meta institucional estabelecida para a série que o aluno está cursando. 

Cabe salientar que o projeto interventivo é pontual e temporário, pois é realizado com 

atividades intencionais para sanar as dificuldades específicas do aluno. 

 

3.  Conselho de Classe 

 

Ao final do bimestre com o objetivo de analisar os aspectos gerais da turma, 

casos de destaque ou dificuldades na aprendizagem, problemas de indisciplina, bem 

como avaliar as necessidades individuais, intervenções realizadas, avanços 

alcançados no processo ensino-aprendizagem, além das estratégias pedagógicas 

adotadas, entre elas, o projeto interventivo, reforço e os reagrupamentos. Destaca-se 

também, que no Conselho de Classe são discutidos encaminhamentos com vistas à 

resolução de dificuldades percebidas no processo de ensino e aprendizagem. 
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VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 

A avaliação do projeto político pedagógico também será formativa, conforme as 

dimensões: diagnóstica, participativa, processual e contínua. Ocorrerá 

bimestralmente, por meio de discussões e preenchimento de questionário pela 

comunidade escolar com vistas à melhoria da proposta pedagógica. 
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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 

Pedagógica 

Promover a participação 

das crianças de forma 

efetiva nas atividades 

pedagógicas. 

• Discussão sobre os problemas 

sociais, desigualdade, falta de 

oportunidades que a comunidade 

enfrenta; 

• Oficinas pedagógicas, aulas de 

campo e pesquisa, tendo a leitura 

como meio para interpretar 

informações e resolver problemas; 

• Realização de uma Feira de Leitura 

como espaço de exposição dos 

trabalhos desenvolvidos, visando 

aprendizagens significativas e uma 

educação de qualidade; 

• Realização de Feira de Ciências e no 

sentido de compartilhar experiências 

e experimentos, desenvolvendo nos 

alunos habilidades do conhecimento 

científico. 

Observação e 

discussão com 

vistas a trazer 

melhorias nas 

execuções. 

Direção, 

coordenação e 

professores. 

Diária e 

semestral. 

Garantir a presença de 

pelo menos 50% dos 

responsáveis nas palestras 

promovidas pela 

Palestras para todos os segmentos da 

comunidade escolar, envolvendo temas que 

resgatem a auto-estima, motivação e no 

Observação e 

discussão com 

vistas a trazer 

melhorias nas 

Direção, EEAA, 

SOE, coordenação 

pedagógica e 

Diária e 

bimestralmente. 
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instituição. processo de ensino-aprendizagem execuções professor. 

Reduzir em 10% o 

quantitativo de retenção e 

evasão escolar, assim 

como melhorar os índices 

de avaliação externa. 

• Realização de intervenções 

pedagógicas propostas pelas 

Diretrizes Pedagógicas para todos 

os alunos, como reforço, 

reagrupamento e projeto 

interventivo. 

• Promoção de passeios e eventos 

como Semana de Educação para a 

Vida, Semana da Inclusão, Feira 

Literária, Cultural, Ciências e 

campeonatos com fins educativos, 

didático-pedagógicos e lazer;  

• Valorização das produções 

acadêmicas, por meio de 

exposições, dramatizações e 

mostras. 

Observação e 

discussão com 

vistas a trazer 

melhorias nas 

execuções. 

 

Direção, EEAA, 

SOE, coordenação 

pedagógica e 

professor. 

Anual. 

Gestão das 

aprendizagens 

e dos 

resultados 

educacionais 

Superar em um ano os 

índices de 

desenvolvimento 

educacional propostos pelo 

Ministério da Educação. 

• Palestras sobre a importância da 

formação escolar; 

• Utilizar dados estatísticos da escola 

para reorientar atividades 

pedagógicas;  

• Promover avaliação institucional 

para buscar soluções diante das 

dificuldades. 

Observação e 

discussão com 

vistas a trazer 

melhorias nas 

execuções. 

Direção, 

coordenação e 

professores. 

Diária e 

semestral  

 

Gestão 

Participativa 

Incentivar a participação 

de todos os membros da 

comunidade escolar em 

discussões acerca da 

gestão escolar e definição 

de suas necessidades e 

• Reuniões e conversas informais em 

horários diferenciados; 

• Coleta de sugestões; 

• Convite para participação em 

eventos escolares;  

• Reunião de membros do Conselho 

Observação e 

discussão com 

vistas a trazer 

melhorias nas 

execuções. 

Direção, 

coordenação e 

professores. 

Diária e 

semestral 
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prioridades. Escolar para discussões e 

deliberações. 
 

Gestãode 

pessoas 

Incentivar a formação 

continuada dos 

profissionais da educação. 

• Participação dos funcionários em 

cursos de formação continuada para 

aprimorar conhecimentos; 

• Orientação específica para os 

jovens educadores; 

• Oficinas e palestras acerca de temas 

concernentes à educação. 

Observação e 

discussão com 

vistas a trazer 

melhorias nas 

execuções.  

Direção e 

coordenação. 

Diária e 

semestralmente 

 

Gestão 

Financeira 

Aplicar 100% das verbas 

do PDAF, PDDE e MAIS 

EDUCAÇÃO, de acordo 

com as prioridades 

elencadas pela 

comunidade escolar. 

• Gerenciamento de verbas formais 

do Governo, como PDAF 

(Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira), 

PDDE (Programa Dinheiro Direto 

na Escola – FNDE) e PDDE – 

MAIS EDUCAÇÃO. 

• Gerenciamento de verbas informais 

arrecadadas com rifas, eventos, 

bingos, venda de uniformes, 

passeios e outros. 

Observação e 

discussão com 

vistas a trazer 

melhorias nas 

execuções. 

Direção Diária e 

semestralmente. 

 

Gestão 

Administrativa 

Realizar melhorias 

estruturais na escola no 

período anual, garantindo 

o mínimo de conforto 

necessário para o 

desenvolvimento das ações 

pedagógicas, reuniões, 

assembleias, 

desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares, 

oficinas pedagógicas e 

• Cobertura da quadra de esportes; 

• Construção de um refeitório e um 

local para descanso para os alunos 

da Educação Integral; 

• Reconstrução do espaço de jardim e 

horta para que os objetivos 

educacionais, ambientais e estéticos 

sejam alcançados; 

• Aquisição de mais aparelhos de 

televisão e DVD, se possível em 

todas as salas; 

• Manutenção dos computadores do 

Observação e 

discussão com 

vistas a trazer 

melhorias nas 

execuções. 

Direção, 

coordenadores e 

professores. 

2º semestre 
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eventos. laboratório de informática; 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

Coordenação Regional de Ensino - Ceilândia 

 

 

Plano de Ação 2018 
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

 

CRE: CEILÂNDIA 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 65 DE CEILÂNDIA                                   Telefone: 3901-7663 

Psicólogo responsável:                                                                                       Matrícula SEEDF:                         CRP: 

E-mail:                                                                                                                   Celular: 

Turno(s) de atendimento: 

Pedagogo responsável: KELLY HELENA DE OLIVEIRA                                 Matrícula SEEDF: 211002-4                          
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E-mail: kellyhelena1@hotmail.com                                                                   Celular: 61 99261-5464 

Pedagogo responsável: SUSANA DA SILVA FERNANDES                              Matrícula SEEDF: 210991-3 

E-mail: susanafernands@msn.com.br                                                              Celular: 61 999898972 

Turno(s) de atendimento: Matutino e vespertino  

 
 

Diagnóstico inicial 

A Escola Classe 65 de Ceilândia foi fundada em 04/01/2007 para atender crianças da Educação Infantil ao 5° ano da Educação 

Básica – Anos Iniciais. Inicialmente foram construídas quinze salas de aulas. A QNR, setor onde se localiza a escola, era uma área de 

invasão que foi regularizada pelo governo, ofertando lotes a população que ali morava de maneira irregular. Com o tempo o setor foi 

se estruturando e a escola ganhou um novo bloco com mais doze salas de aula. Atualmente a instituição conta com 26 salas de aula 

atendendo um total de 50 turmas, num total de 1013 alunos, sendo 517 no turno matutino e 496 no vespertino.  

 

A escola possui poucos espaços adequados a prática esportiva, de lazer ou mesmo para reforço escolar e atividades no contra-turno. 

Há ainda um laboratório de informática que conta com poucos computadores em funcionamento, uma quadra poliesportiva pequena e 

descoberta e uma sala de leitura.  

 

A participação da comunidade nas atividades escolares e no processo de desenvolvimento dos alunos é ainda reduzida, justificada 

pelos responsáveis pela elevada carga horária de trabalho diária. Nas entrevistas com os familiares realizadas pela Equipe é possível 

perceber que grande parte das famílias apresenta configuração diferenciada do modelo tradicional. Há um índice grande de pais que 

vivem separados, bem como de filhos sob a guarda de avós, tios, madrastas, padrastos etc. Existem também na região elevado 

número de casos de violência doméstica, uso de drogas, marginalidade, responsáveis que estão detidos, homicídios, furtos e roubos, 

pedofilia etc., ou seja, as crianças convivem diariamente com a vulnerabilidade social.   

mailto:kellyhelena1@hotmail.com
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A escola realiza projetos e ações no intuito de amenizar o impacto desses fatores externos na vida escolar das crianças e acolher a 

comunidade escolar auxiliando dentro das possibilidades. Quanto à prática pedagógica, o processo educacional tenta contemplar um 

tipo de ensino e aprendizagem que ultrapasse a mera reprodução de saberes cristalizados, possibilitando, assim, que o indivíduo 

torne-se crítico e que exerça a sua cidadania, buscando alternativas de superação da realidade. 

 

Documentos como o Projeto Político Pedagógico e o Plano de Ação da Equipe de Apoio à Aprendizagem tornam-se fundamentais, 

pois são elementos norteadores da organização de ações, visando o sucesso escolar dos alunos. A escola atende apenas os anos 

iniciais da educação básica, do 1º ao 5º ano, e não oferece Educação Integral. Temos ainda 4 turmas de correção de fluxo com alunos 

com 2 ou mais anos de defasagem idade/série.  

A instituição escolar contou com pedagogo na Equipe pela primeira vez no ano de 2010 e até o ano letivo de 2014 era alta a 

rotatividade desse profissional. A escola teve um único psicólogo escolar que entrou na EEAA em 2011 e saiu em 2014, entretanto 

sua atuação também não foi contínua, pois nesse intervalo de tempo o mesmo saiu da escola e retornou posteriormente. Atualmente 

a escola conta com duas pedagogas que atuam juntas na Equipe desde 2014 e desde então sem o psicólogo escolar. 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA – 2018 



 
SEEDF/CREC/Ceilândia 

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com 

 
 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

3. 

Acompanhamento 

do Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

Meta 2 

2.12 – Criar 

mecanismos 

para o 

acompanhament

o individualizado 

dos alunos do 

ensino 

fundamental, 

atentando para 

as 

especificidades 

do estudante de 

forma a garantir 

a qualidade do 

atendimento. 

Conhecer e 

investigar as 

potencialidades e 

dificuldades de 

cada criança, os 

múltiplos fatores 

envolvidos no 

contexto escolar, 

para melhor 

planejamento e 

eficácia do 

trabalho 

individual; 

 

Realizar 

procedimentos de 

avaliação e 

intervenção às 

queixas 

escolares; 

 

EEAA, 

professores, 

Coordenação 

Pedagógica, 

Supervisão 

Pedagógica . 

 

Bimestralmente  Análise da 

evolução dos 

discentes 

verificada por 

meio da avaliação 

dos professores 

na perspectiva 

formativa e 

avaliação 

pedagógica pela 

Equipe.  

2- Assessoria ao 
Meta 2.  

2.14 – 

Ressignificar a 

práxis pedagógica 

Assessorar o 

trabalho 

EEAA, 

professores 

Semanalmente  Os professores 

registrarão suas 
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Trabalho Coletivo 

 

Reorganizar, por 

meio de amplo 

debate com os 

profissionais da 

educação, o 

trabalho 

pedagógico, 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

educação. 

 

do professor com 

vistas às 

aprendizagens; 

pedagógico dos 

professores; 

Participar do 

trabalho 

pedagógico junto 

à supervisão e 

coordenação; 

 

Coordenação 

Pedagógica, 

Supervisão 

Pedagógica, 

Direção. 

considerações em 

instrumento 

construído para 

verificar:  

-relevância do 

conteúdo de 

formação;  

-estratégia 

utilizada; 

 -organização do 

tempo/espaço;  

-material de apoio 

disponibilizado. 

2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

 

Meta 2. 

2.35 – Fomentar 

ações 

pedagógicas que 

promovam a 

transição entre 

Melhorar a 

qualidade do 

processo de 

ensino e 

aprendizagem; 

Propiciar aos 

Realizar 

momentos de 

reflexão e 

debates sobre os 

documentos e 

diretrizes 

EEAA, 

Coordenação 

Pedagógica, 

Supervisão 

Pedagógica, 

Direção  

Trimestralmente Avaliação oral dos 

participantes 

acerca dos temas 

e metodologia 

utilizados. 



 
SEEDF/CREC/Ceilândia 

GOEAA – Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem - 
 SBN QD 02 Bloco C – 6 º Andar - Edifício Phenícia- Brasília/DF - Telefone: 3901-7611 goeaa.dipef@gmail.com 

 
 

as etapas da 

educação básica 

e as fases do 

ensino 

fundamental e 

que gerem 

debates e 

avaliações entre 

os profissionais 

da educação 

sobre a 

organização 

escolar em ciclos 

e a organização 

do trabalho 

pedagógico, 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

educação. 

profissionais da 

escola um melhor 

entendimento 

acerca das 

políticas públicas 

norteadoras do 

trabalho escolar; 

educacionais; 
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2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

 

Meta 4. 

4.6 – Ampliar a 

formação 

continuada dos 

profissionais das 

escolas 

regulares do 

Distrito Federal, 

nas diferentes 

áreas de 

atendimento aos 

estudantes com 

deficiência, 

transtorno global 

do 

desenvolvimento 

e altas 

habilidades ou 

super-dotação. 

Conhecer as 

diversas 

deficiências e 

principais 

transtornos que 

interferem na vida 

escolar dos 

estudantes; 

Reorganizar a 

atuação 

pedagógica diária 

de acordo com as 

necessidades 

individuais dos 

alunos; 

Promover 

palestras, cursos 

e debates acerca 

das deficiências e 

transtornos; 

EEAA, AEE, 

Coordenação 

Pedagógica, 

professores, 

Supervisão 

pedagógica, 

palestrantes e 

convidados. 

Bimestralmente  Os professores 

registrarão suas 

considerações em 

instrumento 

construído para 

verificar:  

-relevância do 

conteúdo de 

formação;  

-estratégia 

utilizada; 

 -organização do 

tempo/espaço;  

-material de apoio 

disponibilizado. 

1- Mapeamento 
Meta 4 

4.11 – Garantir 

Propiciar ao aluno 

com necessidade 

Encaminhar os 

alunos com 

EEAA, 

 AEE,  

Semestralmente 

 

  Análise do 

rendimento por 
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Institucional; 

 

atendimento 

educacional 

especializado em 

salas de 

recursos 

multifuncionais, 

generalista e 

específico, nas 

formas 

complementar e 

suplementar, a 

todos os 

educandos com 

deficiência, 

transtorno global 

do 

desenvolvimento 

e altas 

habilidades ou 

superdotação, 

matriculados na 

rede pública de 

Educacional 

Especial as 

estratégias e 

intervenções 

adequadas a sua 

necessidade, 

conforme 

legislação 

vigente; 

necessidade 

educacional 

especial para os 

respectivos 

atendimentos aos 

quais faz jus; 

 

Manter contato 

bimestral com os 

demais serviços 

acerca do 

desenvolvimento 

desses alunos; 

SAA 

 

 

 

 

EEAA, 

 AEE,  

SAA 

 

 

 

 

 

Bimestralmente 

meio de relatórios 

de 

desenvolvimento. 

 

 

Feedback dos 

profissionais da 

Sala de Recursos 

e de Apoio. 
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ensino do Distrito 

Federal. 

2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

 

Meta 4 

4.18 – Apoiar 

ações de 

enfrentamento à 

discriminação, ao 

preconceito e à 

violência, 

visando ao 

estabelecimento 

de condições 

adequadas para 

o sucesso 

educacional dos 

educandos com 

deficiência, 

transtorno global 

do 

desenvolvimento 

Reduzir atitudes 

discriminatórias, 

preconceituosas e 

violentas com 

vistas a favorecer 

a inclusão dos 

alunos com 

deficiência; 

Auxiliar nas 

atividades de 

conscientização 

social previstas 

no calendário 

anual da rede 

púbica de ensino 

do Distrito 

Federal; 

SOE, EEAA, 

Equipe docente, 

comunidade 

escolar.  

Datas oficiais 

previstas no 

calendário da 

rede pública de 

ensino do Distrito 

Federal. 

Avaliação 

direcionada e 

coleta de 

sugestões. 
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e altas 

habilidades ou 

superdotação em 

colaboração com 

as famílias e com 

órgãos públicos 

de assistência 

social, saúde e 

proteção à 

infância, à 

adolescência e à 

juventude. 

1- Mapeamento 

Institucional; 

 

Meta 4 

4.32 – Assegurar 

prioridade, 

mediante 

antecipação de 

matrícula e de 

atendimento, a 

todas as crianças 

com deficiência 

Garantir aos 

alunos com 

deficiências as 

possibilidades de 

adequação 

educacional de 

acordo com suas 

necessidades; 

Avaliar os alunos 

com deficiência e 

definir os 

encaminhamentos 

indicados para 

cada aluno; 

  

Participar da 

elaboração da 

EEAA, AEE, 

Equipe docente e 

discente 

 

 

 

EEAA, AEE, 

Equipe docente , 

Secretaria escolar 

No momento da 

confecção do 

RAIE. 

 

 

 

Anualmente  

Registro da 

Direção e dos 

professores a 

cerca dos 

encaminhamentos 

dados a cada 

criança.  

 

Estratégia de 
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em idade escolar 

(de 4 a 17 anos) 

em todas as 

escolas comuns 

públicas e 

privadas do 

Distrito Federal. 

estratégia de 

matrícula; 

matrícula  

 

 

 

 

3- 

Acompanhamento 

do Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

Meta 5 

5.1 – Estruturar 
os processos 
pedagógicos de 
alfabetização, 
nos anos iniciais 
do ensino 
fundamental, 
articulando-os 
com as 
estratégias 
desenvolvidas na 
pré-escola, com 
qualificação e 
valorização dos 
professores 
alfabetizadores e 
com apoio 
pedagógico 
específico, a fim 

Aumentar o 

número de alunos 

alfabetizados em 

cada ciclo da 

aprendizagem; 

Acompanhar e 

intervir nas 

queixas de 

aprendizagem; 

 

Prestar 

atendimento 

direto aos alunos 

com baixo 

rendimento 

escolar; 

 

Assessorar o 

professor no 

Professores, 

Coordenação 

Pedagógica, 

Supervisão, EEAA 

e alunos 

Durante todo o 

ano. 

Acompanhamento 

da evolução do 

desenvolvimento 

escolar por meio 

do Teste da 

Psicogênese, 

avaliações 

institucionais e 

nacionais. 

Por meio das 

atividades 

direcionadas no 

atendimento direto 

com confecção de 
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de garantir 
alfabetização 
plena de todas 
as crianças. 

 

planejamento das 

atividades 

direcionadas aos 

alunos com 

dificuldades; 

portfólio.  

2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

 

Meta 5 

5.3 – Fomentar o 
desenvolvimento 
de tecnologias 
educacionais e 
de práticas 
pedagógicas 
inovadoras que 
assegurem a 
alfabetização e 
favoreçam a 
melhoria do fluxo 
escolar e a 
aprendizagem 
dos estudantes, 
consideradas as 
diversas 
abordagens 
metodológicas e 
sua efetividade. 

Fortalecer e 

intensificar o uso 

de recursos 

digitais e 

tecnológicos no 

processo de 

ensino; 

Propor atividades 

pedagógicas que 

possibilitem maior 

inserção dos 

alunos a realidade 

tecnológica e 

mais próxima dos 

seus interesses; 

Professores,  

EEAA 

Bimestralmente  Feedback dos 

professores a 

cerca das 

atividades 

propostas. 

3- 

Acompanhamento 
Meta 5 

Assegurar que os 

alunos com 

Colaborar com a 

efetivação da 

EEAA,AEE, SAA, 

alunos e Equipe 

Durante todo o 

ano  

Exposição oral  
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do Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

5.4 – Garantir a 

alfabetização das 

pessoas com 

deficiência, 

considerando as 

suas 

especificidades, 

inclusive a 

alfabetização 

bilíngue de 

pessoas surdas, 

sem 

estabelecimento 

de terminalidade 

temporal. 

 

 

deficiência 

tenham 

atendimento 

adequado a sua 

necessidade; 

adequação 

curricular dos 

alunos com 

deficiência; 

Propor aos 

professores 

atividades 

direcionadas as 

dificuldades e 

potencialidades 

dos alunos de 

acordo com suas 

necessidades; 

Acompanhar o 

desenvolvimento 

dos alunos com 

deficiência; 

Colaborar com a 

efetivação da 

adequação 

curricular dos 

alunos com 

docente 

 

 

EEAA,AEE, SAA, 

alunos e Equipe 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAA,AEE, SAA, 

alunos e Equipe 

docente 

 

 

 

 

 

Quinzenalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bimestralmente  

 

 

 

 

Resultado 

obtido nas 

atividades 

propostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleta de 

opiniões e 

sugestões nos 

Conselhos de 

Classe 
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deficiência;  

2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

 

Meta 5 

5.6 – Estimular 

as unidades 

escolares à 

criação de seus 

respectivos 

instrumentos de 

avaliação e 

acompanhament

o, considerando 

o sentido 

formativo da 

avaliação, 

implementando 

estratégias 

pedagógicas 

para alfabetizar 

todos os alunos 

e alunas até o 

final do terceiro 

Refletir a cerca 

das práticas 

avaliativas e 

aplicá-las dentro 

da perspectiva 

formativa; 

Realizar 

momentos de 

estudos sobre a 

avaliação 

formativa; 

 

Acompanhar o 

processo 

avaliativo em sala 

de aula; 

EEAA, Equipe 

docente 

Bimestralmente Questionário 

direcionado 
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ano do ensino 

fundamental. 

2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

 

Meta 5 

5.8 – Promover e 
estimular a 
formação inicial e 
continuada de 
professores para 
a alfabetização 
de crianças, com 
o conhecimento 
de novas 
tecnologias 
educacionais e 
práticas 
pedagógicas 
inovadoras no 
que concerne ao 
processo de 
ensino, de 
aprendizagem e 
de avaliação, 
estimulando a 
articulação entre 
programas de 
pós-graduação 
lato sensu e 
stricto sensu e 
ações de 

 Estimular a 

participação em 

programas de 

aperfeiçoamento 

profissional; 

 

Ofertar palestras 

e oficinas  de 

acordo com a 

demanda escolar; 

EEAA, DIREÇÃO, 

SUPERVISÃO 

PEDAGÓGICA , 

PALESTRANTES 

E CONVIDADOS 

Bimestralmente Exposição oral e 

registro das 

concepções dos 

professores e 

participantes 
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formação 
continuada de 
professores para 
a alfabetização. 

 

2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

 

Meta 7.  

7.13 – Mobilizar 
as famílias e 
setores da 
sociedade civil, 
articulando a 
educação formal 
e as experiências 
de educação 
popular e cidadã, 
com os 
propósitos de 
que a educação 
seja assumida 
como 
responsabilidade 
de todos e de 
ampliar o 
controle social 
sobre o 
cumprimento das 
políticas públicas 
educacionais. 

Aproximar 

comunidade e as 

famílias do 

trabalho 

pedagógico 

visando 

compreender o 

processo de 

aprendizagem e 

atuar nele; 

Sensibilizar as 

famílias para 

maior participação 

no processo 

educacional dos 

estudantes; 

 

Auxiliar no 

trabalho escolar 

feito pelas 

instituições 

parceiras com a 

comunidade; 

SOE, EEAA, 

Equipe docente, 

comunidade 

escolar, Conselho 

Tutelar, Secretaria 

da Criança 

Durante todo o 

ano 

Questionário 

direcionado 
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1- Mapeamento 

Institucional; 

 

7.23 – Induzir o 
processo 
contínuo de 
autoavaliação 
das escolas da 
educação básica. 

Compreender a 

realidade 

educacional da 

instituição e 

definir os 

aspectos que 

carecem de 

melhorias, com 

vistas a um 

melhor 

planejamento de 

trabalho. 

Criar avaliações 

diagnósticas para 

os alunos no 

inicio e durante o 

ano letivo; 

 

Proporcionar 

momentos ao 

corpo docente de 

autoavaliação e 

reorganização do 

trabalho 

pedagógico; 

Equipe docente, 

EEAA   

 

 

 

Equipe docente, 

EEAA 

Durante todo o 

ano 

 

 

 

 

 

Bimestralmente  

Análise da 

evolução dos 

alunos por meio 

das avaliações  

 

 

 

Exposição oral 

2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

 

7.29 – Garantir 
meios e 
instrumentos de 
multiplicação dos 
bons projetos 
desenvolvidos 
pelos 
profissionais de 
educação da 
rede pública de 
ensino, 
valorizando estes 

Conhecer novas 

formas de 

trabalho e 

oportunizar a 

troca de 

experiências entre 

os profissionais; 

Propor momentos 

de troca de 

experiências entre 

os profissionais 

da própria escola; 

Participar das 

reuniões da EEAA 

junto a 

coordenação 

EEAA, Equipe 

Intermediária de 

Apoio, Equipes de 

outras escolas da 

CREC, Serviços 

da CREC   

 

Bimestralmente 

 

 

 

 

 

Registro escrito de 

ganhos de 

aprendizado 

durante a troca de 

experiências 
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profissionais e 
fortalecendo a 
qualidade da 
educação. 

intermediaria para 

aperfeiçoamento 

do trabalho e 

ganho de 

experiências com 

os demais 

profissionais da 

mesma área de 

atuação; 

 

EEAA, Equipe 

Intermediária de 

Apoio, Equipes de 

outras escolas da 

CREC, Serviços 

da CREC 

Quinzenalmente  Registro escrito de 

ganhos de 

aprendizado 

durante a troca de 

experiências 

 
  

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

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Aproximar comunidade e 

as famílias do trabalho 

pedagógico visando 

compreender o processo 

de aprendizagem e atuar 

nele; 

Reuniões e palestras 

direcionadas com os 

responsáveis a fim de 

sensibilizar as famílias 

para maior participação 

no processo educacional 

dos estudantes; 

SOE 

EEAA 

AEE 

Palestras: uma em cada 

semestre 

Reuniões com familiares: 

bimestralmente 

 

Avaliação oral ao final da 

atividade direcionada com 

perguntas pre-elaboradas.  
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Reduzir atitudes 

discriminatórias, 

preconceituosas e 

violentas com vistas a 

favorecer a inclusão de 

todos independente de 

credo, cor, idade, sexo, 

deficiência, etc. 

Promover atividades de 

conscientização social 

acerca de práticas 

adequadas a inclusão e 

compreensão das 

diferenças tanto com 

alunos e servidores 

quanto com a 

comunidade.  

SOE 

EEAA 

AEE 

Uma ação em cada 

semestre 

Avaliação oral dos 

participantes acerca do 

trabalho realizado 

Colaborar com projetos e 

ações direcionadas ao 

trabalho pedagógico 

estruturado no PPP da 

escola. 

Reunir e discutir acerca 

de ações integradas dos 

serviços a fim de 

colaborar com o trabalho 

pedagógico com maior 

fragilidade no tempo da 

discussão. 

Planejar e estruturar 

intervenções pontuais. 

SOE 

EEAA 

AEE 

Bimestralmente Discussão oral acerca da 

validade das ações. 

Questionário estruturado 

para preenchimento dos 

professores acerca do 

impacto das ações 

planejadas no 

desenvolvimento dos 

alunos. 

Reduzir os índices de 

reprovação e evasão 

Acompanhar os alunos 

com elevado número de 

reprovações e faltas e 

SOE 

EAA 

Bimestralmente Relato oral dos professor 

acerca das ações 
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escolar. baixo rendimento escolar. 

Orientar as famílias 

desses alunos quanto a 

atividades e atitudes a 

serem tomadas a fim de 

sanar tais dificuldades. 

Propor ao professor 

atividades e intervenções 

direcionadas.  

AEE realizadas. 

Favorecer o processo de 

transição entre as etapas 

da educação básica. 

Sensibilizar os 

profissionais acerca 

desse momento 

importante no percurso 

escolar de cada 

indivíduo. 

Propor ações individuais 

e coletivas a serem 

aplicadas em sala de 

aula a fim de preparar as 

crianças para tais 

mudanças. 

Debater acerca da 

SOE 

EAA 

AEE 

No segundo semestre Avaliação oral dos 

participantes através de 

dinâmica de grupo em 

cada debate e cada 

assessoramento. 
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organização escolar em 

ciclos e refletir sobre a 

reprovação nesse 

contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Susana da Silva Fernandes  
 210991-3 

 

Kelly Helena de Oliveira  
 211002-4 

___________________________________ 
Pedagogo(s/as) Responsável(is)/matrícula(s) 

Assinatura com carimbo 
 

_____________________________________ 
Psicólogo(a) Responsável/matrícula 

Assinatura com carimbo/CRP 
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        Angélica Gomes da 

Silva  
        23958-5 

______________________________________ 
Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
 


