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“Se você não ama algo, não vai andar um quilômetro extra, 
não vai trabalhar um fim de semana extra e nem desafiar tanto 

o comum.”  
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 APRESENTAÇÃO  

  

O Projeto Político Pedagógico que ora apresentamos foi reformulado no início de 

2017. Partimos da análise do PPP anterior.  

A participação dos profissionais da escola e da comunidade escolar deu-se nas 

coordenações coletivas, nos dias de Avaliação Institucional e em reuniões. Nesses 

encontros foram discutidos a importância do PPP para a construção da identidade da 

escola, foram levantados e analisados dados sobre o trabalho pedagógico e ainda 

estabeleceu-se ações e metas a serem alcançadas.  

Participaram da elaboração deste documento toda a equipe gestora, corpo docente, 

equipe das salas de recursos, equipe de apoio à aprendizagem, auxiliares de educação, 

comunidade escolar e alunos.  

Por se tratar de uma Escola Classe que atende crianças com idade de seis a dez 

anos e estas não apresentam maturidade para participar de forma sistematizada da 

elaboração deste documento, oportunizou-se as crianças expressar suas opiniões, 

sugestões e questionários, pesquisas orais e escritas, produção de textos e desenhos.  

Foi garantida a participação da comunidade escolar através de encontros, reuniões, 

preenchimento de questionários e pesquisas, colhendo dessa forma informações, 

expectativas e avaliação do trabalho desenvolvido na escola.  

Durante todo o ano de 2017 foram traçadas e encaminhadas ações que deveriam 

constar no PPP 2018, uma vez que a avaliação deste projeto é feita no decorrer do 

processo, isso faz muita diferença porque se estabelece um elo entre os atores e o cenário 

educativo. Eventuais problemas e dificuldades encontradas serviram como referência e 

norte para a elaboração desta atualização.  

Este Projeto Político Pedagógico construído coletivamente contém dados que 

informam as características gerais da instituição e aponta indicativos referentes ao 

trabalho que se desenvolve e que se pretende desenvolver. Revela a missão da escola, 

ou seja, a finalidade e razões de sua existência.  
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO  

  

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

voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de 

construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do 

acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso de todos os 

estudantes”.   

PPP Carlos Mota.p.25  

A Escola Classe 15 assume a missão da SEEDF e se compromete a garantir 

educação pública de qualidade, mediada pela Gestão Democrática e articulada à proposta 

de formação integral dos estudantes, num processo de inclusão educacional que objetiva 

a permanência com sucesso escolar dos estudantes.  

Compromete-se a garantir os princípios da Educação Integral: integralidade, Inter 

setorização, transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialidade, trabalho em 

rede e convivência escolar negociada, o que possibilita a ampliação de oportunidades aos 

estudantes.  

            

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA  

  

             A Escola Classe 15 de Ceilândia, situada à EQNN 08/10 Área Especial –  

Guariroba – DF, foi constituída pela SHIS e inaugurada em 12 de dezembro de 1978 pelo 

Governador Elmo Serejo Farias. A primeira diretora foi Marisa.  

Pela localização da escola, atendemos várias quadras residenciais próximas, bem 

como ANEE’ S oriundos do P Sul, pois somos escola inclusiva polo DA.  

No decorrer dos anos a escola passou por várias reformas, bem como: construção 

do muro, construção do bloco D e dos banheiros para atender a pré-escola, construção de 

salas especiais: tablado, laboratório de informática, depósito e quadra de esportes.  
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Iniciou-se o trabalho atendendo a primeira etapa do ensino fundamental (1ª a 4ª 

série), com a necessidade da comunidade foi agregado a EJA (Alfabetização até a 4ª 

série), e também a pré-escola, sendo que a EJA, há poucos anos, foi transferido para outro 

polo conforme solicitação da Regional de Ensino.  

Em 2008 a escola começou a ofertar Educação Integral em tempo parcial. Cerca de 

oitenta alunos, três vezes na semana ficavam na escola sete horas diárias. Nesse período 

eles participavam de oficinas e almoçavam na escola. As oficinas eram ministradas por 

monitores que eram jovens universitários que participavam de um Projeto do Governo: a 

Bolsa Universitária.  

 

Com a oferta de Educação Integral foi necessária fazer algumas mudanças no 

espaço físico da escola e na estrutura administrativa. Entre elas as mais significativas 

foram:  

• Criação de um laboratório de Informática – Duas salas do Bloco administrativo 

foram desativadas e transformadas em um laboratório de informática. Na 

ocasião, a então professora Márcia Valéria da Silva conseguiu uma doação de 

quinze computadores da Caixa Econômica Federal e o Proinfo (Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional) ajudou a consolidar o funcionamento do 

laboratório de informática, revitalizando e dando assistência necessária para o 

bom funcionamento do mesmo.  

• Horta Escolar – A segunda mudança realizada foi à transformação de uma área 

baldia, próxima ao pátio da escola, que antes servia para juntar mato, lixo e 

inservíveis, foi transformada em uma horta. O processo de criação e construção 

da horta foi conduzido pela então Supervisora Pedagógica Márcia Valéria Silva 

e pelo vice-diretor Ricardo da Silva Koziel. O grande envolvimento da 

Supervisora pelo projeto possibilitou algumas parcerias, entre elas com a 

EMATER.  

• Espaço Ipê Amarelo - Em 2011 com o objetivo de ampliar a área útil da escola 

e aumentar o número de alunos atendidos pela Escola Integral foi criado o 

Espaço Ipê Amarelo (na lateral direita do Bloco A). Nesse local, existiam várias 

árvores de grande porte, que já estavam destruindo o piso e o teto, pois tratavam 



 

8  

  

de pés de jaca e de abacate, que quando maduras atingiam o telhado colocando 

em risco as crianças. Idealizado pela então Supervisora Pedagógica Mariângela 

R. de Oliveira, a construção desse espaço foi fruto de muito trabalho e insistência 

junto a órgãos públicos como SLU, NOVACAP e administração de Ceilândia 

para remoção das árvores e terraplanagem do terreno. Depois de concluída a 

primeira etapa, foram plantados dois Ipês Amarelos e instaladas mesas e 

bancos (lembrando uma praça). O nome foi escolhido pelo então diretor Ricardo 

da Silva Koziel, por se tratar de um espaço que iria acolher os alunos que 

ficavam em Tempo Integral, onde poderiam ler e praticar jogos de mesa. Foram 

instaladas quatro duchas para futuros banhos de chuveiro e de mangueira. Foi 

feita uma animada inauguração com os alunos e foi colocada uma placa de 

madeira com o nome: “ESPAÇO IPÊ AMARELO”.    

 

 

 

ANTES   
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DEPOIS   
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 Espaço Movimentação - Em 2012, com o início da obra de cobertura da quadra 

de esportes, precisou-se criar um espaço alternativo para que se pudessem 

desenvolver atividades de recreação e esportivas. Nasceu então o Espaço 

Movimentação (área atrás do Bloco Administrativo C), que recebeu uma 

terraplanagem e um piso de cimento grosso. Quem batizou o local com o nome 

ESPAÇO MOVIMENTAÇÃO foi a então vice-diretora da época Fabiana Rubin.  

 

• Programa Mais Educação – A EC 15 de Ceilândia aderiu a este Programa do 

Governo Federal e passou a contar com recursos financeiros para desenvolver 

as atividades do Tempo Integral.  Neste mesmo ano a Escola tornou-se 

referência, sendo convidada a participar do Congresso do Programa Mais 

Educação representando o DF. A aluna Nathalia Alexandra Tavares dos Santos 

e a mãe e professora Maria José da Silva compuseram a mesa e falaram sobre 

a experiência e a importância da Escola Integral para suas vidas e para a 

comunidade.  

 

           Neste período a escola recebeu visitas de representantes do MEC, da Secretaria 

de Educação e da Regional de Ensino da Ceilândia para conhecer o trabalho 

pedagógico e a estrutura física da escola, para uma possível ampliação do atendimento 

em tempo integral para todos os alunos em 2013.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Antes    

  

Depois    



 

11  

  

 Em agosto de 2012 a EC 15 foi convidada pela Secretaria de Educação e pela 

Regional de Ensino de Ceilândia a se tornar Escola Polo do Projeto de Educação 

Integral em Tempo (PROEITI) e esta proposta foi aceita pela Equipe Gestora da escola 

(Diretor: Ricardo da Silva, Vice: Fabiana Rubin e Supervisora Pedagógica Mariângela 

R. de Oliveira Cambraia).  

A partir de então, construiu-se um projeto para contemplar a oferta de dez horas 

diárias aos seiscentos e trinta alunos da escola, uma vez que estes não poderiam ser 

remanejados para outras instituições.   

A proposta desse novo desafio foi apresentada e aprovada por 90% dos pais 

que foram favoráveis à implantação do PROEITI.  

(...) “O Debate acerca da Educação Integral requer o alargamento da visão 

sobre a instituição escolar de tal modo que a abertura para o diálogo possa ser também 

expressão do reconhecimento de que a “escola compõe uma rede de espaços sociais 

(institucionais e não institucionais) que constrói comportamentos, juízos de valor, 

saberes e formas de ser e estar no mundo” (MOLL, 2007, p.139). Esse alargamento 

possibilita a problematização consequente do projeto educativo frente ao sucesso 

escolar, por meio das relações entre saberes, currículo e aprendizagem.  

Um dos primeiros desafios da escola era alocar vinte e quatro turmas em 

apenas vinte salas de aula, para isso a equipe gestora com o objetivo de otimizar todos 

os espaços existentes realizou as seguintes ações: 

 Compra de uma tenda 10mx10m - para que se pudessem fazer atividades 

físicas, recreativas e de descanso na sombra.  

 Aquisição de um palco 8m x 8m, para realização das aulas de dança e 

apresentações culturais e artísticas na escola.  

 Criação de uma quadra de areia para atividades físicas e recreativas.  

 Instalação de seis bebedouros na escola.  

 Instalação de bancada e cubas com torneiras nos banheiros das crianças para 

facilitar a higiene.  

 Foram adquiridas em parceria com a marcenaria da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal (a escola comprou o material e a SEEDF entrou com a mão de 
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obra) as mesas e os bancos para o refeitório.  “Foram adquiridos também duas 

TV´s de 40”, três Totós, duas mesas de Aero Rockey, um jogo Basquete, um 

Xbox e uma Cama-elástica.  

 “Oito salas de aulas foram adaptadas para Salas Ambientes” sendo: duas para 

Letramento Matemático, duas para Letramento Português, uma para Educação 

Ambiental, duas para descanso e uma para Leitura.  

 

                         

        IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR  
  

Escola Classe 15 de Ceilândia 2- Endereço:  EQNN 08/10 Ceilândia Sul   

CEP: 72220-540 - Distrito Federal Localização: Urbana  

Turno de Funcionamento: Integral  

Telefone: (61) 3901 6851  

Inep: 53007743  

E-mail: ec15@creceilandia.com  

Horário de Atendimento aos Alunos: 08h às 18h  

Total de alunos: 450  

Total de ANEEs: 38  

Total de turmas com Integração Inversa: 03  

Total de classe comum Inclusiva: 16  

Total de Professores Efetivos: 53  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Visita do MEC/CEINT/REGIONAL DE CEILÂNDIA   
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A Escola Classe 15 de Ceilândia ministra a Educação Básica em Tempo Integral 
oferecendo:   

 Ensino Fundamental do 1º ano ao 5º ano;   

a) Regime de nove anos para o Ensino Fundamental em turmas inclusivas.  

Serviços Oferecidos pela Escola/SEE:  

 Merenda escolar  

 Atendimento com Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem  

(Pedagoga e Orientadora Educacional) 

 Sala de Recursos  

 

 Recursos Financeiros:  

 PDAF (anualmente)  

 PDDE  

 Eventos (Festa Junina, Festa da Família).  

 PDDE – Programa Mais Educação  
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3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 
 

  A Escola Classe 15 é uma escola pública, localizada na EQNN 08/10 – Área 

Especial, Guariroba – Distrito Federal. Foi criada em 07 de setembro de 1980, pela 

resolução 108/78, foi construída pela SHIS e inaugurada em 12 de Dezembro de 1978, 

pelo Senhor Governador do Distrito Federal Senhor Elmo Serejo Farias.  

   A primeira Diretora foi Marisa. Iniciou-se o trabalho atendendo a primeira etapa do 

Ensino Fundamental, a Educação Infantil e EJA que alguns anos atrás foi transferida 

para outro pólo conforme solicitação da Regional de Ensino.   

   Está situada em região urbana, em suas proximidades, além das quadras 

residenciais, há o comércio local, parque, quadra e um centro espírita. A comunidade 

é composta, em sua maioria, por moradores de classe média baixa com nível cultural 

mais voltado para atividades religiosas e festas populares (por exemplo festa junina e 

carnaval). 

        A Escola Classe 15 está a cinco anos desenvolvendo o projeto de Escola em 

Tempo Integral de 10 horas. Neste ano de 2018 a escola aderiu ao 2º Ciclo distribuído 

em dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1º, 2º, 3º anos e o 

segundo bloco que se constitui das turmas dos 4ºs e 5ºs anos. Atende a 468 

estudantes, sendo 46 ANEEs. Procura-se oferecer um ambiente inclusivo, favorecendo 

o desenvolvimento do estudante nos aspectos sociais, afetivo e cognitivo. 

        O quadro de funcionários é composto por Diretor, Vice-Diretora, Supervisora 

Pedagógica, Coordenadoras, Orientadora Educacional, Professora da Sala de 

Recursos de DA, Pedagoga do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem, 

Professores, Assistentes de educação, Secretária, Auxiliar de Secretária, Funcionários 

da Cantina (terceirizados), Funcionários da Limpeza (terceirizados) e Professores 

Readaptados. 

         A equipe gestora além de contar com os funcionários já mencionados, possui 

ainda o apoio do Conselho Escolar cujas funções são consultivas, deliberativas e 

fiscalizadoras. 

         O acesso aos meios de cultura se dá através de visita a museu, cinema, teatro, 

planetário e zoológico. Existe uma preocupação com a prática de atividade física, além 

de aulas de Educação Física na escola com profissionais habilitados, os estudantes 

saem duas vezes por semana para o Centro Olímpico onde participam das aulas de 

natação, futebol, voleibol, basquetebol e atletismo. A instituição se destaca por 
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desenvolver um trabalho integrado com a comunidade, permitindo ao educando atuar 

gradativamente no grupo social a que pertence, seguindo sempre os valores de 

participação, respeito, igualdade criatividade e transparência. 

 Os professores que trabalham nesta instituição são selecionados por concurso 

público realizado pelo Governo do Distrito Federal e professores de contrato 

temporário. O diretor da escola foi escolhido através de eleição envolvendo toda 

comunidade escolar.  

         A Escola Classe 15 de Ceilândia, pauta o seu trabalho nos seguintes documentos:

  

 Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal; 

 Currículo em Movimento da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal; 

 Estratégia Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização; 

 Estratégia de Matrícula para as Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal; 

 Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, do 

Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos e da Orientação 

Educacional; 

 Projeto Político Pedagógico. 

 

  Tais documentos viabilizam o fazer pedagógico na construção de uma escola 

pública de qualidade, pautada no exercício pleno da cidadania e como instrumento real 

de transformação social. Os professores contam, com o acompanhamento das 

coordenadoras e da supervisora pedagógica, que na, maioria das vezes são 

responsáveis por conduzir as reuniões coletivas e os projetos. Os outros membros da 

direção também são atuantes, presentes e dispostos a apoiar os professores em suas 

necessidades, organizando materiais, conversando com pais e estudantes, não se 

limitando apenas aos aspectos administrativos. 

              A proposta principal é promover uma escola de qualidade, democrática, 

participativa e comunitária, apresentando-se como espaço cultural de socialização e 
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desenvolvimento do estudante, preparando-o para o exercício pleno de seus deveres 

e direitos, sinônimos de cidadania. 

              O Serviço de Orientação Educacional faz um trabalho de acompanhamento 

constante dos estudantes, sempre disponível a atendê-los, ouvindo-os e também 

acompanhando as famílias. A Equipe de Apoio a Aprendizagem atua juntamente com 

o SOE no atendimento aos estudantes encaminhados pelos professores com queixas 

diversas, também de escuta dos estudantes e famílias, orientação a professores, tendo 

sempre em vista os procedimentos PAIQUE. 

            A instituição conta também com o atendimento de duas Salas de Recurso, uma 

generalista, onde a profissional é uma pedagoga itinerante, lotada na EC 22, 

responsável por atender os ENEEs diagnosticados (Deficiente Intelectual, Transtorno 

Global do Desenvolvimento e Deficiente Físico) e a outra responsável por atender 

apenas estudantes com Deficiência Auditiva. 

            Os estudantes que não atingem as habilidades previstas são atendidos no 

reagrupamento e projeto interventivo, sempre visando o maior rendimento, caso não 

apresentem avanço, são encaminhados para Equipe Especializada de Apoio À 

Aprendizagem para que inicie os procedimentos que se fizerem necessários. 

            Pode-se perceber que a escola possui bons resultados pedagógicos, com 

baixos índices de repetência e evasão escolar e um conceito positivo da comunidade. 

A procura de vagas na escola é constante durante todo ano letivo, muitos pais 

argumentam que querem matricular o filho nesta escola por saberem dos bons 

resultados apresentados. 

            Mesmo com bons resultados a unidade escolar tem necessidades de melhorias, 

no aspecto físico há necessidade de mais banheiros para os estudantes onde tenha 

chuveiros e vestiários adequado, no aspecto pedagógico existe a necessidade de uma 

maior participação da família no ambiente escolar com maior responsabilidade para o 

sucesso dos estudantes. 

           Considerando a necessidade pedagógica, se constitui as metas do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA): 

 Assessorar o trabalho coletivo participando com os demais profissionais da 

Instituição Escolar na construção de estratégias alternativas de ensino, de forma a 

superar os obstáculos na aquisição do conhecimento dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, visando à melhoria da qualidade do processo, por meio de avaliações 

interventivas, preventivas e institucionais. 
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 Acompanhar o processo de Ensino e aprendizagem; 

 Apoiar a comunidade escolar no processo de inclusão do estudante com 

necessidades educacionais especiais; 

 Avaliar e intervir junto aos estudantes com suspeitas de Necessidades Educacionais 

Especiais, defasagem em idade e série, multirrepetência, fragmentação do processo 

de alfabetização e dificuldades no processo de aprendizagem de acordo com as 

orientações do PAIQUE - Procedimento de Avaliação e Intervenção das Queixas 

escolares -, organizando os registros interno e externo (Relatório de Intervenção 

Educacional); 

 Sensibilizar as famílias quanto à participação no processo educacional dos filhos; 

 Evidenciar contradições entre as normas, práticas educativas e os discursos dos 

profissionais, contribuindo para análise das rupturas e para reformulações 

institucionais; 

 Apoiar o processo de ensino-aprendizagem por meio de acompanhamento e 

intervenção junto ao professor em sala de aula, bem como acompanhamento de 

estudantes individual ou em grupo, caso seja necessário, a fim de possibilitar o 

desenvolvimento e aprendizagem ao estudante; 

 Orientar os docentes (professor) envolvidos no processo ensino e aprendizagem 

sobre a utilização de estratégias e metodologias específicas para favorecer a prática 

pedagógica e o desenvolvimento dos alunos que foi solicitado apoio específico, por 

meio de entrevista, oficinas, reuniões, encontros pedagógicos e estudo de caso. 

 

 
3.1 - CONTEXTO EDUCACIONAL  

  

               A Escola Classe 15 está localizada na periferia do Distrito Federal, em uma 

área de vulnerabilidade social. Segundo relatório técnico de 2010 do DIEESE, a 

Ceilândia é o território mais vulnerável do DF, onde 23% das famílias têm como renda 

per capita até um quarto de salário mínimo e 53% da população não frequenta a 

escola.  

              A clientela de estudantes atendidos tem na sua grande maioria família 

formada por mãe, avó e dois ou mais filhos e 25% dos alunos são beneficiários do 

Programa Bolsa Família.  
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               Por se tratar de uma escola localizada nessa área e atender uma clientela 

carente socioeconomicamente e afetivamente, a partir de        2013          a instituição 

passou a ofertar Educação Integral em Tempo Integral, oferecendo dez horas diárias 

de aula aos seus quatrocentos e cinquenta alunos. A EC 15 passou a ser a única na 

zona urbana de Ceilândia, a oferecer essa modalidade de ensino à crianças de seis a 

onze anos.  

               Com esse Projeto de Educação Integral em Tempo Integral é possível junto 

com Programa Bolsa Família, promover mais renda para as famílias, pois a criança 

que estuda dez horas diárias faz quatro refeições por dia na escola, o que impacta no 

gasto familiar com alimentação; A família que trabalha fora não precisa pagar um 

terceiro para cuidar da criança; Pode trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que 

o filho está em lugar seguro e com oportunidade de aprendizagens, gerando assim 

mais qualidade de vida.  

               Por se tratar de uma Escola Integral em Tempo Integral é possível conhecer 

os estudantes mais profundamente e oferecer-lhes uma educação que contemple seu 

desenvolvimento integral, tendo como principal objetivo um espaço rico em 

aprendizagens e proporcionar vivência de valores fundamentais para o 

desenvolvimento da cidadania.  

               A maioria dos estudantes convive em seus lares com pessoas que já 

cometeram algum tipo de ato infracional e que estão ou já estiveram em privação de 

liberdade e isso interfere no cotidiano da escola; bem como a questão dos pais 

separados.  

 

3.2 PERFIL DOS PROFISSIONAIS 

 

Os professores são compostos por: 

 

 Quarenta efetivos da SEEDF. 

 Dezesseis Contratos Temporário. 

 Sete professores readaptados. 

Desse quantitativo 99% possuem curso superior e participaram de algum curso de 

formação continuada nos últimos dois anos. 
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3.3 PERFIL DOS ESTUDANTES E DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 

Para conhecer o perfil dos estudantes e da comunidade escolar, foi feita uma pesquisa 

através de questionários, com isso foram coletados e identificados os seguintes dados: 

 

Os responsáveis pela vida escolar dos estudantes são:  

 48% o pai e a mãe 

 41% só a mãe 

 7% avôs 

 3% só o pai. 

 70% dos estudantes moram nas proximidades da escola e 30% moram longe da 

longe (Sol Nascente, Pôr do Sol, Águas Lindas e Taguatinga). 

 57% moram em casa alugada e 43% moram em casa própria. 

 

Quanto ao nível de escolaridade da mãe:  

 32% possuem Ensino Médio completo 

 18% possuem Ensino Superior completo 

 13% possuem Ensino Superior incompleto 

 12% possuem Ensino Médio incompleto 

 16% Ensino Fundamental incompleto 

 04% Ensino Fundamental completo 

 2% sem escolaridade 

 2% não souberam informar 

 

1. O principal motivo para matricular o filho na EC 15 foi: 

53% -  Considera uma escola de qualidade. 

38% -  Trabalham o dia todo e não tem com quem deixar o filho. 

09% -   Porque mora perto da escola 

 

2. Quanto ao ensino oferecido pela escola em comparação com outras escolas:  

 

57% - Muito melhor que as outras 

38% - Melhor que as outras 

05% - Igual as outras 
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3. Quanto a aparência e conservação do prédio: 

 

38% - Muito bom 

51% - Boa 

10% - Razoável 

1% - Muito ruim 

 

4. Espaço Escolar (salas de aula, pátio, quadra) 

 

44% - Muito bom 

49% - Bom 

07% - Razoável 

 

3.3  INFRAESTRUTURA  

 

 01sala para diretor e vice-diretor; 

 01 sala para o supervisor pedagógico; 

 01sala para coordenação da escola integral; 

 01sala para coordenação com serviços de mecanografia; 

 01 banheiro feminino (professoras); 

 01 banheiro masculino (professores); 

 01 cantina; 

 01 refeitório para atender a todos os estudantes da Escola Integral; 

 01 sala de professores; 

 01 copa para funcionários; 

 01 sala de leitura; 

 Espaço Ipê Amarelo; (aberto) 

 Espaço Movimentação; (aberto) 

 01 Quadra coberta; 

  Banheiros masculinos e banheiros femininos para os estudantes;(ambos sem 

chuveiros) 

 01 banheiro para estudantes com necessidades educacionais especiais; 
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 20 salas de aula; 

 Dessas, 3 salas são divididas ao meio com divisórias para atender ao SOE, 

SEAA e a Sala de Recursos (generalista) 

 01 Sala de Recurso de D.A 

 01 sala para os auxiliares; 

 01 laboratório de informática; 

 01 parquinho de recreação.                        

 

RECURSOS E MATERIAIS DISPONÍVEIS: 

 

 Data Show 

 02 TV 40’ polegadas 

 06 caixas de som portáteis 

 Sistema de Câmeras de segurança 

 04 computadores 

 03 impressoras 

 02 caixas de som grande 

 01 mesa de som 

 01 palco 

 

3.5 INDICADORES DE DESEMPENHO ESCOLAR 

 

A escola tem tido êxito nos indicadores internos e externos (aprovação, 

reprovação, evasão e IDEB), fruto de um trabalho responsável e comprometido, 

utilizando estratégias como: 

 Padronização e Organização de conteúdo: O planejamento é feito  coletivamente e 

discutido por toda equipe gestora, docente e de apoio a aprendizagem, anualmente 

e bimestralmente, garantindo que todas as turmas tenham acesso ao mesmo 

currículo. 

 Controle de faltas dos estudantes. A Escola acompanha a frequência dos 

estudantes, de forma que ao apresentar faltas a família é convocada e o Conselho 

Tutelar acionado. 
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 Maior tempo na escola. Com regime de dez horas de aula, os estudantes tem mais 

tempo e mais oportunidade de aprendizagem e isto muito contribui para o melhor 

desenvolvimento. 

 Trabalho em equipe: A equipe gestora motiva e mobiliza toda equipe e comunidade. 

Os professores trabalham afinados em busca dos objetivos traçados. 

 Avaliação constante para identificar alunos com dificuldades de aprendizagens. A 

equipe gestora, a Equipe de Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos, 

Coordenadores se empenham em diagnosticar e propor estratégias para sanar 

possíveis dificuldades de aprendizagem apresentadas pelo estudante, bem como em 

convocar as famílias para investigar possíveis Transtornos, Deficiências e/ou 

distúrbios junto a profissionais da área de saúde. 

 Projeto Interventivo. Os estudantes são atendidos individualmente pelos 

professores da turma, por professores readaptados e pelos coordenadores 

pedagógicos. Este projeto parte da seguinte premissa: todos podem aprender, mas 

os estudantes têm ritmos diferentes de aprendizagem. O diagnóstico dos alunos com 

mais dificuldades de aprendizagens vem do contato diário com o professor e do 

resultado das avaliações periódicas. 

  Avaliação constante para identificar alunos com dificuldades de aprendizagens: A 

experiência internacional diz que avaliar e cobrar resultados é importante para 

avançar. Com a avaliação multidisciplinar é possível a equipe gestora conhecer 

melhor as aprendizagens dos estudantes e propor estratégias para o avanço das 

mesmas. 

 Boa infraestrutura. As instalações são simples, porém limpas e bem cuidadas. Não 

há depredação. Todos os espaços físicos são bem aproveitados e otimizados em prol 

do desenvolvimento dos estudantes.  

 Participação dos pais na escola. A escola utiliza estratégias para que as famílias 

participem ativamente da vida escolar dos estudantes como: reuniões, palestras, 

convocações, aplicativos e festas. 

            Nas coordenações pedagógicas, nas reuniões com as famílias e 

especialmente no encontro cotidiano com os estudantes, discutiu-se os 

procedimentos e instrumentos avaliativos e a possibilidade de se articular os três 

níveis da avaliação (aprendizagens, institucional e em larga escala), e foi definido 

pelo grupo que a próxima meta a ser alcançada em 2017 no IDEB é 6.7 
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            Os indicadores de aprovação, reprovação e evasão da EC15 mostra que os 

trabalho realizado está no caminho certo, e que é possível alcançar a meta proposta 

pelo grupo. 

  

a) INDICADORES INTERNOS 
 

INDICADORES  

 
ANO 

     
APROVAÇÃO 

         
REPROVAÇÃO 

 
EVASÃO 

2012 95,6% 4,36% 0% 

2013 95,4% 4,54% 0% 

2014 94,4% 5,58% 0% 

2015 97,3% 2,67% 0% 

2016 99,2% 0,8% 0% 
 

b) INDICADORES EXTERNOS 

 

(INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA)  IDEB 

ANO NOTA META 

2007 4,5  5,2  

2009 5,4 5,5 

2011 6,1 5,9 

2013 5,9 6,2 

2015 6,2 6,4 

2017 7,2 6,6 

 
 

 
AVALIAÇÃO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO 

 

ANA 

 

MATEMÁTICA 

ANO NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

2013 17,4% 33,51% 21,81% 27,28% 

2014 1,2% 21,69% 18,07% 59,04% 

2016 2,17% 19,57% 19,57% 58,7% 

 

ANA 

 
LEITURA 

ANO NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 

2013 14,19% 32,66% 38,8% 22,89% 
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2014 2,41% 15,66% 59,04% 59,04% 

2016 0,0% 22,09% 46,51% 31,4% 

 
 

ESCRITA  

ANO NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5 

2013 0,0% 7,99% 12,81% 57,49% - 

2014 2,41% 15,66% 59,04% 22,89% - 

2016 2,33% 4,65% 0,0% 65,12% 27,91% 

 
 

II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

 

A proposta principal é promover uma escola de qualidade, democrática, 

participativa e comunitária, apresentando-se como espaço cultural de socialização e 

desenvolvimento do educando, preparando-o para o exercício pleno de seus deveres e 

direitos, sinônimos de cidadania. 

Além disso, a Escola Classe 15 de Ceilândia tem por finalidade atender o disposto 

na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente que é ministrar a Educação Infantil e os anos iniciais do 

Ensino Fundamental.  

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

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

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

intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como educadora, mas 

também como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não só de sua 

especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la no exercício 

dessas novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente buscam a 

companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-la” (Currículo 

em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014ª, p.10).   

É importante delinearmos as responsabilidades específicas de cada sujeito, vemos 

que elas se complementam, devendo estar em total sintonia como partes de uma 

engrenagem, ondem cada um assume sua função, ciente de que assim como sua 

atuação depende das ações dos demais, é a atuação dos demais que permite que se 

possa atuar. 

  

• Estudante – o estudante é identificado e pensado como demandante de uma 

escola integral e definido como um sujeito plural, único e coletivo, individualizado e 

multiplicado pelas redes sociais. Portanto, um sujeito pleno de seus direitos, um estudante 
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cidadão que tem condições de ditar seu destino de modo horizontal em todas as suas 

dimensões.   

• Equipe Gestora - é a responsável pela articulação das ações administrativas, pela 

articulação do trabalho pedagógico a ser desenvolvido entre as diversas equipes 

pedagógicas, agindo como um elo entre comunidade escolar e a SEEDF, devendo 

participar das reuniões/encontros, identificando problemas e sugerindo aperfeiçoamentos 

na proposta de trabalho.  

• Professor Regente – Responsável pelo trabalho pedagógico desenvolvido na 

escola  

• Coordenador Pedagógico - Responsável pela sistematização do espaço/tempo 

da coordenação pedagógica, articulando a reflexão do pensar e do fazer pedagógico, 

assumindo o protagonismo no apoio ao trabalho pedagógico, na formação continuada, no 

planejamento e no desenvolvimento do PPP. É o profissional que operacionaliza a 

integração entre os professores, a equipe gestora, a comunidade escolar e os Centros 

Olímpicos, operacionalizando as demandas diárias. Produz e corrige as Avaliações 

Multidisciplinares e coordena as saídas externas.  

 

III - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

  

       A promoção do Projeto de Educação Integral, enraizado no projeto político-

pedagógico da escola, pressupõe o diálogo com a comunidade, de modo a favorecer 

a complementariedade entre os diferentes agentes e espaços educativos. Este 

Projeto orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia 

Histórico-Cultural.  

       Na pedagogia histórico-crítica (a teoria crítica da educação) a escola ganha 

grande destaque. Na verdade ela recebe o dever de "propiciar a aquisição dos 

instrumentos que possibilitem o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o 

próprio acesso aos rudimentos desse saber [...]" (SAVIANI, 2008, p. 15). Mas o que 

vem a ser esse saber elaborado? Como ele se manifesta? Este saber elaborado é o 

conhecimento construído historicamente pelos homens e desse modo não se 

confunde com algo que a natureza nos proporciona. Ele é o trabalho não material. 

Ele é o clássico, ou seja, "[...] é aquilo que se firmou como fundamental, como 

essencial [...]" (ibidem, p. 14).  
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       Podemos corroborar que o clássico não está associado a "conteúdos", ou seja, 

não estamos caminhando nos trilhos da pedagogia tradicional, pois este 

entendimento de tradicionalismo empregado nesta corrente pedagógica não é o 

mesmo na pedagogia histórico-crítica, pois nesta abordagem temos o clássico como 

sinônimo de tradicional. Pois se apropriando dos conhecimentos, dos clássicos, o 

dominado terá condições de se libertar das amarras dominantes, caso contrário "[...] 

o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes 

dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação" 

(SAVIANI, 2007, p. 55).  

A escola adota a concepção de Educação Integral e segue os princípios da 

Educação Integral nas Escolas Públicas do Distrito Federal a serem observados 

pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das ações propostas 

no Currículo em Movimento da Educação Básica, no caderno de Pressupostos 

Teóricos, (pág.28). São eles: Integralidade, Intersetorialização, Transversalidade, 

Diálogo Escola e Comunidade, Territorialidade, Trabalho em Rede.  

 
  IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

DIMENSÃO   OBJETIVOS   Procedimentos  Prazo  

GESTÃO  
 PEDAGÓGICA  

Garantir a participação 

de toda comunidade 

escolar na elaboração e 

implementação do PPP.  

  

• Promover reuniões bimestrais com 

a comunidade  

• Sensibilizar a comunidade da 

importância do PPP  

• Produzir o PPP em consonância 

com os apontamentos da  

Comunidade  

2018  

Realizar junto a alunos, 

família e funcionários 

uma Avaliação 

Institucional trimestral 

acerca das práticas e 

processos escolares.  

Analisar os resultados 

para o Planejamento  

Institucional, visando seu  
desenvolvimento 

contínuo.  

  

• Realizar trimestralmente reunião 

com familiares e alunos  

• Propor ação dialogada afim de 

avaliar o desempenho da escola 

dos processos escolares.  

• Utilizar os resultados obtidos como 

insumo para o planejamento 

institucional.  

2018  
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GESTÃO DAS  
APRENDIZAGEN 
S E DOS  
RESULTADOS  
EDUCACIONAIS   

Implantar uma cultura de 

responsabilização dos 

educadores, educandos 

e família pelos 

resultados, 

especialmente os de 

aprendizagem, alinhadas 

à concepção de 

educação presente no 

PPP.  

• Demonstrar os professores, 

colaboradores e familiares os 

resultados obtidos  

• Conscientizar a comunidade 

acadêmica da sua 

responsabilidade para a  

Obtenção dos indicadores  
• Informar que os indicadores estão 

em consonância com o PPP   

2019  

GESTÃO  
PARTICIPATIVA   

Aumentar a frequência 

dos pais/família na 

escola.  

• Convidar os pais e familiares 

para o convívio acadêmicos  

• Sensibilizar os familiares da 

importância de sua participação 

na vida escolar do aluno.  

2019  

Promover ações de 

socialização entre os 

segmentos da 

comunidade escolar.  

• Promover eventos de integração 

para a comunidade escolar  

• Promover atividades de 

socialização durante a execução 

do evento  

2018  

Envolver os pais nos 

projetos da escola.  
• Promover reuniões bimestrais com 

os pais  

• Sensibilizar os pais da importância 

da sua participação da vivencia da 

escola  

• Envolver os pais não só nos 

projetos realizados dentro do 

ambiente  
Escolar.  

2018  

Garantir a Gestão 

Democrática  
• Adequar a escola ao processo de 

gestão democrática  

• Proporcionar a condição de 

abertura de chapas, a fim de 

garantir a ampla concorrência nas 

eleições  

• Garantir lisura nos processos 

eleitorais  

• Garantir transparência na gestão 

da escola.  

2016  

Abrir espaços para 

discussão e avaliação do 

PPP.  

• Convidar a comunidade escolar 

para discutir o PPP  

• Criar ferramentas que 

proporcionem a construção 

conjunta do PPP da escola  

2018  



 

28  

  

GESTÃO DE 

PESSOAS  
Garantir que o corpo 

docente esteja afinado e 

comprometido com o 

PPP, os objetivos e 

metas institucionais.  

• Discutir nas coordenações 

coletivas as metas do PPP com o 

corpo docente  

• Sensibilizar o corpo docente da 

sua importância no processo de 

alcance das metas do PPP.  

2018  

Investir na formação 

continuada nas 

coordenações coletivas.  

• Desenvolver ferramentas para a 

formação continuada dos 

docentes  

• Fazer do horário de coordenação 

coletiva espaço de formação 

continuada  

2018  

Atender a todos os 

servidores em suas 

necessidades e observar 

critérios legais 

pertinentes a cada 

segmento.  

• Receber a demanda do servidor   
• Analisar a solicitação 

encaminhada   

• Deliberar sobre a solicitação se 

baseando nas normas e critérios  

Institucionais   

2018  

Promover um ambiente 

de trabalho agradável e 

produtivo, promovendo 

comemorações, 

incentivando maior união 

e solidariedade.  

• Promover semanas pedagógicas 

com intuito de informar e integrar 

os servidores  

• Promover eventos de integração 

entre os colaboradores no final de 

cada semestre  

• Promover a comemoração dos 

aniversariantes do mês a fim de  

Integrar a equipe   

2018  

GESTÃO  
FINANCEIRA  

Otimizar a utilização dos 

recursos financeiros e o 

funcionamento físico da 

escola 

 Empregar o recurso financeiro da 

escola na conservação e reparo  

do ambiente escolar  

2019  

 Socializar os recursos 

financeiros  

Disponibilizados, 

discutindo sua aplicação 

em suas necessidades 

didático pedagógica e 

física.  

• Agir de forma planejada no controle 

dos gastos mitigando desperdícios 

de recursos.  

• Disponibilizar recursos, quando 

houver, para atividades didáticas e 

pedagógicas, com objetivo de 

enriquecer o processo pedagógico 

dos professores   

2018  
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GESTÃO  
ADMINISTRATIVA   

Manter a conservação do 

prédio. Promover 

melhorias no ambiente 

escolar.  

• Elaborar um cheklist com todos os 

ambientes da escola  

• Passar diariamente em todos os 

ambientes verificando a 

necessidade de reparos   

• Solicitar que os colaboradores da 

escola avise a direção caso note 

necessidade de reparo em seu 

ambiente de trabalho  

• Levantar as necessidade de reparo 

e buscar a solução caso a caso  

2019  

  

 

 V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA  

 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaço  

A EC 15 organizará seu trabalho pedagógico a fim de garantir um único turno; o 

turno integral, conforme prevê as Diretrizes da Educação Integral do DF (PÁG. 39).   

A escola é elemento essencial no processo de aprendizagem, mas, para se garantir 

o direito de aprender, é preciso que esteja associada a outros espaços. A educação vai 

muito além da sala de aula. Ruas, parques, centros de convivência comunitária, 

organizações sociais, ambiente familiar e outros espaços têm o potencial de se tornar 

lugares de aprendizagem, onde crianças brincam, experimentam e descobrem o mundo. 

Cabe à escola o papel de unir o saber escolar ao saber popular e comunitário e, dessa 

forma, ajudar seus estudantes a se tornarem mais conscientes, participativos e capazes 

de entender e melhorar a realidade de suas famílias e comunidades.  Para que a 

educação integral seja efetiva, é preciso considerar dois pontos chaves:   

• Educação contextualizada – significa incorporar a todas as ações educativas, sejam 

as desenvolvidas na escola, seja aquelas realizadas como ações complementares na 

comunidade, o reconhecimento da realidade e da diversidade regional e local, nas suas 

dimensões culturais, sociais e econômicas.   

• Atenção individualizada – significa reconhecer cada criança e adolescente como 

sujeito do processo de aprendizagem, reforçando e valorizando seus conhecimentos e 

suas possibilidades e apoiando-os no enfrentamento de seus desafios.  
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          Na tentativa de compreender e construir práticas de Educação que eduquem 

integralmente “o desenvolvimento humano como horizonte (...), a necessidade de 

realização das potencialidades de cada indivíduo para que possa evoluir plenamente 

com a conjugação de suas capacidades, conectando as diversas dimensões do sujeito 

(cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, física, biológica)”. (Guará, 2006, p.16).  

        Respaldados no decreto nº7. 083, de 27 de janeiro de 2010, no artigo 2º inciso I 

que diz que um dos princípios da educação integral é: articulação das disciplinas 

curriculares com diferentes campos de conhecimento e práticas socioculturais.  

       Na tentativa de garantir o acesso do aluno a todo o currículo da Educação Básica, 

buscando excelência no fazer pedagógico diário, atenderemos as orientações do 

Projeto Piloto de Educação Integral em Tempo Integral (PROEITI) desta forma 

propomos:  

• Os quatrocentos e setenta e três alunos matriculados nessa instituição de ensino 

serão atendidos durante 10h diárias, todos os dias da semana.  

• Serão oferecidas quatro refeições diárias.  

• O almoço será servido em duas etapas para aproximadamente 225 alunos por 

vez. O refeitório será no pátio da escola, com mobiliário específico para tal.  

• Durante a etapa do almoço os alunos serão acompanhados pelo professor 

regente, pelo professor de atividades complementares, pelas coordenadoras da 

Escola Integral, pelos monitores e demais funcionários que se fizer necessário.  

• Após o almoço virá à etapa de higienização bucal dos alunos, que serão 

orientados pelo professor do turno matutino.  

• Após o almoço e a higienização os alunos terão um momento livre para o 

descanso e/ou lazer. Esses momentos serão organizados e planejados pelo 

professor do turno matutino.  

• Os espaços que poderão ser utilizados serão: Sala de Aula, Espaço Ipê Amarelo 

(adaptado com tenda, jogos de mesa, material recreativo e gibis), quadra 

coberta e Tenda no Espaço Movimentação.  

• Cada turma será atendida por quatro professores da SEEDF. Um chamado de 

professor REGENTE que será responsável por ministrar o currículo de Língua 

Portuguesa (Conhecimentos linguísticos articulados com textos), Matemática 

(Números e Operações e Tratamento das Informações), História e Geografia. 
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Um professor chamado de ATIVIDADES COMPLEMENTARES, responsável por 

ministrar o currículo de Língua Portuguesa (Produção Escrita e Oral e 

Literatura), Matemática (Espaço e Forma, Grandezas e Medidas), Ciências e 

Artes. Um professor de EDUCAÇÃO FÍSICA e um professor de INFORMÁTICA.  

• As Atividades Complementares serão desenvolvidas nas salas de aulas, no 

Centro Olímpico Parque da Vaquejada e nos espaços abertos da escola.  

• Serão oferecidas no horário de Atividades Complementares, oficinas de 

Horta/Educação Ambiental e Dança ministrada por um Educador Social, sempre 

com a presença do professor de Atividades Complementares.  

• As aulas de Educação Física e Sala de Leitura acontecerão no período 

destinado às aulas do professor regente, entremeando a Base Comum do 

Currículo, articulando os conhecimentos e habilidades e garantindo um único 

turno na escola.  

• Características para um professor de atividades complementares: dinâmico, que 

gosta de desafios, criativo, participativo, gostar do que faz saber trabalhar em 

equipe, falar a língua dos alunos, ser sensível a experiência que os alunos estão 

vivenciando.  

            Neste contexto todo o currículo será contemplado e todas as habilidades e as 

competências que se apresentam como decorrências dessa aprendizagem serão 

privilegiadas. As inovações tecnológicas e os saberes que possibilitam valorizar a 

igualdade como direito, a possibilidade de conviver e aprender com a diversidade, de 

participar e de intervir na sociedade irão permear e transcender o currículo escolar.  

          Esta organização está respaldada pelas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais 

para a Educação em Tempo Integral, na página 28 onde diz que ” Poderá ser 

entremeada, ou seja, a Base Nacional Comum e as atividades complementares da 

Parte Flexível encontram-se distribuídas nos dois turnos...” 

           O trabalho pedagógico em todas as áreas será norteado por um projeto, que 

envolverá todos os envolvidos no processo educativo.   

           Em 2018 serão trabalhados os seguintes projetos:  

• 1º Bimestre – Água e Sustentabilidade 
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• 2º Bimestre – EC 15 pelo Mundo do Futebol   

• 3º Bimestre – Ser Honesto é legal!   

• 4ºBimestre – EC 15: 40 Anos fazendo história    

          Todos os professores abordarão o tema comprometendo-se a contextualizar o 

estudo de forma lúdica e sistemática, bem como ter a consciência que sua missão 

maior é alfabetizar.   

           As avaliações multidisciplinares serão contextualizadas com o tema dos projetos.  

2- Projetos interdisciplinares            

      A escola realizará os Momentos Cívicos com os objetivos de:  

• Atender a lei federal de 21 de setembro de 2009, criada por Lincoln Portela e 

sancionada pelo presidente em exercício José Alencar, que obriga as escolas a 

realizarem o momento cívico.  

• Demonstrar amor e respeito pela Pátria através da execução do Hino Nacional.  

• Possibilitar que o estudante seja autor da construção desse espaço, produzindo 

artisticamente apresentações de cunho social e didático.  

• Aumentar a autoestima dos estudantes pelas coisas públicas, a relação com a 

escola, ficando um marco simbólico de que o momento cívico está à 

representação do Brasil.  

            O momento cívico será realizado a cada dois meses e a divisão será feita entre 

os professores regentes e os professores das Atividades Complementares. Cada um 

ficará responsável por um semestre, comprometendo-se a produzir e apresentar as 

principais datas comemorativas de forma criativa.  

            As apresentações poderão ser: musicais, teatrais, jograis e etc. ficarão a 

escolha dos alunos e professores, deverão contemplar as datas comemorativas e 

outros temas relacionados aos projetos trabalhados.   

            Todo momento cívico e cultural terá início com a execução do Hino Nacional e 

hasteamento Bandeira Nacional.  
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            O Momento Cívico contemplará apresentações artísticas e culturais de acordo 

com o tema dos projetos. Cada professor será responsável por uma apresentação no 

primeiro semestre e outra no segundo semestre, organizados da seguinte maneira:  

• Março: 1ºA, 2ºA, 3ºA, 4ºA e 5ºA (matutino)/ 1ºB, 2ºB, 3ºB, 4ºB e 5ºB (vespertino).  

• Maio: 1ºC, 2ºC, 3ºC, 4ºC e 5ºC (matutino)/2ºD,3ºD, 3ºE, 5ºD (vespertino).  

• Agosto: 1ºB, 2ºB, 3ºB, 4ºB e 5ºB (matutino)/ 1ºA, 2ºA, 3ºA, 4ºA e 5ºA 

(vespertino).  

• Novembro: 2ºD, 3ºD, 3ºE, 5ºD (matutino) / 2ºC, 3ºC, 4ºC e 5ºC (vespertino)  

         Como estratégia de enriquecer os projetos e aproximar a comunidade escolar dos 

temas trabalhados na escola, cada turma produzirá um mural (na parede externa) com 

atividades e produções das crianças. Dessa forma teremos uma escola viva, onde 

todos os seus agentes e participantes compartilharão dos assuntos trabalhados em 

sala de aula.  

Os principais objetivos do projeto mural são:  

• Estreitar a comunicação entre os pais e o trabalho pedagógico desenvolvido pela 

escola.  

• Mostrar os temas trabalhados em sala de aula para conhecimento de toda 

comunidade.  

• Desenvolver e estimular o hábito da leitura.  

• Conservação do ambiente escolar.  

• Estimular as produções do aluno.  

            A cada projeto ou tema trabalhado o mural será trocado para atender o objetivo 

de informar e atualizar a comunidade escolar sobre o assunto que está em foco.   

            A coordenação pedagógica fica responsável pela produção dos murais centrais. 

E as turmas junto com os professores no decorrer do ano letivo farão exposição de 

seus trabalhos e produções. É fundamental que o trabalho do estudante seja 

valorizado, exposto contribuindo assim com a autoestima, senso estético e          

sensibilidade artística.   

          Os Murais Temáticos serão assim dispostos em 2018:  
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• 1º Bimestre – Água e Sustentabilidade 

• 2º Bimestre – EC 15 pelo Mundo do Futebol   

• 3º Bimestre – Ser Honesto é legal!   

• 4ºBimestre – EC 15: 40 Anos fazendo história   

               Na área das Atividades Complementares serão oferecidas oficinas, em geral serão 

ministradas por Educadores Sociais Voluntários, organizadas da seguinte maneira: 

OFICINA DE DANÇA   

   Cada turma terá cinquenta minutos semanais. As aulas serão ministradas por um 

educador social voluntário, sob a supervisão e acompanhamento do professor regente 

do turno.  

    Abordará diversos estilos, sendo trabalhado um por mês. As danças serão 

apresentadas em eventos com a comunidade, em Momentos Cívicos e outros eventos 

quando convidados pela CREC-SEEDF. A dança será abordada de maneira a trabalhar 

a coordenação motora, ritmo, socialização e proporcionar momentos de lazer.  

Serão contemplados os seguintes estilos:  

• Fevereiro/ março – Frevo/samba  

• Abril – hip hop  

• Maio – Forró  

• Junho/julho – country  

• Agosto – dança de rua 

• Outubro – Coreografia infantil 

• Novembro – axé.  

OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/ HORTA ESCOLAR  

A horta escolar é um instrumento que aborda diferentes conteúdos curriculares de 

forma significativa e contextualizada, além de promover vivências que resgatam 

valores. Além de complementar o almoço da escola, trata-se de um verdadeiro 

laboratório ao ar livre para as aulas de ciências e matemática.   
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A criação do projeto horta surgiu da necessidade de se desenvolver uma proposta 

pedagógica que vinculasse as atividades escolares, com vistas a promover a interação 

dos participantes com o meio.  

Nesse sentido, o projeto busca resgatar esta relação e demonstrar na prática, 

valores e conceitos fundamentais a uma vida saudável, como: preservação e 

conservação da natureza, trato do solo e sua utilização, o valor nutritivo das hortaliças, 

alimentação saudável, bem com a contextualização dos conhecimentos na prática.  

A horta escolar tem como foco principal integrar as diversas fontes e recursos de 

aprendizagem, integrando ao dia a dia da escola visando proporcionar possibilidade 

para o desenvolvimento de ações pedagógicas permitindo práticas em equipe 

explorando a multiplicidade das formas de aprender.  

 O principal objetivo do projeto horta é promover a educação integral de toda 

comunidade escolar especialmente os alunos, funcionários e comunidade escolar, por 

meio de hortas escolares, incorporando a alimentação saudável e ambientalmente 

sustentável como eixo gerador da prática pedagógica.   

As principais atividades que iremos desenvolver na escola, envolvendo a horta no 

trabalho de educação ambiental e alimentar, são: conhecimento, cultivo e consumo de 

diversas plantas (hortaliças, medicinais, ornamentais, raízes); confecção de materiais 

educativos ( livros de receita, cartazes, pinturas e textos coletivos); atividades lúdicas  

(criação de personagens e apresentação de teatros); reciclagem de resíduos sólidos 

(compostagem, coleta seletiva e oficinas de reciclagem artística); oficinas culinárias 

(utilização dos alimentos colhidos na horta); mutirões  com a comunidade escolar para 

a manutenção do ambiente da horta.   

O monitor/educador social por esta oficina deverá direcionar todos o trabalho de 

ampliação da horta, a criação dos canteiros suspensos destinados ao plantio de ervas 

e hortaliças, bem como a participação em eventos, exposições e feiras que abordem o 

tema. Nesta oficina deve-se abordar:  
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• O manejo e a conservação da água: noções sobre captação, tratamento e 

distribuição para o consumo, hábitos de utilização da água em casa e na 

escola adequados às condições locais.  

• Necessidade e formas de tratamento dos detritos humanos: coleta, destino e 

tratamento do esgoto, procedimento possíveis adequados às condições locais.  

• Noções de manejo e conservação do solo.  

• Processos simples de reciclagem e reaproveitamento de materiais.  

• Cuidados necessários para o desenvolvimento das plantas e dos animais.  

• Formas de estar atento e crítico quanto ao consumo exagerado.  

• Zelo pelos direitos próprios e alheios a um ambiente cuidado.   

• Preparação do solo, plantio e colheita de hortaliças e leguminosas.   

OFICINA DE LEITURA 

Cada turma terá cinquenta minutos semanais. As aulas serão ministradas por 

professores readaptados.  

Os principais objetivos a serem alcançados são:  

• Criar um ambiente agradável, que incentive e estimule a leitura.  

• Desenvolver as habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e escrever.  

• Construir o hábito de ouvir histórias e de sentir prazer nas situações que 

envolvam a leitura de histórias.  

• Promover rotinas para o usufruto da leitura dentro e fora da escola.  

• Valorizar os espaços de leitura.  

• Estimular o gosto pela leitura, ampliando o repertorio para o trabalho de leitura 

e escrita.  

• Estender a prática de “Brincar de Biblioteca” em casa e na comunidade.  

A sala de leitura será um espaço onde os alunos do 1º ao 5º ano terão acesso a 

empréstimos de livros.  

Os estudantes do 1º ano receberão uma “sacolinha da leitura” para facilitar o envio 

do livro para casa.  
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Semanalmente a professora da oficina de leitura fará a apresentação de um livro 

para os alunos. Seja com teatro, com música ou outra atividade artística. A sala de 

leitura contará com a colaboração de duas auxiliares readaptadas que ficarão 

responsáveis pelo o controle de empréstimos de livros.   

A professora da Oficina de Leitura ficará responsável pelo mural da mesma, expondo 

sempre que possíveis temas e trabalhos realizados.  

OFICINA DE INFORMÁTICA   

As aulas serão ministradas por um professor de informática da SEEDF, que será 

responsável pela operacionalização das máquinas, comunicando sempre que 

necessário a direção da escola a necessidade de manutenção ou troca de 

equipamentos. As aulas terão duração de 50 minutos. Os objetivos são:  

• Desenvolver uma atitude ativa perante as novas tecnologias.  

• Estimular o gosto pela investigação.  

• Dotar alunos de capacidade de adaptação.  

• Reconhecer e utilizar recursos tecnológicos.  

• Conhecer e utilizar as funcionalidades das ferramentas e dos recursos 

disponíveis no pacote Office no editor de textos (Word).  

O trabalho no laboratório de informática deverá ser sistematizado e dirigido, de forma 

que os alunos se apropriem dos recursos básicos da tecnologia. Deverão ser 

trabalhadas as seguintes competências e habilidades:  

• Regras do laboratório, tais como: não levar bebida ou qualquer tipo de comida 

para o laboratório, não acessar as redes sociais e não conversar.  

• Aprender a ligar e a desligar os computadores com segurança.  

• Aprender a entrar em programas como Word/broffice.  

• Aprender a acessar a internet.  

• Encontrar páginas na internet.  

• Nomear e identificar as partes do computador.  

• Utilizar o recurso tecnológico para enriquecer o conteúdo trabalhado em sala de 

aula.  
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• Pesquisar assuntos relacionados ao tema.  

• Produzir textos e desenhos no computador  

• Utilizar o software educacional GCOMPILIS, que contempla os conteúdos do 1º 

ao 5º ano de forma lúdica, interdisciplinar e interativa.   

     PARCERIA CENTRO OLÍMPICO  

   A prática desportiva na proposta da Educação Integral constitui-se como uma área 

importante ao processo educacional dos estudantes, uma vez que essas atividades 

atuam em todas as dimensões imprescindíveis à formação plena do ser: cognitiva, 

afetiva, social, motora, cultural e outras.  

   Na Escola Classe 15 com jornada de tempo integral, há o desafio de superar a 

lógica reducionista que valoriza a performance e o rendimento esportivo e privilegiar o 

desenvolvimento da totalidade humana. A cultura corporal, expressão contemporânea 

da Educação Física, consegue dialogar bem com as necessidades de movimento 

corporal que as crianças e adolescentes apresentam hoje.  

         A intervenção pedagógica no âmbito da Educação Física e do Esporte Escolar, 

tendo como conteúdos os elementos da cultura corporal, envolverá os estudantes em 

metodologias que privilegiem a apropriação crítica desses conteúdos, visando garantir 

a formação de sujeitos coletivos, autodeterminados e criativos.  

        Em relação à proposição da oferta da Educação Integral, sobretudo no que diz 

respeito ao Projeto de Educação Integral em Tempo Integral – PROEITI compreende-

se que:  

• É imprescindível que a Educação Física, enquanto componente curricular, seja 

oferecida dentro dos princípios legais que regem as disciplinas escolares da 

Base Nacional Comum.  

• A Educação Física ocorrerá concomitantemente no espaço escolar e nos Centro 

Olímpico Parque da Vaquejada.  

• As atividades desportivas que acontecem nos Centros Olímpicos e Paralímpicos 

não poderão ser desarticuladas das demais atividades realizadas na EC 15, para 
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isso, é necessário estabelecer vínculos no planejamento e na execução diárias 

das atividades.  

• As atividades no Centro Olímpico e Paralímpicos não substituem as aulas de 

Educação Física escolar, pois são atividades complementares na formação 

integral do estudante.  

• O esporte escolar no âmbito da proposta de Educação Integral, enquanto 

atividade diversificada, oferece além do trabalho voltado a corporeidade, a 

iniciação e o aperfeiçoamento técnico em diversas modalidades: Basquetebol, 

Futsal e Voleibol, havendo a possibilidade de expansão na oferta de outras 

modalidades.  

• O atendimento aos estudantes da EC 15 de Ceilândia no Centro Olímpico 

Parque da Vaquejada acontecerá de terça a sexta-feira, nos horários de 8h às 

12h e 14h às 18h.  

• As atividades realizadas no Centro Olímpico e Paralímpicos deverão ser 

acompanhadas por um professor responsável pela turma no horário, a fim de 

garantir que haja integração curricular entre as atividades propostas pelos 

profissionais desses espaços e as atividades planejadas pelo professor de 

Atividade Complementar da turma.  

• De acordo com a disponibilidade do C. O, serão ofertadas as modalidades 

desportivas: natação, voleibol, futsal, futebol de campo, atletismo, basquete, 

tênis entre outras de acordo com a estrutura.  

• Cada turma frequentará o Centro Olímpico duas vezes por semana (a ser 

definido pelo C.O) no horário do professor de Atividades Complementares.  

       O estudante é o centro da proposta de parceria entre as Secretarias de Estado 

de Educação e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e todo o trabalho é 

pensado para garantir melhor qualidade ao atendimento deste sujeito do processo 

pedagógico, porém para que o trabalho aconteça de forma harmônica, é necessário 

explicitar as responsabilidades do estudante durante sua permanência nesses 

espaços.  

São responsabilidades dos estudantes atendidos no Centro Olímpico e Paralímpicos:  

1. Participar ativamente das atividades propostas, devidamente uniformizados;  

2. Apresentar justificativa escrita de sua ausência;  
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3. Conhecer e respeitar as normas regimentais do Centro Olímpico e 

Paralímpico;  

4. Zelar pelas dependências do Centro Olímpico e Paralímpico quanto à limpeza 

e conservação do espaço, bem como equipamentos e materiais;  

5. Providenciar atestado de saúde para que possa participar das atividades;  

6. Tratar com cordialidade todos os funcionários, professores e colegas.  

       ORGANIZAÇÃO DO TEMPO    

        Refeições/Recreio   

• Café da Manhã – 08h 10min às 08:20  

• Recreio – 10h às 10:15  

• Colação/Fruta e/ou biscoito – 10:20  

• Almoço/ descanso – 11:40 às 13h  

• Lanche 15:15 às 15:30  

• Recreio vespertino 15:45 às 16h.  

• Centro Olímpico (Terça e Quinta/ Quarta e Sexta)  

•  

3 PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES 

           O presente projeto surge da necessidade de desenvolver novas práticas para 

amenizar alguns efeitos negativos que podem aparecer na passagem do quinto para o 

sexto ano do Ensino Fundamental.  

          É fato que esta passagem altera de modo geral a rotina do aluno, pois nesta eles 

costumam experimentar sentimentos de angústia, bem como de deslumbramento diante 

do novo ambiente. Esta transição coincide com outras transformações pelas quais os 

educandos estão vivenciando nesta faixa etária. 

Objetivos: 

• Articular ações no ambiente escolar capaz de atenuar a transição do 

quinto para o sexto ano do Ensino Fundamental, de maneira a proporcionar 

uma adaptação tranquila e um aprendizado de qualidade. 
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• Identificar através de questionamentos as maiores dificuldades temidas 

pelos estudantes. 

• Proporcionar um espaço mais harmonioso em que o estudante se sinta 

mais seguro em participar do ambiente escolar, fazendo suas indagações e 

agindo de forma mais responsável frente a aprendizagem. 

Ações:  

1. CAIXINHA DAS DÚVIDAS. A Orientadora Educacional irá confeccionar uma caixa, 

que será denominada “caixinha de dúvidas”. Deverá passar em todas as turmas do 

5º ano e promover uma conversa com os estudantes sobre as inseguranças que a 

mudança de escola e de modalidade de ensino gera. Após a conversa, cada 

estudante deverá escrever uma pergunta/dúvida, de maneira anônima e colocar 

dentro da caixinha. Em outro momento estas duvidas serão respondidas. 

2. Aula Piloto: será ministrada uma aula com a mesma organização de um Centro de 

Ensino Fundamental. Será organizado um período com cinco aulas, cada uma com 

50 minutos. As aulas serão aplicadas em sala ambiente, dispostas da seguinte 

maneira: História, Geografia, Inglês, Literatura e Matemática. 

3. ENTREVISTA: Será convidado um aluno de CEF do 6º ano e que foi aluno da EC 15 

para ser entrevistado, respondendo as dúvidas dos estudantes sobre a nova 

experiência a ser vivenciada. 

4. VISITA AO CEF 07: Levar as cinco turmas para o conhecer o CEF 07, sua estrutura 

física e pedagógica. Na ocasião o gestor do CEF 07 irá ministrar uma palestra para 

esclarecer dúvidas do estudante, a respeito do funcionamento da escola e do  

regimento interno da escola. 

5. BATE PAPO COM AS FAMÍLIAS: Convidar as famílias dos estudantes dos 5º anos 

para um “bate papo” com o gestor do CEF 11 para que este exponha e tire dúvidas 

sobre o funcionamento da escola. 

    

4 - RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE   
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           A parceria entre escola e comunidade é fundamental para a garantia de uma 

educação de qualidade. Sem essa parceria o trabalho educacional desenvolvido junto 

ao estudante pode ficar bastante comprometido.  

           A equipe EC 15 defende um acompanhamento efetivo da família com relação 

ao acompanhamento das atividades realizadas na escola e ao trabalho pedagógico 

desenvolvido.  

           Para fomentar e garantir a participação da comunidade, a EC15 planeja reuniões, 

eventos e encontros com objetivos bem definidos, são elas:  

• Quatro Reuniões de Pais – realizadas bimestralmente, onde são tratados 

assuntos relacionados a vida acadêmica do estudante.  

• Três encontros para Avaliação Institucional, onde toda a comunidade avalia a 

instituição como um todo e faz também uma autoavaliação sobre o papel 

desempenhado.  

• Festa da Família – evento destinado a conscientização da importância da família 

na formação da criança.  

• Festa Junina – onde a comunidade prestigia o trabalho artístico dos estudantes.  

• Momento Cívico.     

5 - ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS PROFISSIONAIS:  

 Atuam na instituição as seguintes equipes:  

• Sala de Recursos Generalista.  

• Sala de Recursos Específica  

• SEAA – somente na figura da pedagoga.  

• Professores readaptados. Na EC 15, encontra-se atualmente sete professores 

readaptados e dois auxiliares de ensino com restrição de função e foram alocados 

em diversas funções abaixo especificados:  

 Atuar na sala de leitura contando histórias para os alunos (cada turma tem um 

horário por semana), emprestando livros e organizando o acervo.  

 Produzir material pedagógico e ornamentação da escola.  
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 Atuar no Projeto Interventivo com os alunos que apresentam dificuldade de 

aprendizagem, ministrando aula de reforço.  

 Atuar no Projeto relacionado à Disciplina e autoestima dos alunos.   

 Atuar como Apoio Pedagógico e administrativo.  

 Atuar no controle de saída  
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6 - ATUAÇÃO DE JOVENS EDUCADORES SOCIAIS E MONITORES.  

  

Os educadores sociais e monitores atuarão em diversas situações na escola:  

• Atendimento a estudantes com necessidades especiais.  

• Oficina de Dança.  

• Oficina de Horta.  

• Oficina de Artes 

• Acompanhamento nas diversas atividades e nas refeições.  

• Atendimento de alunos com dificuldade de aprendizagem e disciplina.  

• Na monitoria do recreio, na entrada e saída de turnos.  

• Auxiliar nas atividades técnico-administrativas (conferência de merenda)  

• Auxiliar no trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor.  

• Acompanhar estudantes com necessidades físicas ao Centro Olímpico   

Temos uma monitora do quadro da SEEDF que acompanha alunos especiais.  

VI - CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF entende que na 

Avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar e avaliar o que 

se ensina e o que se aprende. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para 

desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa adotada. Embora a avaliação seja um termo 

polissêmico, entende-se que instrumentos e procedimentos pelos quais a análise 

qualitativa sobreponha-se àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira 

menos injusta o ato avaliativo. Daqui decorrem o olhar e a intervenção humana que os 

sistemas computadorizados não são capazes de atingir.   

    Não são os instrumentos e procedimentos que definem a função formativa, mas 

a intenção do (a) avaliador (a), no caso o (a) professor (a), e o uso que se faz deles 

(HADJI, 2001). Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 2014/2016 | Página 9.   

         Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função formativa da 

avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e 

emancipatória.   
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A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade 

maior reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. Avalia-se 

para garantir algo e não apenas coletar dados sem comprometimento com o processo; 

de modo que o compromisso é com o processo e não somente com o produto. Ademais, 

a avaliação formativa demanda, acompanhamento sistemática do desempenho dos 

estudantes, sendo realizada permanentemente 

       FUNÇÕES DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA ESCOLA  

Diagnosticar: caracterizar o aluno quanto aos seus interesses, necessidades, 

conhecimentos e habilidades; identificar dificuldades e possíveis causas;  

Retro informar; oferecer subsídios para replanejamento do trabalho docente;  

Estimular o desenvolvimento individual do aluno, a partir do seu 

autoconhecimento.  

No contexto de Educação Integral em Tempo Integral, desenvolvida na EC 15, 

consideramos a importância de diferentes tipos de aprendizagem, além dos aspectos 

conceituais inerentes a cada componente curricular. Abordamos e avaliamos, portanto, 

o conhecimento do aluno nas seguintes categorias:  

a) A avaliação dos conteúdos atitudinais, feita pela observação sistemática dos alunos 

através de opiniões emitidas e de suas atuações nas atividades grupais, nas situações 

de recreação e esportivas, nas manifestações dentro e fora de sala, nas atividades 

externas, nas distribuições de tarefas e responsabilidades e durante o recreio.  

a) A avaliação dos conteúdos conceituais, que se situam, especialmente, dentro das 

capacidades cognitivas. A metodologia que adotamos é o domínio deles expresso por 

meio de representações por escrito e oralmente, utilizando de habilidades cognitivas de 

progressiva complexidade, tais como: transferência, dedução, classificação, inferência, 

análise, síntese e etc.  
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INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO ADOTADOS PELA EC 15  

a) O Registro de Avaliação – RAV   

b) A Vivência, estratégia adotada pela SEEDF para o segundo ciclo da Educação Básica 

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

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

progresso for evidenciado. Esse processo não ocorre dissociado de um processo 

avaliativo diagnóstico de caráter formativo.  

c) Portfólios Pasta, caderno ou arquivo em que os estudantes reúnem as suas produções, 

por eles selecionadas. Sua adoção requer análise e feedback constantes por parte do 

professor. Como em todo processo avaliativo, os objetivos e critérios devem ser claros, 

bem definidos e compreendidos por construídos pelos estudantes e com a cooperação 

das suas famílias, potencializa a avaliação formativa em quaisquer das etapas em que 

o estudante esteja inserido.  

d) Provas elaboradas levando em conta os objetivos de aprendizagem e o nível em que 

se encontram os estudantes. Enquanto são elaboradas, definem-se os critérios de 

avaliação que, sempre que possível, são comunicados aos estudantes ou até mesmo 

escritos com a sua participação. Fica estabelecida uma Semana de Provas para os 

alunos do 1º ano ao 5º ano. Com o objetivo de preparar os estudantes para as avaliações 

externas (ANA, Provinha Brasil e Prova Brasil) será aplicada bimestralmente uma 

avaliação multidisciplinar elaborada pela coordenação/ direção contemplando todo o 

conteúdo programado para o bimestre. Os resultados da Avaliação Multidisciplinar são 

apresentados e discutidos no Conselho de Classe e a partir desses resultados são 

elaborados gráficos que ilustrem o desempenho e crescimento das turmas.  

e) Dever de Casa. Diferentes estratégias podem ser adotadas nesse sentido: utilização de 

atividades significativas, criativas, em doses razoáveis e diferenciadas de acordo com o 

nível de desempenho de cada estudante; diálogo permanente com mães e pais a fim de 

evitar que o acompanhamento dessa atividade não signifique o próprio ensino do 

conteúdo; análise das tarefas em parceria pelos estudantes, entre outras. Na estrutura 

de escola integral em tempo integral é importante considerar que a criança já permanece 

na escola dez horas diárias, e as atividades de casa, preferencialmente serão dadas na 

sexta-feira. 

f) Avaliação institucional  
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Na perspectiva que a Avaliação Institucional é uma avaliação para a transformação 

e para o aperfeiçoamento, a Escola Classe 15 de Ceilândia desde 2012, realiza uma 

avaliação institucional interna, com o objetivo de compreender e promover a 

autoconsciência da instituição. Esta avaliação é feita três vezes ao ano (início, meio e 

fim do ano letivo) com todos os segmentos presentes na escola ( professores, auxiliares 

de ensino, estudantes e comunidade escolar), dá-se a em momento específico, onde 

inicialmente é feita uma discussão sobre a importância da avaliação e depois os 

participantes são convidados a responderem um questionário (previamente elaborado e 

discutido entre equipe gestora, coordenadores e professores) que aborda desde os 

aspectos físicos da escola, aspectos pedagógicos (trabalho realizado na sala de leitura, 

no laboratório de informática, na coordenação pedagógica, sala de recursos, equipe de 

apoio à aprendizagem, projetos educacionais, gestores e participação da família bem 

como um espaço destinado a autoavaliação de todos os segmentos).   

Após esse processo os dados são coletados, analisados, tabulados e são divulgados 

a todos os atores da instituição e a partir daí são utilizados como referência para o 

planejamento e redirecionamento do Projeto Político Pedagógico da escola.   

Este tipo de avaliação tem tido cada vez mais importância, como processo que 

permeia e norteia o trabalho educativo da EC 15 de Ceilândia e aprimora a gestão 

escolar, além de possibilitar a institucionalização de práticas avaliativas assentadas na 

mudança e na qualidade educativa, levando-se em conta a singularidade da escola, que 

é uma Escola Integral em Tempo Integral, onde todos os quatrocentos e cinquenta 

estudantes permanecem dez horas na instituição todos os dias da semana.  

Essa prática tem permitido que a comunidade escolar da EC 15 reflita sobre a 

organização do seu trabalho escolar, de forma participativa, democrática e voltada para 

a tomada de decisões coletivas, validada pela Diretrizes de Avaliação Educacional da 

SEEDF:  

“... A reflexão coletiva é imprescindível para que novas ações sejam  

Estabelecidas em função da realidade e das necessidades de seus atores, de forma a 

promover as aprendizagens dos estudantes e dos profissionais que ali atuam. Trata-se 

de uma auto avaliação pela escola.” ( P.56)  
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h) Avaliação Multidisciplinar  

Com vistas a inserir a comunidade no processo avaliativo e a contemplar as 

avaliações externas, a partir de 2012 os índices das externas (Provinha Brasil e IDEB). 

Os dados apresentados, principalmente no IDEB, foram analisados e nortearam toda a 

prática pedagógica, o que gerou mudança na organização curricular, foram criadas 

estratégias de intervenção para alunos com dificuldade de aprendizagem e a 

implementação de uma Avaliação Multidisciplinar para todos os alunos do 1º ao 5º ano.  

A avaliação multidisciplinar é feita pela equipe gestora e coordenadoras, aplicada 

ao final de cada bimestre, onde são explorados todos os conteúdos programados para 

o período, utilizando a mesma estrutura e linguagem das avaliações do INEP/MEC e 

permite organizar dados sobre a construção das aprendizagens. A partir dela são feitos 

gráficos para ilustrar o rendimento das turmas e são publicitados para toda a 

comunidade escolar e servem de referência para o planejamento do próximo bimestre.  

Outro ponto positivo da Avaliação Multidisciplinar é familiarizar a 

criança/estudante com um modelo de prova que utiliza gabarito. Antes de adotar este 

tipo de avaliação percebia-se que o estudante de 10 anos de idade ao se deparar com 

a Prova Brasil, além do nervosismo (por não estar familiarizado com este tipo de prova), 

tinha muita dificuldade em marcar o gabarito de forma correta.  

Os dados coletados também servem de reflexão nos momentos de Avaliação 

Institucional, onde os envolvidos no processo educacional da escola discutem maneiras 

de se melhorar os índices e promover aprendizagens significativas.  

“Uma verdadeira avaliação formativa é necessariamente 

acompanhada de uma intervenção diferenciada, com o que isso 

supõe em termos de meios de ensino, de organização dos 

horários, de organização do grupo-aula, até mesmo de 

transformações radicais das estruturas escolares”. (Perrenoud, 

1999, p. 15)  

    A avaliação precisa ser conduzida com ética, o que significa levar em conta os 

seguintes aspectos: respeito às produções dos estudantes (elas lhes pertencem); 
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avaliação desvinculada de comparação (compara-se o progresso do estudante com as 

suas próprias capacidades e não com as dos colegas); avaliação informal encorajadora, 

isto é, desvinculada de ameaças, constrangimentos e punições; uso dos resultados da 

avaliação voltados somente para os propósitos de conhecimento do estudante (sem 

serem incluídos em nenhuma forma de ranqueamento); os resultados da avaliação são 

entregues apenas aos estudantes e aos seus pais/responsáveis. Estas diretrizes éticas 

se aplicam a todas as etapas/modalidades. Diretrizes de Avaliação Educacional – 

Triênio 2014/2016 | Página 34   

            Os instrumentos, procedimentos e estratégias aqui apresentados não se 

esgotam e nem devem ter um fim em si mesmos, eles precisam do olhar sensível e 

atento do avaliador que não deixará de utilizar da subjetividade que é inerente ao ser 

humano. Não se deseja e nem se prega a necessidade de tal eliminação, ao contrário, 

a formação cumprirá o filtro ético necessário para que se conduza a avaliação por meio 

de intencionalidades inclusivas e democráticas.   

2. RECUPERAÇÃO CONTINUADA 

            A recuperação acontece no decorrer do processo e ano letivo. 

3. CONSELHO DE CLASSE 

            Registro do Conselho de Classe. Devem constar nesses documentos todas as 

informações referentes às aprendizagens já construídas e ainda não construídas pelo 

estudante, bem como as intervenções necessárias para progressão ininterrupta desse 

processo. O Conselho de Classe será realizado bimestralmente com a presença de 

todos os professores, direção, coordenadores, pedagoga, professores da sala de 

recursos e educadores sociais que estão acompanhando alunos especiais em sala de 

aula. Cada série terá um turno destinado ao seu Conselho e neste dia não haverá aula, 

pois todos estarão envolvidos no Conselho. O objetivo é que toda a equipe tome 

conhecimento sobre a vida escolar dos alunos, fazendo intervenções e propondo 

estratégias para garantir o avanço e a qualidade da aprendizagem.   
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VII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO- PEDAGÓGICO.     

             Este Projeto Político Pedagógico será avaliado ao longo do processo, nas 

coordenações coletivas, com foco no desempenho do aluno, considerando o aspecto 

formativo.  
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