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“Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. 
O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar 
aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas 
não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos 
pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser 
encorajado.” 

Rubem Alves 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Escola Classe 27 de Ceilândia, localizada na EQNN 07/09, Área Especial S/N 

– Ceilândia-Norte, oferece a Comunidade Escolar às modalidades de ensino: Educação 

Infantil, 04 e 05 anos e Ensino Fundamental de 09 anos (1º ao 5º ano), nos turnos: 

matutino e vespertino. 

A atual gestão foi eleita em 2016, de acordo com os pressupostos da Gestão 

Democrática Lei 4.751/2012 e atuará nos anos de 2017, 2018 e 2019. A equipe gestora 

é composta por: Diretora: Vilma Cavalcanti de Sousa; Vice-diretora: Cristiane 

Nascimento Ferreira; Supervisora: Angelita Marília Silva e Secretária escolar: Marcos 

Fagundes. 

O Projeto Político Pedagógico tem sido revisto e avaliado levando-se em 

consideração as discussões coletivas com os segmentos da comunidade escolar a 

respeito dos documentos oficiais: PPP – Carlos Mota, O Currículo em Movimento da 

Secretaria de Estado de Educação – DF; As Diretrizes de Avaliação da Educação do 

DF, A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, As Diretrizes de Avaliação do BIA – Bloco 

Inicial de Alfabetização, bem como a discussão, debate e análise da realidade da 

escola, por meio de avaliações institucionais, onde contamos com o apoio da 

Comunidade Escolar: alunos, auxiliares, professores, coordenadores, equipe diretiva e 

equipe de apoio. 

Nossa proposta pedagógica foi construída com o envolvimento de todos os 

segmentos da escola, bem como com a participação da comunidade numa perspectiva 

reflexiva, com a discussão de temas pertinentes a esta Instituição e a flexibilidade dos 

mesmos, conforme as necessidades no decorrer do ano letivo. Por essa razão, este 

não é um documento acabado e sim, sujeito às constantes mudanças, pois algumas 

práticas devem ser revistas e alteradas conforme o surgimento de novas. 
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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 escolar de todos os estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

 Em consonância com a SEEDF que somos vinculados, nós daEscola 

Classe 27 de Ceilândia temos a missão de ofertar uma educação pública de qualidade, 

de acordo com os princípios da Gestão Democrática em articulação com a proposta de 

formação integral dos estudantes/futuros cidadãos, num processo de inclusão 

educacional que garanta o acesso e a universalização do ensino, bem como a 

permanência do aluno nesta instituição. A atual equipe gestora foi eleita de forma 

democrática de acordo com a Lei nº 4.751/2012 em 2016, e teve seu Plano de Ação 

apresentado e aprovado pela comunidade escolar, tendo como objetivos institucionais 

prioritários: 

• Construção coletiva do Projeto Político Pedagógico da Instituição de Ensino com 

o envolvimento e participação de todos os segmentos da escola, em 

cumprimento a Lei 4.751/2012, com projetos que contemplem os Eixos 

Transversais do Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação: 

Educação para a diversidade; Cidadania e educação em e para os direitos 

humanos; Educação para a sustentabilidade; e os Eixos integradores: 

•  Implementação e acompanhamento de planejamentos anuais, bimestrais e 

mensais pelas equipes: diretiva e de coordenação pedagógica que possibilitem 

um melhor desenvolvimento/acompanhamento das Unidades de Estudo 

(Unidades didáticas); 

• Fortalecimento do trabalho coletivo através da articulação da Equipe Diretiva 

com os Serviços de Atendimento, com a Coordenação pedagógica em apoio ao 

trabalho pedagógico desempenhado pelos docentes; 

• Adequação dos planejamentos e práticas pedagógicas para implementação/ 

consolidação do segundo ciclo; 

 Estes objetivos visam um melhor acompanhamento pedagógico para que todas 

as ações propostas e planejadas nessa instituição sejam adequadas e adaptadas 

às reais necessidades do nosso público alvo: os alunos. Desta forma, deve 
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proporcionar aos mesmos uma educação integradora de forma diferenciada e 

lúdica, que os capacite para a vida adulta e que estejam de acordo com os princípios 

educacionais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como 

seus documentos norteadores. 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 Os antigos contam que anteriormente a 1978, havia na área em que está 

localizada a Escola, um cemitério clandestino da época da Ditadura Militar. Logo depois 

os moradores, com poucas opções de lazer, transformaram a área em um campo de 

futebol. 

  Em agosto de 1978, foi inaugurada a Escola Colorida, chamada Escola 

Classe 27 de Ceilândia, localizada na EQNN 07/09 – Área Especial. Esta foi uma 

construção realizada pela GML construções LTDA e entregue a comunidade pelo então 

governador do Distrito Federal, Excelentíssimo Senhor Elmo Serejo Farias. 

 Desde então, a estrutura física da escola nunca passou por uma grande 

reforma. Foram realizadas algumas manutenções e reparos, pela Coordenação 

Regional de Ensino a qual está vinculada ou pela equipe gestora para que as condições 

mínimas de funcionamento fossem garantidas. Muita coisa precisa ser melhorada, 

principalmente em relação ao espaço destinado ao lazer: não dispomos de parquinho 

e nem de quadra de esportes, o que prejudica o planejamento dessas atividades 

previstas no Currículo em Movimento, já que precisamos utilizar o pátio interno da 

escola (o que incomoda as outras salas de aula) ou a quadra de esportes da 

comunidade, que na maioria das vezes já está ocupada pelos moradores, sendo 

necessário que solicitemos aos mesmos os préstimos do compartilhamento de espaço 

e nem sempre somos atendidos. 

 Uma grande conquista estrutural se deu em 2009/2010 com a parceria 

firmada entre a Escola e a Embaixada do Japão. Ganhamos a construção de uma sala 

de leitura conjugada com brinquedoteca. Com o passar dos anos, a atual gestão 

percebeu que os dois espaços/tempos não estavam dando certo devido à 

especificidade de cada um e em 2015, com muitas dificuldades e com a realização de 

vários eventos, foi possível arrecadar fundos e dividir os dois espaços, bem como 

colocar piso nos mesmos. Esses espaços são muito importantes na escola e são 
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utilizados pelos alunos e professores, não dispondo de recursos humanos responsáveis 

pelos mesmos. 

 Em sua estrutura física, a escola atua com 11 salas de aula, totalizando 

22 turmas nos dois turnos. Na planta são apenas 10 salas de aula com tamanho padrão, 

mas devido à grande procura para turmas de Educação Infantil na estratégia de 

matrículas 2017/2018 foram abertas mais duas turmas. Com isso, a sala de vídeo e a 

sala de reforço foram transformadas em salas de aula em caráter provisório para o ano 

Letivo de 2018. No entanto, o espaço físico dessas salas é menor e apesar das turmas 

destinadas para elas também serem reduzidas, as mesmas não acomodam os alunos 

como deveriam. Além das salas de aula, temos: 01 sala de direção, 01 sala dos 

professores, uma secretaria, uma sala de recursos - AEE,uma sala de orientação 

educacional – SOE, uma sala para pedagoga – SEEA, uma sala de informática 

(desativada por não ter um profissional responsável, mas utilizada para o reforço 

escolar), uma sala de leitura (utilizada pelos alunos e professores, porque também não 

dispõe de um profissional responsável para o local). Apesar desses locais não contarem 

com a presença de um profissional responsável, são utilizados para o reforço escolar, 

tendo em vista que perdemos a sala de vídeo e a sala de reforço para darem lugar às 

salas de aula. Dispomos ainda de: um banheiro para alunos com necessidades 

educativas especiais, dois banheiros para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, dois banheiros para a Educação Infantil, dois banheiros para funcionários 

da escola, uma pequena sala para os auxiliares da limpeza, uma cantina com depósito 

de alimentos, dois depósitos para material de limpeza e didático; e espaços para um 

parquinho e para um estacionamento. 

 Desde a inauguração passaram pela direção da escola várias 

professoras. A atual gestão é composta por Vilma Cavalcanti de Sousa (Diretora) e 

Cristiane Nascimento Ferreira (Vice – Diretora), concursadas da Carreira Magistério 

Público do Distrito Federal.  

 A escola sempre ofertou as modalidades: Educação Infantil (4 e 5 anos) 

e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), porém no ano de 2013 passou a oferecer também 

a Educação Integral – Programa Mais Educação e atendia 100 crianças no turno 

contrário com atividades extra curriculares e sua execução era apoiada pelos 

Educadores sociais voluntários,  pelo Coordenador responsável pela Educação Integral 
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e supervisionado pela Equipe diretiva . Esse programa funcionou nos anos de 2013, 

2014 e 2015, ano em que foi encerrado por falta de verba e incentivo do governo local. 

 Atualmente, a escola atende 428 alunos com faixas etárias de 04 a 12 

anos, dos quais 24 são ANEEs (alunos com Necessidades Educacionais Especiais). 

Esses alunos são distribuídos em vinte e duas turmas, sendo 12 dessas reduzidas (no 

quantitativo de alunos) para melhor atender os que possuem necessidades 

educacionais especiais. O total de 22 turmas compreende as modalidades de ensino: 

01 turma de 1º período (04 anos) da Educação Infantil; 02 turmas de 2º período da 

Educação Infantil (05 anos); 11 turmas do BIA (Bloco inicial de alfabetização – sendo:  

12 turmas do BIA (Bloco inicial de alfabetização – sendo: 04 turmas de 1º primeiro ano; 

04 turmas de 2º ano; 03 turmas de 3º ano); 03 turmas de 4º ano e 04 turmas de 5º ano. 

Essas modalidades são ofertadas à comunidade nos dois turnos: matutino e vespertino.  

 No turno noturno, a escola cede o espaço para aulas de capoeira com o 

Mestre Bartolomeu, da Associação de Capoeira São Bento Pequeno. Uma sala de aula 

também é cedida para as aulas do Projeto de Alfabetização de Adultos (Sempre com o 

início previsto para o segundo semestre de cada ano). 

 Nos finais de semana o espaço também é cedido para as várias igrejas 

vizinhas e dos arredores da região que solicitam a escola para a realização de eventos 

e reuniões. 

 No terceiro sábado de cada mês a escola também é utilizada pela Pastoral 

da Criança que realiza a pesagem e medição das crianças da comunidade. Segundo o 

que cita GODOTTI (2000, p.12) “a escola deve ser um local à disposição da 

comunidade para que ela recorra não somente em busca da cultura escolar elaborada, 

mas também para elaborar a sua própria cultura”. 

 Em relação à participação da família, a escola acompanha os problemas 

mais graves com um olhar especial, entrando em contado direto com o atendimento 

psicopedagógico e demais órgãos competentes. 

 O entorno da escola é composto por comércios, igrejas e escolas. As ruas 

são pavimentadas e há saneamento básico. 
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 A clientela que compõe a escola, em geral, é de baixo poder aquisitivo, os 

pais têm baixo grau de instrução, e muitos alunos não tem acompanhamento e 

orientação dos pais em casa. 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.1 CONTEXTO EDUCACIONAL 

A Escola Classe 27 está localizada em um setor da Ceilândia considerado 

violento, de vulnerabilidade social. As crianças presenciam brigas, uso de drogas e o 

uso de álcool com frequência. A comunidade local, na sua maioria, é composta por 

famílias de baixa escolaridade e baixa renda que demonstram dificuldades financeiras 

e são assistidas por programas sociais. 

 Residem, na sua maioria em casas alugadas, próximo à escola, a família é 

composta por 7 integrantes, geralmente naturais do DF ou vindos do nordeste do país, 

atuam no setor privado, deixando os alunos sob a responsabilidade de irmãos mais 

velhos ou em creches. As religiões predominantes na região são ao catolicismo e 

protestantismo. 

Além desses aspectos, outra particularidade da nossa clientela é a grande 

rotatividade de alunos, tendo em vista os altos índices de transferências e de novas 

matrículas, principalmente de alunos oriundos de outros estados. 

A comunidade escolar é participativa nas reuniões propostas e festividades, 

porém ainda temos algumas famílias que participam pouco da vida escolar de suas 

crianças. O espaço geográfico que a escola ocupa é cercado por um alto índice de 

circulação de pessoas e automóveis, pois se encontra em área residencial e com 

edificações comerciais e religiosas. Diante de todo esse quadro acima a instituição por 

meio de sua equipe gestora, professores e auxiliares educacionais e alguns pais tem 

buscado melhorar a escola, tanto em sua parte física como pedagógica, buscando 

parcerias e novas propostas pedagógicas que despertem nos alunos o prazer de fazer 

parte dessa comunidade. A Escola Classe 27 de Ceilândia desenvolve uma 

aprendizagem significativa, oportunizando relações entre a Unidade de Ensino, 

comunidade e demais manifestações culturais, regionais, étnicas, religiosas e 

políticas. Busca abrir suas portas para questões da sociedade e do cotidiano 
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demonstrando que se pode atuar decisivamente no processo de construção da 

cidadania, tendo como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os 

cidadãos, baseados nos princípios democráticos previstos nos eixos transversais 

propostos nos pressupostos teóricos, Currículo em Movimento.  

  

3.2 PERFIL DOS/AS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Atualmente a escola possui 22 professores regentes, sendo 08 professores 

efetivos, 11 professores temporários e 01 professora cedida do estado do Goiás. 

Contamos ainda com 02 professoras readaptadas que auxiliam no setor pedagógico e 

na biblioteca. Todos os professores possuem nível superior e cursos de Pós-Graduação 

na área da Educação. Além disso, a maioria dos professores se interessam em 

participar dos cursos oferecidos pela EAPE. 

Um fator negativo é a constante mudança sofrida anualmente no grupo 

docente, já que, a maioria de nossos professores são temporários.   

3.3 PERFIL DOS/AS ESTUDANTES E DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 A Escola Classe 27 está localizada em um setor da Ceilândia considerado 

violento, de vulnerabilidade social. As crianças presenciam brigas, uso de drogas e o 

uso de álcool com frequência. A comunidade local, na sua maioria, é composta por 

famílias de baixa renda que demonstram dificuldades financeiras e são assistidas por 

programas sociais. 

 Muitos alunos (as) residem apenas com a mãe, ou o pai, avós ou outros 

parentes. Grande parte deles (as) é oriundo de famílias desestruturadas e carentes, 

necessitando de apoio e atenção diferenciados. A maioria dos pais das crianças não 

possui o Ensino Fundamental completo, alguns deles têm dificuldades para ajudar ou 

acompanhar nas tarefas de casa, bem como outras necessidades que o (a) aluno (a) 

possa apresentar, além do fato dos mesmos trabalharem fora e não terem tempo para 

os(as) filhos(as), transferindo essa responsabilidade para avós, tios ou “mães 

crecheiras”. 
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 Um problema social preocupante é o intenso tráfico de drogas na 

localidade, bem como o uso das mesmas, principalmente nos arredores da escola. 

Outro fator relevante na comunidade é que grande parte de nossos alunos possui 

familiares que se encontram reclusos.  

 Além desses aspectos, outra particularidade da nossa clientela é a grande 

rotatividade de alunos, tendo em vista os altos índices de transferências (grande parte 

das famílias moram de aluguel e se mudam com frequência; ou retornam aos estados 

de origem) e de novas matrículas, principalmente de alunos oriundos de outros estados.  

 A Orientadora Educacional em parceria com os professores tem 

desenvolvido projetos para amenizar/prevenir as questões acima citadas, com 

palestras, Projetos sobre valores, combate ao bulling, prevenção às drogas, 

autoestima, sexualidade e outros. Alguns pais apesar das varias convocações não 

comparecem a escola o que às vezes torna difícil a relação escola/famílias. 

 A evasão não existe na escola. Há uma grande preocupação com os 

alunos faltosos. Os responsáveis pela secretaria, a Orientadora Educacional e os 

professores sempre tentam entrar em contato com as famílias dos alunos para que 

tomem ciência sobre a situação das faltas e/ou justifiquem as mesmas. Quando não 

conseguimos contato ou a situação não é resolvida, os casos extremos são 

encaminhados ao Conselho Tutelar. 

 Uma realidade bastante desafiadora tem sido a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. Das vinte e duas turmas que atendemos 12 são 

reduzidas (no quantitativo de alunos) para melhor atender os 26 alunos ANEEs (alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais). Possuímos uma equipe de atendimento 

especializado e uma sala de recursos generalista que dão suporte ao atendimento 

dessas crianças, desde o encaminhamento delas realizado pelo professor, a acolhida 

ao docente, o atendimento direto ao aluno, às famílias, encaminhamentos médicos 

necessários até às adaptações curriculares e pedagógicas de cada caso. 

 O ambiente escolar, assim constituído, procura favorecer a confiança de 

que todos os alunos podem aprender e possibilita a participação/compartilhamento das 

experiências e vivências, respeitando as diferentes realidades, as individualidades de 
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cada um, os diversos saberes, as necessidades culturais, as crenças diversas, tanto 

dentro da escola como na comunidade em que está inserida. 

  Diante de tudo que foi exposto, verifica-se a importância do planejamento 

das ações pedagógicas e administrativas como recurso primordial para a compreensão 

e gerenciamento dos aspectos físicos e humanos. O compromisso pedagógico é fator 

determinante dos profissionais que aqui trabalham, os quais buscam sempre qualidade 

na educação, harmonizando a apropriação do saber e sistematizando com a formação 

do cidadão ético, integro e consciente no mundo. 

3.4   INFRAESTRUTURA 

Em sua estrutura física, a escola atua com 11 salas de aula, totalizando 22 

turmas nos dois turnos. Na planta são apenas 10 salas de aula com tamanho padrão, 

mas devido à grande procura para turmas de Educação Infantil na estratégia de 

matrículas 20176/2018 foram abertas mais duas turmas. Com isso, a sala de vídeo foi 

transformada em sala de aula em caráter provisório para o Ano Letivo de 2018. No 

entanto, o espaço físico dessa sala é menor e apesar das turmas destinadas para ela 

também serem reduzidas, as mesmas não acomodam os alunos como deveriam. Além 

das salas de aula, temos: 01 sala de direção, 01 sala dos professores, uma secretaria, 

uma sala de recursos - AEE, uma sala de orientação educacional – SOE, uma sala para 

pedagoga – SEEA,uma sala de informática (desativada por não ter um profissional 

responsável, mas utilizada para o reforço escolar), uma sala de leitura (que  está sobre 

a responsabilidade da professora readaptada Tatiana. É utilizada pelos alunos e 

professores). Temos também, um pequeno espaço destinado às aulas de reforço. 

Dispomos ainda de: um banheiro para alunos com necessidades educativas especiais, 

dois banheiros para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, dois banheiros 

para a Educação Infantil, dois banheiros para funcionários da escola, uma pequena sala 

para os auxiliares da limpeza, uma cantina com depósito de alimentos, dois depósitos 

para material de limpeza e didático; e espaços para um parquinho e para um 

estacionamento. 

Em relação aos recursos e materiais disponíveis, contamos com os materiais 

básicos necessários para o aprendizado de nossos alunos: Temos livros didáticos 

fornecidos pelo MEC, (este ano encontramos muitas dificuldades para conseguir livros 

suficientes para todos os discentes, sendo necessário utilizar títulos diferentes do s 
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escolhidos pela escola.) e outros títulos para consulta do professor, diversos jogos e 

brinquedos pedagógicos, um retroprojetor e uma tela portátil utilizados nos encontros 

de formação durante as coletivas e também em diversos momentos com os alunos ( 

Durante a contação de histórias ou exibição de filmes por exemplo), 02 duas caixinhas 

de som e 03 rádios ( utilizados principalmente pelas turmas da educação infantil e do 

BIA), Materiais de uso coletivo diversos como: folhas A4 brancas e coloridas, papel 

chambil, pardo, dupla fase, crepom entre outros. Temos ainda uma guilhotina, uma 

perfuradora, uma plastificadora que são de uso coletivo. Ofertamos ainda um 

computador com acesso a internet para auxiliar no planejamento e preenchimento dos 

diários dos docentes. Lembrando que o aceso a internet é ofertado pela escola é 

limitado por ser de pequeno porte já que o aceso oferecido pela SEEDF continua 

suspenso. 

3.5  INDICADORES DE DESEMPENHO ESCOLAR 

A) INDICADORES INTERNOS 

  2014  2015  2016  2017  
  AP RET ABA TOTAL AP RET ABA TOTAL AP RET ABA TOTAL AP RET ABA TOTAL 

1° Ano 89 1 0 90 68 3 0 71 55 0 0 55 91 1 0 92 

2° Ano 48 2 0 50 78 0 0 78 63 0 0 63 48 1 0 49 

3° Ano 62 17 0 79 52 18 0 70 83 5 3 91 65 10 0 75 

4° Ano 84 1 0 85 64 0 1 65 43 7 0 50 91 3 0 94 

5° Ano 79 3 0 82 76 3 0 79 0 0 0 0 46 1 0 47 

 
 

Um dos grandes desafios enfrentados por escola e a retenção de alguns alunos 

no terceiro ano, mesmo que não seja um número elevado, consta que foram retidos 

mais de uma vez. Em conformidade com as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de 

Educação do DF que diz: 

“A avaliação possui diversas funções; contudo, 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.” 

(Diretrizes de avaliação, pág. 12) 

A escola utiliza os seguintes instrumentos avaliativos para pautar suas 

práticas pedagógicas de modo a promover sempre a aprendizagem de todos os 

alunos: a avaliação diagnóstica, a observação diária, portfólio, seminários e registros 
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reflexíveis (realizados pelo professor). A escola Classe 27 de Ceilândia acredita que 

a educação pública de qualidade tem papel indispensável no processo de 

formaçãointegral dos sujeitos sociais, por este motivo busca proporcionar a todos os 

alunos uma educação de qualidade para a formação do cidadão e sua inclusão no 

mundo do conhecimento e do trabalho, tornado-o comprometido com a transformação 

social da sua comunidade. Para isso pauta seu trabalho da gestão democrática, 

articulada com a valorização e respeito de todos os seus profissionais. 

B) INDICADORES EXTERNOS: 

• Inep 

EC 27 DE CEILANDIA 
  

Código da escola  53007859 

Endereço QUADRA EQNN 7/9, AREA ESPECIAL  

Bairro CEILANDIA NORTE CEILANDIA 

CEP 72225-550 

Município Brasília 

UF Distrito Federal 

Dependência Administrativa Estadual 

Localização Urbana 

Localização diferenciada Não Se Aplica 

 

Complexidade da gestão escolar  
 

Matrículas  478 

Matrículas em tempo integral  0 

Turmas  24 

Turmas multi  0 

Turnos de funcionamento  2 

Salas de aula  12 

Docentes 24 

Auxiliares/ monitores/ tradutores de 
Libras  

0 

Total de funcionários  55 

Matrículas  478 

Matrículas em tempo integral  0 

Turmas  24 

 
 
 
 
Prática pedagógica inclusiva  
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Alunos incluídos  15 

Sala de recursos multifuncionais  Sim 

Banheiro adequado a alunos com 
deficiência 

Sim 

Dependências e vias adequadas a 
alunos com deficiência 

Não 

Tradutor intérprete de Libras 0 

Docentes com formação continuada em 
Educação Especial  

4 

Docentes com formação continuada em 
Educação Indígena  

0 

Docentes com formação continuada em 
Relações Etnorraciais  

0 

 

 Infraestrutura básica 

Água consumida pelos alunos Filtrada 

Abastecimento de água Rede pública 

Abastecimento de energia elétrica Rede pública 

Esgoto sanitário Rede pública 

Banheiro dentro do prédio Sim 

Banheiro fora do prédio Não 

Local de funcionamento da escola Prédio escolar 

 

Espaços de aprendizagens e equipamentos  

Biblioteca Não 

Sala de leitura Sim 

Laboratório de ciências Não 

Laboratório de informática Sim 

Acesso à internet Sim 

Banda larga Sim 

Computadores para uso dos alunos Sim 

Pátio descoberto Não 

Pátio coberto Sim 

Auditório Não 

Quadra de esportes coberta Não 

Quadra de esportes descoberta Não 

Parque infantil Não 

Área verde Não 

 
 

Organização  
 

                             Indicador do esforço docente 

  Anos iniciais  0,0% 

Média de alunos por turma 

  Educação infantil 19,7 
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  Anos iniciais 20 

Alunos por computador  28,1 

Computadores para uso administrativo 3 

Participa do Mais Educação  Não 

Escola oferece atividades complementares Não 

Escola abre nos finais de semana para a comunidade Não 

Sala de professores Sim 

Sala de secretaria Sim 

Sala de diretoria Sim 

Almoxarifado Sim 

Refeitório Não 

Destinação do lixo Coleta periódica 
 

 
Anos iniciais do Ensino Fundamental 

Indicador de 

adequação da 

formação do docente  

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

4 

Grupo 5 

78.6 0 4.8 5.6 11 
 

Participação no Saeb  

Anos iniciais do ensino fundamental 

O quadro a seguir mostra os Estudantes Presentes (total de estudantes 

presentes na etapa avaliada no dia de aplicação do teste e consistentes com o Censo 

2017); os Alunos matriculados no Censo (Quantidade de Alunos matriculados na etapa 

avaliada conforme Censo 2017) e a Taxa de Participação da Escola (total de presentes 

dividido pela quantidade de matriculados no Censo). 

 Anos iniciais (5º ano / 4ª 
série) 

Alunos Matriculados Participantes 

Total 48 43 

Percentual em tempo integral 0 0 

Idade média 10.4 10.4 

Percentual de incluídos 0 0 

Percentual de não aprovados 2.1 0 

 

Distribuição percentual dos estudantes da escola por Nível de Proficiência 

 

As escalas de proficiência de Língua Portuguesa (Leitura) e Matemática da 

Prova Brasil são compostas por níveis progressivos e cumulativos. Isso significa que a 
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escala está organizada em níveis que vão da menor para a maior proficiência, e que 

cada nível de desempenho acumula também os saberes e habilidades do(s) nível(is) 

anterior(es). Assim, quando um quantitativo (%) de alunos foi posicionado em 

determinado nível da escala, pressupomos que estes alunos, além de terem 

desenvolvido as habilidades descritas neste nível, provavelmente também tenham 

desenvolvido as habilidades dos níveis anteriores. 

Distribuição Percentual dos Alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental 
por Nível de Proficiência - Língua Portuguesa 

 

Distribuição Percentual dos Alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental 
por Nível de Proficiência – Matemática 

 
 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

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

5º Ano

5º Ano
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• Censo escolar 

 

Média de Alunos por Turma / Etapas de Ensino 

Educação Infantil Ensino Fundamental 

Total 1 Creche Pré-
Escola 

Total Anos Iniciais 1º Ano 2° ano 3° ano 4° ano 5° ano 

19,7 -- 19,7 20,0 20,0 -- 18,8 25,0 19,5 18,0 

 

• Acesso aos números do INEP da escola 

 

 

Total de turmas da escola: 24 

Total de alunos da escola: 426 

Total de docentes da escola: 23 

Total de auxiliares/assistentes educaionais da escola: 0 

Total de profissionais/monitores de atividades complementares 
da escola: 

0 

Total de tradutores intérprete de libras da escola: 0 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

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

5º Ano

5º Ano

Total de alunos da escola: 426 

Total de matriculas da escola: 447 

Total de matriculas de atividade complementar: 0 

Total de matriculas de atendimento educacional especializado: 21 

Total de matriculas de escolarização: 426 
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Total de docentes titulares – coordenador de tutoria(de módulo 
ou disciplina) – EAD: 

0 

Total de docentes tutores – auxiliar de tutoria(de módulo ou 
disciplina) – EAD: 

0 

 

• Acesso ao resultado da ANA, Prova Brasil, Ideb, como ler o Ideb 

Anos iniciais do ensino fundamental 
 

Taxa de Aprovação 

Ano 1º 2º 3º 4º 5º P  

2005 88,6 90,5 80,0 71,3 86,3 0,83 

2007 88,0 98,2 63,4 82,7 97,3 0,84 

2009 100,0 98,6 76,7 81,4 94,4 0,89 

2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,00 

2013 96,2 98,5 85,7 97,3 88,9 0,93 

2015 94,4 100,0 73,9 97,0 96,2 0,91 

2017 98,9 98,0 86,5 96,8 97,9 0,95 

 

Saeb 

Matemática Língua Portuguesa N 
 

Proficiência 

Média 

Proficiência 

Padronizada 

Proficiência 

Média 

Proficiência 

Padronizada 

 

207,9 5,6 190,7 5,2 5,40 
 

198,9 5,3 180,7 4,8 5,05 
 

221,2 6,2 194,3 5,3 5,72 
 

209,7 5,7 187,3 5,0 5,37 
 

213,9 5,9 194,4 5,3 5,58 
 

205,5 5,6 207,4 5,8 5,66 
 

216,0 6,0 225,4 6,4 6,18 
 

 
 

Ideb 

  Ano Meta Valor 

2005 
 

4,5 

2007 4,5 4,2 

2009 4,9 5,1 

2011 5,3 5,4 

2013 5,5 5,2 

2015 5,8 5,2 

2017 6,0 5,9 

 

              Acima ou igual à meta  

              Abaixo da meta  
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• Indicadores educacionais: 

O Indicador de Nível Socioeconômico e o Indicador de Adequação da 

Formação Docente produzem informações sobre o contexto em que cada escola 

desenvolve o trabalho educativo. O Indicador de Nível Socioeconômico possibilita, 

de modo geral, situar o público atendido pela escola em um estrato ou nível social, 

apontando o padrão de vida referente a cada um de seus níveis. Esse indicador é 

calculado a partir da escolaridade dos pais e da posse de bens e contratação de 

serviços pela família dos alunos. Para melhor caracterizar as escolas foram criados 

seis grupos, de modo que, no Grupo 1, estão as escolas com nível socioeconômico 

mais baixo e, no Grupo 6, com nível socioeconômico mais alto. O Indicador de 

Adequação da Formação Docente analisa a formação dos docentes que lecionam 

nos anos iniciais e finais do ensino fundamental bem como no ensino médio, na 

escola. Apresenta o percentual de disciplinas, em cada etapa, que são ministradas 

por professores com formação superior de Licenciatura (ou Bacharelado com 

complementação pedagógica) na mesma disciplina que leciona. No caso dos anos 

iniciais, considera-se adicionalmente a formação em Licenciatura em Pedagogia (ou 

Bacharelado com complementação pedagógica). 

Nível 
Socioeconômico 

 

Formação Docente 
Anos Iniciais do EF 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

NOTA DO IDEB

NOTA DO IDEB
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Grupo 3 
 

78.60% 

 

 

II- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

ESCOLA COMO ESPAÇO DE SOCIALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO. 

 

 Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores 

diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de 

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

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

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

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

De acordo com o Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10: 

“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.”  

 Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de 

conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas 

educativas para que se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e 

fora da escola”.  (PPP Carlos Mota, p.20). 

 Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de 

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

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

Sendo assim, a escola e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer 

educação por meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, 

considerando a não neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes 

situações que envolvem a existência humana.  
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 Nossa escola tem como função social a formação do cidadão em sua 

integridade. Procura adequar a proposta pedagógica às demandas e particularidades 

da comunidade, buscando a qualidade pretendida, bem como a aplicação da 

Legislação de Ensino vigente em parceria com todos os segmentos da comunidade 

escolar. 

 Essa ação procura atender os princípios da Gestão compartilhada e visa 

o fortalecimento dos vínculos entre a escola e a comunidade, com o objetivo de garantir 

o acesso ao saber de forma eficaz e proporcionar a aquisição das competências 

básicas, além de contribuir para as aprendizagens significativas. 

 Essa proposta pedagógica inclui o Plano de Trabalho a ser desenvolvido 

por nossa escola no decorrer dos anos de 2018.Fundamenta-se na Lei de Diretrizes e 

Bases das Escolas Públicas do Distrito Federal, no Projeto Político-Pedagógico 

Professor Carlos Mota, da Secretaria de Estado do Distrito Federal, nas Diretrizes de 

Avaliação do Distrito Federal e nos projetos específicos da clientela que atendemos. 

 Considerando o Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do 

Distrito Federal, a redefinição da identidade própria da escola, enquanto representação 

das coletividades de alunos, professores, direção e comunidade e a retomada de sua 

função social, possibilita ao aluno seu sucesso escolar no prazo legalmente 

estabelecido, a construção do conhecimento, o respeito ao ser humano, à vida, ao meio 

ambiente e o desenvolvimento dos valores fundamentais que devem orientar toda a 

sua vida como cidadão. 

 Muito além de práticas avaliativas pontuais e fragmentadas, as ações 

pedagógicas e administrativas devem constituir um empreendimento sistemático que 

busque a compreensão global pela análise integrada de suas diversas dimensões, com 

a participação de todos os segmentos institucionais. 

Nessa perspectiva, esse PPP- Projeto Político Pedagógico visa à promoção e 

a melhoria do processo de ensino/aprendizagem, bem como o aprimoramento de todos 

os seus segmentos, levando-se em consideração o compromisso com aaquisição do 

conhecimento e a necessidade de ampliação das atitudes e formas de conduta, 

requisitos indispensáveis à construção de uma escola viva e integrada com a 

sociedade.  
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Esse planejamento é um processo dinâmico e contínuo e também deve 

contribuir para o aperfeiçoamento e a melhoria institucional. Seus resultados também 

devem incluir a prestação de contas à sociedade no que se refere à formação cognitiva, 

ética e política dos seus alunos; à produção e socialização de conhecimentos e a 

promoção do avanço no processo de ensino e aprendizagem. Objetiva ainda, o 

planejamento da gestão a curto e longo prazo, para que seja estabelecido um 

diálogo/debate democrático dos ideais e propostas com a comunidade escolar e esta 

seja atendida em seus anseios. 

III-  CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal lançou em 2014 o Currículo em 

Movimento com o objetivo de apoiar os sistemas de ensino na implementação da 

política de educação integral. A perspectiva da educação integral propõe a construção 

de projetos pedagógicos que atendam a necessidade de organização das escolas e de 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que respeitem os três eixos norteadores: 

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

e Educação para a Sustentabilidade. Assim o currículo procura atender aos objetivos 

da Rede de Ensino do Distrito Federal, de fomento e produção de conhecimentos, 

desenvolvimento e disseminação de metodologias educacionais integradas. Este 

currículo foi baseado na Psicologia Histórico-cultural  e na Pedagogia Histórico- Crítica 

e constitui um referencial importante para a formação dos nossos alunos no que se 

refere às novas práticas de uma educação na perspectiva da educação integral, criando 

meios para que as crianças se humanizem, apropriando-se da cultura, onde os 

conhecimentos se dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização 

de recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas. Os estudos 

têm mostrado que as pessoas proclamam uma urgência em experimentar vivências 

educacionais e de sobreviver socialmente. É uma espécie de necessidade, não apenas 

de encontrar um modelo de vida escolar diferente, mas de buscar a partir do contraste 

histórico entre desigualdades e as propostas de inclusão, uma identidade mais definida, 

isto é, uma nova forma de organização para o que já existe. Sendo assim, as 

concepções teóricas que fundamentam esse Projeto destinam-se a orientar 

professores que estão na busca de uma sociedade mais justa e consequentemente 

mais participativa. O interesse da Escola Classe 27 é intensificar as ações de atividades 
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integrais que estão ocorrendo no interior da escola. Queremos assim, estimular cada 

vez mais, a participação da comunidade escolar, pois defendemos uma proposta 

educacional baseada na concepção de um ser humano integral, cujo conhecimento se 

constrói nas relações históricas e sociais. 

  A escola criará situações interessantes para que os alunos comparem 

informações de diferentes fontes, manifestem suas opiniões admitindo outras 

possibilidades de explicar os acontecimentos. Utilização do diálogo para mediar 

situações conflituosas. Promoção de atividades de ensino a partir da vivência de 

situações reais dos alunos, tornando a aprendizagem mais concreta. 

A escola pretende utilizar metodologias que possibilitem a construção do 

conhecimento e desenvolvimento do espírito crítico, favorecendo a criatividade e a 

compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações propostas, incentivando o 

descobrimento das potencialidades individuais e coletivas. 

A criação de um ambiente de vivência agradável para toda a comunidade 

escolar por meio do respeito mútuo nas relações interpessoais, envolvendo aspectos 

morais, intelectuais afetivos, sociais, valorizando o convívio em harmonia com a 

diversidade humana. 

Quanto ao processo avaliativo a Escola Classe 27, reafiirma o previsto nas 

Diretrizes de Avaliação Educacional que prevê:  

A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural são as bases 
teóricas que fundamentam o Currículo em Movimento da Educação Básica e 
corroboram os pressupostos consolidados nestas Diretrizes por meio da 
avaliação formativa, que embasa e direciona fortemente os objetivos 

educacionais que se materializam, de fato, na escola e na sala de aula. 
( Diretrizes de Avaliação Educacional, pág.09) 

Como fica Claro nas Diretrizes a concepção de educação defendida e almejada 

por esta instituição escolar é a Educação Integral.  Sendo assim, o ser em formação, 

tem identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único.  Ao 

valorizar o ser humano multidimensional e os direitos coletivos, a Educação Integral 

provoca ruptura na lógica do poder punitivo muito presente nos processos avaliativos e 

fortalece o comprometimento com a Educação para a Diversidade, Cidadania, 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Por 
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estes motivos a Escola utiliza os seguintes métodos avaliativos: portfólio, observação 

diária e Relatório Descritivo Individual do Aluno (na Educação Infantil) e Avaliação 

diagnóstica, teste da psicogênese, observação diária do professor e Registro de 

Avaliação (no Bia), Portfólio, mapeamento ortográfico, avaliação diagnostica, 

seminários e Registro de Avaliação (para o quarto e quinto anos).Para fechar a 

avaliação bimestral, realizamos um conselho de classe com todas as etapas. 

No que se refere a Educação Inclusiva, A Educação Especial parte de uma 

proposta de educação inclusiva, e o foco de avaliação passa a ser a necessidade 

educacional específica de cada aluno, levando em consideração as especificidades e 

tempo deste aluno. Neste momento o propósito da avaliação do rendimento escolar é 

percebido como o acompanhamento sistemático do processo de ensino e 

aprendizagem como na educação comum, mas também com o intuito de diagnosticar 

dificuldades e diferenças pessoais e, busca-se a adequação de objetivos educacionais 

para subsidiar a reflexão da prática do professor, da aprendizagem do aluno e da 

adequação do contexto escolar, e para isso faz-se uso então da adequação curricular. 

A avaliação do aluno com necessidades educativas especiais deve focalizar os 

aspectos do desenvolvimento (biológico, intelectual, motor, emocional, social, 

comunicação e linguagem); o nível de competência curricular (capacidades do aluno 

em relação aos conteúdos curriculares anteriores e a serem desenvolvidos) e o estilo 

de aprendizagem (motivação, capacidade de atenção, interesse acadêmicos, 

estratégias próprias de aprendizagem, tipos preferenciais de agrupamentos que 

facilitam a aprendizagem e condições físicas ambientais mais favoráveis para 

aprender). Durante os Conselhos de Classe os professores regentes e a professores 

da sala de recursos avaliam o que foi alcançado pelos alunos e atualizar a Adequação 

Curricular.Todos os alunos especiais também passam, anualmente, por uma avaliação 

feita pela equipe EEAA, SR, coordenação pedagógica e professor regente e o registro 

consta no relatório psicopedagógico e neste momento avalia a progressão do aluno e 

para que etapa irá no ano seguinte. E também a escola conta com um plano de ação 

disponível na SR em que algumas observações da aprendizagem significativas são 

registradas. Deve-se deixar claro que durante os conselhos de classes todos os 

segmentos são avaliados e que uma ficha específica é preenchida pelo professor 

regente com as decisões que foram tomadas na turma.  
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IV. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

Dimensão OBJETIVOS 

 
Gestão Pedagógica 

o  Garantir ao aluno o acesso e permanência na 

escola priorizando o sucesso da aprendizagem, 

valorizando todo e qualquer progresso do 

educando. 

o Conhecer, desenvolver e estruturar conceitos 

éticos, estéticos, musicais e artísticos. 

o Proporcionar ao educando a alfabetização e o 

letramento, focando nas competências básicas 

previstas para a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental de 9 anos. 

o Registrar sistematicamente as ações 

pedagógicas coletivas promovidas na escola. 

Gestão das aprendizagens e 
dos resultados educacionais 

o Metas 5 e 7 – PDE. 

o Desenvolver o respeito às diversidades culturais, 

religiosas, sociais e ambientais, valorizando o ser 

integral; 

o Valorizar o patrimônio sócio cultural e respeitar a 

sua diversidade. 

o Realizar as devidas adequações curriculares e 

pedagógicas para atender as necessidades dos 

ANEE e dos alunos em situação de dificuldade de 

aprendizagem. 

 
Gestão Participativa 

o Fortalecer os vínculos entre escola e comunidade, 

visando o pleno desenvolvimento do aluno, 

colocando em prática as diretrizes da gestão 

democrática. 

o Promover Avaliação Institucional periódica. 

o Registrar sistematicamente o dia a dia da escola 

e as ações promovidas dentro dela em 

documentos oficiais e internos. 

 o Oportunizar, de forma dinâmica, a formação 
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Gestão de Pessoas continuada dos servidores desta Instituição de 

Ensino.  

o Promover ações que garantam aos servidores a 

harmonização e a democracia no ambiente de 

trabalho, respeitando seus direitos e deveres 

assegurados por lei. 

 
Gestão Financeira 

o Empregar corretamente os recursos financeiros, 

priorizando a participação do conselho escolar 

representado por todos os segmentos da 

comunidade escolar;  

 
Gestão Administrativa 

o Promover ações que contribuam para a 

manutenção e a conservação do ambiente escolar 

de forma sustentável. 

o Promover Avaliação Institucional periódica. 

Tabela 9: Dimensões e objetivos 
 

PDE 
Nº meta 

METAS 2016 2017 2018 2019 

Meta 5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, 
até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 
fundamental. 

   x 

Meta 7 Fomentar a qualidade da educação básica 
em todas as etapas e modalidades, com 
melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem, de modo a atingir as 
seguintes médias nacionais para o Ideb 
nos anos iniciais do ensino fundamental;  

   x 

As atividades propostas ao longo do ano estão distribuídas nos Cronogramas 

Mensais e incluem: 

 

• Palestras com especialistas ou profissionais da própria escola; 

• Oficinas; 

• Compartilhamento de experiências  entre professores da escola ; 

• Elaboração dos Projetos; 

• Análise coletiva dos resultados das avaliações para planejamento das intervenções  

pedagógicas para as aprendizagens dos estudantes; 

• Estudo de caso; 

• Planejamentos em geral; 
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• Atividades externas; 

• Reuniões diversas. 

As datas podem sofrer alterações e os temas de estudo nas coletivas 

também podem ser modificados e substituídos conforme as necessidades da Equipe 

Pedagógica. 

 

Os trabalhos que são realizados na parte administrativa e pedagógica da escola 

estão de acordo com os princípios da SEEDF e tem como norma o respeito a LDB. 

Pauta-se na gestão democrática em que o primordial é a participação de toda a equipe 

com autonomia para tomar atitudes legais de acordo com a realidade e necessidades 

da escola.   

A EC 27 conta com funcionários da cozinha, limpeza e vigilância terceirizados, 

estando todos trabalhando de acordo com as normas e horários da SEEDF.  

Os materiais pedagógicos são adquiridos conforme a necessidade da escola, 

lembrando que as verbas são utilizadas no que foi acordado com o Conselho Escolar.  

As gestoras têm comprometimento com o patrimônio e sempre tem procurado 

repor o que estraga e não tem conserto ou, comprar o que precisa para melhorar o 

trabalho pedagógico dos professores. 

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

 
1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

A escola, numa perspectiva da inclusão, atenderá a seguinte clientela em 

2018: alunos do 1º Ciclo (1º e 2º período da Educação Infantil) e 2º Ciclo, 1º e 2º 

Blocos, contando com o Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA), 

Atendimento Educacional Especializado (em Sala de Recursos) e do Serviço de 

Orientação Educacional (SOE). Todos estes serviços de apoio contribuem 

intensamente para que a rotina escolar seja bem desenvolvida e as necessidades 

específicas atendidas e sanadas. 

Turnos:  
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Turno 

1º CICLO 2º CICLO 

1º BLOCO 2º BLOCO 

1º P - EI 2º P – E1 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4 ANO 5º ANO 

MAT   02 03 02 02 02 

VESP 01 02 02 02 01 01 02 

 
 

Em 2013, a escola ampliou sua organização em ciclos, pois além do BIA (Bloco 

Inicial de Alfabetização) que já estava funcionando há alguns anos, aderiu à proposta 

de organização dos anos iniciais em ciclos, Bloco II, do ciclo II, que incluiu os quartos 

e os quintos anos. 

 Com a organização em ciclos, os alunos ficam em sala, nos seus respectivos 

turnos matutino e vespertino, 5 horas consecutivas. E no horário contrario temos o 

reforço, Programa Mais Educação, que recebe os alunos em tempo integral, nos 

espaços disponíveis, nas 3ª feiras (BIA) e nas 5ª feiras – 4º e 5º ano. 

 A escola mantém uma relação harmoniosa com a comunidade escolar, que a 

mesma deixa claro nas atividades que aqui são desenvolvidas através dos projetos, 

reuniões e palestras. 

 A escola conta com o serviço de profissionais altamente capacitados da sala 

de apoio e equipes especializadas, contamos também com o apoio dos monitores que 

atuam no Programa Mais Educação no integral. 

 Oferece condições didático-metodológicos e pedagógicas que possibilitam o 

desenvolvimento integral dos alunos, observando os aspectos da formação dos 

indivíduos, crítico, criativo, capaz de exercer sua cidadania, através do resgate de 

valores essenciais para a autoconstrução da identidade pautada por princípios morais 

e éticos. 

 
2. Direitos humanos Educação Inclusiva e Diversidade   

        
A Escola Classe 27 de Ceilândia desenvolve um trabalho ativo voltado para 

o compromisso de elevar a aprendizagem do educando, para a conscientização de sua 

visão de mundo, para a transformação da realidade e para definir o perfil do ser humano 

que estamos ajudando a formar.  
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 Ainda, neste sentido, convém destacar que o conhecimento prévio do aluno, 

a educação adquirida em sua família e as avaliações diagnosticas são considerados o 

primeiro passo, para conhecermos a clientela que atendemos. 

Não se pode educar eficientemente, se os pais 
professores se desconhecem; se a educação 
escolar estiver isolada da educação familiar. 
(REVISTA NOVA ESCOLA) 

  

  

 A Escola fundamenta suas práticas pedagógicas no conhecimento empírico, 

colocando em exercício métodos novos adaptados aos tradicionais procurando 

adequar as necessidades e limitações ao meio social, partindo de experiências num 

processo ativo de construção do indivíduo e norteado no que diz alguns pensadores 

como: Jean Piaget, Paulo Freire, Vygotsky e outros. Partindo do pressuposto de que o 

educando é um ser pensante, crítico e formador de opiniões, capaz de exercer sua 

cidadania conhecendo e cumprindo seus direitos e deveres como um ser construtivo 

do processo social.  As metodologias adotadas nas salas de aulas vão sendo 

renovadas pouco a pouco, pois o quadro-negro e o giz não são mais suficientes, já se 

observa aulas inovadoras, criativas e dinâmicas, feitas de recursos simples e 

paradidáticos, como: recortes, jornais, jogos, vídeos, revistas, músicas e atividades de 

sondagem e de reflexão que também promovem atividades de língua oral e escrita, 

debates, apresentações de trabalhos realizados pelos alunos e teatro. Nosso trabalho 

pedagógico se organiza a partir das Unidades Didáticas, dessa forma fica mais fácil 

visualizar e prever nossas ações tornando a aula prazerosa e contribuindo para o 

despertar do conhecimento dos alunos que é o que deve ser sempre a prioridade de 

toda Escola. 

 A Escola busca gradativamente a melhoria do ensino aprendizagem 

valorizando o potencial humano, formando cidadãos críticos e conscientes de sua 

missão, na tentativa de conscientizar que a educação é o único caminho no processo 

de transformação do ser humano. Nossa clientela em sua maioria é local, porém atende 

também cidades do entorno. Diante do exposto, os professores estão atentos para 

saber dosar a aplicação das atividades, conciliando-as com a situação psicossocial dos 

alunos. 

 Diante dessas ideias e dessa realidade, desenvolvemos funções que levam 

o aluno e os outros integrantes do processo ensino-aprendizagem a se integrarem num 
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contexto de uma educação que valorize e respeite a diversidade humana apresentando 

temáticas e atividades que possibilite a reflexão sobre o respeito ao próximo e 

compreensão de limitações e valorização das qualidades. 

Considerando a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Lei 

nº 9.394/1996, esta Instituição Educacional tem como princípios norteador o Artigo 3º: 

I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III- pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV- respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

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. 

Ao considerar a organização curricular da SEEDF, que reestrutura o Ensino 

Fundamental para nove anos de duração e obriga a matrícula, nessa etapa da 

educação básica a partir dos seis anos de idade, nossa Escola busca estrutura para 

receber a criança concreta de modo a garantir a participação da mesma no seu próprio 

processo formativo, bem como garantir aa participação de todos nos processos 

avaliativos de forma contínua coletiva individual. 

O conhecimento é uma atividade humana que busca explicar as relações entre 

o homem e a natureza. Dessa forma, o conhecimento é produzido nas relações sociais 

mediadas pelo trabalho. Conforme Veiga (1995, p.27): “O conhecimento escolar é 

dinâmico e não uma mera simplificação do conhecimento científico, que se adequaria 

à faixa etária e aos interesses dos alunos”. Dessa forma, o conhecimento escolar é 
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resultado de fatos, conceitos e generalizações, sendo, portanto, o objeto de trabalho do 

professor.  

O conhecimento não ocorre individualmente. Ele acontece no social, gerando 

mudança interna e externa no cidadão e nas relações sociais, tendo em vista que 

circulam nos diferentes espaços sociais constituem direito de todos.  

 
3. Projetos Interdisciplinares  

 
A) PLENARINHA 

 

A cidadania é a construção de outra base social, pautada no diálogo e na 

participação. A construção da cidadania envolve um processo ideológico de formação 

de consciência pessoal e social e de reconhecimento desse processo em termos de 

direitos e deveres. Respeitar a diversidade cultural e valorizar a cultura popular e 

erudita, é um dever da escola, para fazer dela um espaço motivador, aberto e 

democrático.  

Concebe-se currículo como uma produção social, construído por pessoas que 

vivem em determinados contextos históricos e sociais, vivido, pensado e realizado nas 

e pelas escolas, atendendo às diretrizes e à legislação vigente.  

Para que a escola se faça realmente pública, se considera 

imprescindível a criação de mecanismos que a tornem democrática. Por esse 

caminho, pais, alunos, professores e Direção poderão deliberar em conjunto 

como deve ser a escola de hoje, para assim atender as reais necessidades de 

seus educandos. 

 
B) PROJETO CONSTRUINDO VALORES NA ESCOLA 

 

Objetivo: Proporcionar ao aluno condições para que ele se conscientize da 

necessidade de respeito entre todos através do reconhecimento, da aplicação 

dos direitos e deveres de cada um, formando valores éticos e morais para o 

exercício de sua cidadania e cumprindo, assim, com o maior papel da escola: 
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favorecer uma aprendizagem realmente significativa na formação de seres 

humanos mais conscientemente participativos e responsáveis no convívio social. 

Este projeto é anual e cada turma recebe uma plaquinha na porta da sala 

com um valor ou virtude a ser desenvolvido no decorrer do bimestre, exemplo: 

PAZ, AMOR, RESPEITO, HONESTIDADE, TOLERÂNCIA, 

RESPONSABILIDADE e outros. O SOE elaborou um caderno com sugestões de 

atividades, dinâmicas, textos e músicas para subsidiar o trabalho do professor. 

C) PROJETO LITERÁRIO: 

 

Nosso objetivo com esta proposta pedagógica é desenvolver o prazer 

e o interesse pela leitura. Possibilitando assim, despertar a expressão crítica, 

ampliar o vocabulário e melhorar a produção escrita a ortografia dos alunos 

já alfabetizados. O projeto é desenvolvido envolvendo todos os alunos da 

Instituição escolar. Semanalmente levam para casa um livro e um atividade 

relacionada à leitura que realizarão. 

Além disso contamos também, com uma contação coletiva de 

história que acontece mensalmente.   

                                                                                                                                                                                    

4. PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES 

São desenvolvidas atividades com os alunos do 5º ano, que visam melhor 

adaptação do aluno na série seguinte. O SOE oferece oficinas que aborda temas 

como: interação social, educação sexual, respeito e convivência pacífica e 

palestra com o apoio e presença da equipe gestora da escola sequencial. 

5. RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

Esta unidade escolar tem ao longo do ano diversas atividades que visam 

a participação de toda a comunidade escolar. Reunião no início do ano letivo, 

reuniões bimestrais, festas típicas (feira-cultural, festa junina), Encontro de Pais 

anual, reuniões com as famílias beneficiárias do bolsa família – a escola é 

optante do PSE e o contínuo trabalho de atendimento as famílias pelos Serviços 

de Apoio. 
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6. ATUAÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO 

PLANO DE AÇÃO SOE – 2018 

DIMENSÕES 

 DE 

 ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1. Ação de 
Implantação 
e 
Implementa
ção da OE 
2. Ação 
Institucional 
 
3. Ação 
junto aos 
docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ação 
junto aos 
discentes 
 

META 2 
Estratégia 
2.12- Criar 
mecanism
os para o 
acompanh

amento 
individualiz

ado dos 
alunos do 

ensino 
fundament

al, 
atentando 

para as 
especificid
ades do 

estudante 
de forma a 
garantir a 
qualidade 

do 
atendiment

o. 
 

Estratégia 
2.14- 

Reorganiz
ar, por 

meio de 
amplo 
debate 
com os 

profissiona
is da 

educação, 
o trabalho 

Apresentar/i
mplementar 
o trabalho 
do SOE ao 
corpo 
docente; 
 
Conhecer e 
caracterizar 
a clientela 
atendida 
pela escola; 
Auxiliar na 
formação 
dos 
profissionais 
na 
abordagem 
do tema em 
sala 
Acompanhar 

o 

desenvolvime

nto dos 

alunos e 

auxiliar os 

docentes em 

questões  

relativas ao 

desenv. 

Apresentar
/ 
implement
ar o 
trabalho do 
SOE ao 
corpo 
docente; 
 
Preencher 
perfil de 
turma e 
caracteriza
r a clientela 
atendida 
pela 
escola. 
Formação 
continuada
: Palestra 
de 
Enfrentam
ento ao 
abuso 
sexual; 
Conselhos 
de Classe 
 
Melhorar o 

ambiente e 

o convívio 

dos 

profissionai

s da escola. 

SOE, SEAA, 
Sala de 
Recursos. 
 
 
SOE, SEAA. 
 
 
SOE, direção 
e palestrante 
convidado. 
 
Direção, SOE, 

EEAA, Sala de 

Recursos, 

Professores. 

 

 

 

SOE, Posto de 

Saúde 

 

 

 

 

Inicio do ano 
letivo. 
 
 
 
Mês de 
março/abril. 
 
 
Mês de 
maio. 
 
 
Bimestral. 

 

 

 

 

25/05/2018 

 

 

 

 

 

Avaliação 
feita após 
o encontro. 
 
Acompanh
amento 
durante o 
ano letivo. 
 
Avaliação 
feita após 
o encontro. 
 
Registro em 

Ata e 

acompanha

mento ao 

longo do 

ano. 

 

Avaliação 

oral com os 

alunos e 

melhora na 

higienizaçã

o dos 

mesmos. 
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pedagógic
o 

buscando 
melhorar a 
qualidade 

da 
educação. 
Estrategia 

2.20- 

Garantir 

que as 

unidades 

escolares 

de ensino 

fundamenta

l, no 

exercício de 

suas 

atribuições 

no âmbito 

da rede de 

proteção 

social, 

desenvolva

m ações 

com foco na 

prevenção , 

na detecção 

e no 

encaminha

mento das 

violações 

de direitos 

de crianças 

e 

adolescente

s(violência 

psicológica, 

física e 

Acadêmico 

dos alunos 

conscientizar 

os alunos 

para o direito 

à saúde, 

sensibilizá-

los para a 

busca 

permanente 

da compreen

são de seus 

determinante

s e capacitá-

los para a 

utilização 

de medidas 

prática de 

promoção, 

proteção e 

recuperação 

da saúde. 

Sensibilizar a 

comunidade 

escolar para 

o respeito as 

diferenças e 

estimular 

uma cultura 

de paz; 

 

 

 

Palestra de 

higiene 

corporal: 

prevenção 

a 

proliferação 

ao piolho; 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 

Distrital de 

conscientiz

ação e 

Promoção 

de 

educação 

Inclusiva 

aos alunos 

com 

Necessidad

es 

Educacionai

s Especiais: 

Roda de 

conversas 

com 

 

 

 

 

SOE.EEAA,Sa

la de 

Recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOE, 

Palestrante da 

ONG” Casa da 

Justiça” 

 

Posto de 

Saúde:(enferm

eira e 

assistente 

social) SOE 

 

 

 

 

 

05/ a 

09/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05/2018 

 

 

 

06/06/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Participaçã

o dos 

alunos 

durante o 

evento, 

mudança 

nas 

atitudes. 

 

Participaçã

o dos 

alunos 

durante o 

evento, 

mudança 

nas 

atitudes. 

Quantidade 

de cartões 

de vacina 

apresentad

os na ação. 
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sexual, 

negligencia, 

constrangim

ento, 

exploração  

do trabalho 

infanto-

juvenil, uso 

indevido de 

drogas e 

todas as 

formas de 

discriminaç

ão), por 

meio da 

inserção 

dessas 

temáticas 

no projeto 

político-

pedagógico 

e no 

cotidiano 

escolar, 

identificand

o, 

notificando 

e 

encaminhan

do os casos 

aos órgãos 

competente

s. 

Estratégia 
2.38- 

Garantir o 
atendiment

o aos 

Prevenir e 

minimizar as 

ocorrências 

de prática de 

bullying. 

 

Verificar a 

situação 

vacinal dos 

alunos e 

encaminhá-

los a UBS 

mais próxima 

de sua casa. 

Diminuir o 

foco do 

mosquito 

Aedes 

Aegypti; 

disseminar a 

cultura do 

cuidado aos 

meio 

ambiente. 

 

Promover o 

processo de 

transição, 

amenizando 

o nível de 

ansiedade e 

expectativa 

em relação à 

nova etapa, 

recursos 

audivisuais. 

 

SEMANA 

DE 

EDUCAÇÃ

O PARA A 

VIDA: 

Palestra 

Prevenção 

ao Bullying 

 

Verificação 

do Cartão 

Vacinal dos 

alunos. 

 

 

Roda de 

conversa 

com 

recursos 

audivisuais 

e 

distribuição 

de panfletos 

explicativos. 

 

Oficinas de 

Transição. 

SOE( 

assessoria e 

distribuição do 

matéria), 

Supervisora, 

coordenadoras 

e professores. 

 

SOE e escola 

sequencial. 

 

SOE e 

professores do 

5ºano. 

 

 

 

SOE, 

Secretaria, 

professores e 

Conselho 

Tutelar. 

SOE 

 

 

 

SOE, 

Professores. 

1º 

bimestre(abril

). 

 

 

 

 

2º semestre. 

 

2º semestre. 

 

 

 

 

 

Durante o 

ano letivo. 

 

 

Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

Durante o 

ano letivo 

 

 

 

 

 

Conversa e 

participação 

ativa dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

Melhor 

adaptação 

do aluno 

aos 

contexto e 

diminuição 

de 

situações 

conflituosas

. 

Exposição 

das 

atividades 

realizadas 

durante o 

bimestre na 

festa 

cultural; 
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6. Ação 
junto à 
família 
 
 
 
 
 
 

estudantes 
com 

necessida
des 

educacion
ais 

especiais 
transitórias 

ou não, 
segundo a 
Resolução 
CNE/CEB 
N º 2, de 

2001,  nas 
salas de 
apoio à 

aprendizag
em, 

garantindo 
a presença 

de 
profissiona

l  
responsáv

el. 
Meta 4 

Estratégia 
4.18- 

Apoiae 

ações de 

enfrentame

nto á 

discriminaç

ão, ao 

preconceito 

e à 

violência, 

visando ao 

estabelecim

ento de 

condições 

adequadas 

para o 

sucesso 

colaborando 

para a 

eficácia do 

ensino 

aprendizage

m. 

Diminuir os 

índices de 

evasão 

escolar. 

 

Acompanhar 

e orientar os 

educandos 

em suas 

dificuldades 

de adaptação 

ou situações 

de conflitos. 

Estimular 

uma cultura ;    

Oportunizar 

os alunos do 

1º ao 5º ano, 

através de 

ações 

diárias, 

situações 

que o levem 

a 

desenvolver 

relações de 

amizade, 

para a 

construção 

 

Oficinas de 

Educação 

sexual. 

 

 

 

Acompanha

mento aos 

alunos  

faltosos 

/infrequente

s. 

 

Acompanha

mento/aten

dimento aos 

alunos. 

 

 

Projeto 

“Construind

o Valores 

na Escola” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posto de 

Saúde, SOE 

 

 

SOE,EEAA, 

AEE, direção, 

professores e 

coordenação. 

 

UBS 2 

(participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/05/2018 

13/09/2018 

 

 

12/05/2018 

 

 

 

Cronograma 

definido pela 

UBS (ações 

durante o 

ano letivo). 

 

observação 

das 

mudanças 

nas atitudes 

dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

Participaçã

o     dos 

pais no 

evento. 

 

 

 

Instrumento 

do PSE. 
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7. Ações em 

rede 

 

educacional 

dos 

educandos 

com 

deficiência, 

transtorno 
global do 

desenvolvi
mento e 

altas 
habilidade

s ou 
superdotaç

ão em 
colaboraçã
o com as 
famílias e 

com 
órgãos 

públicos 
de 

assistência 
social, 

saúde e 
proteção à 
infância, à 
adolescên

cia e à 
juventude. 
Estratégia 

4.30- 
Desenvolv
er ações 

articuladas 
entre as 
áreas da 

educação , 
saúde, 

trabalho, 
lazer, 

cultura, 
esportes 
ciência  e 
tecnologia 
para que 

sejam 
garantidos 
o acesso e 

do respeito, 

partilha e 

coleguismo. 

Cada turma 

irá trabalhar 

com um 

tema.  

 

 

 

 

 

Acompanhar 

a situação 

das crianças 

no programa. 

 

Aproximar as 

famílias do 

contexto 

escolar. 

O PSE tem 

como objetiv

o      

contribuir 

para a 

formação 

integral dos 

estudantes 

por meio de 

ações de 

promoção, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação de 

verificação 

de alunos 

no Bolsa 

Familia; 

 

 

2º Encontro 

de Pais. 

 

Ações do 

Programa 

Saúde na 

Escola: 

Bolsa 

Familia, 

Promoção 

da 

de 

enfermeiros, 

médicos,assist

ente sociais) 

SOE. 

 

 

ONG Casa da 

Justiça 

. 
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A) SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL- Genilde Alves Falcão- 

Orientadora Educacional 

▪        Identificação da demanda: 

✓ Público de trabalho/Perfil de turmas 

✓ Proposta pedagógica  

✓ Plano de ação 

▪  Trabalha em prol do desenvolvimento integral do aluno. 

▪  Atua como mediador nos conflitos escolares. 

▪  Elo entre educadores, pais e alunos.  

▪ Participação/planejamento das atividades coletivas 

▪  Conselho de Classe 

a  inclusão 
dos 

estudantes 
com 

deficiência 
nesses 
vários  

setores da 
sociedade. 

Meta 5 
Estratégia 

5.12 
Garantir o 

pleno 

funcioname

nto do SOE, 

em todas as 

unidades 

escolares, 

progressiva

mente, 

em até 5 

anos da 

vigência 

deste plano 

prevenção e 

atenção 

à saúde, 

com vistas ao 

enfrentament

o das 

vulnerabilida

des que 

compromete

m o pleno 

desenvolvime

nto de 

crianças e 

jovens da 

rede pública 

de ensino. 

alimentação 

saudável, 

Promoção 

da saúde 

bucal, 

higiene e 

verificação 

da situação 

vacinal. 
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▪  Participação em estudo de casos 

▪  Formação continuada dos professores 

▪  Devolutiva 

▪ Desenvolvimento integral: 

▪  Projetos/Atividades/Oficinas 

▪  Acompanhamento individual/coletivo 

▪ integração família/escola/comunidade: Atendimento aos pais e Encontro de Pais 

▪  Projetos/Atividades/ Oficinas: Educação Sexual, Cultura de Paz, Transição, 
entre outros. 

▪  Encaminhamento para a rede de apoio 

▪  Rede Social - integração com instituições externas: 

▪  Encaminhamentos/parceria/articulações 

▪ Acompanhamento aos alunos faltosos e assessoria á direção nos 
encaminhamentos ao Conselho tutelar. 

 

        ATUAÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO 

As atividades articuladas com a sala de recursos e serviço de apoio à 

aprendizagem são: 

✓ Apresentação dos Serviços de Apoio no inicio do ano; 

✓ Preenchimento das fichas perfil das turmas com a pedagoga e 

professores regentes; 

✓ Conselhos de Classe bimestral; 

✓ Coordenação coletivas com  enfoque de formação para os professores; 

✓ Semana Distrital de Conscientização e Promoção de Educação Inclusiva 

aos alunos com Necessidades educacionais Especiais; 

✓ Semana de educação para a vida; 

✓ Encontro de Pais e sempre que se fizer necessário. 

 

A) QUEM ATUAM NOS SERVIÇOS 

✓ SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL- Genilde Alves Falcão- 

Orientadora Educacional 
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✓ SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À ARENDIZAGEM – Elaine 

Cristina Gonçalves Alves - Pedagoga 

✓ ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – Viviane Alzira  - Sala 

de Recurso 

B) SERVIÇO DE APOIO A APRENDIZAGEM - Elaine Cristina Gonçalves Alves – 

pedagoga 

✓ Entrevista com a equipe diretiva e professores; 

✓ Análise documental da Instituição;                                                                                                  

Estudo dos documentos oficiais da Secretaria de Educação. 

✓ Participações de reuniões pedagógicas; 

✓ Acompanhamento ao trabalho desenvolvido nas coordenações 

pedagógicas. 

✓ Incentivar o trabalho em equipe para a diminuição das queixas escolares 

e prevenção ao fracasso escolar. 

✓ Participações no conselho de Classe. 

✓ Mapeamento das turmas. 

✓ Roda de conversa/DPAC                                                                                                                                

Rodas de conversas, palestras. 

✓ Incentivo a leitura saudável 

✓ Assessoramento a gestão no Conselho de Classe. 

✓ Sistematização do PARQUE. 

✓ Atendimento direto ao aluno. 

AS ATIVIDADES ARTICULADAS COM A SALA DE RECURSOS E SERVIÇO 

DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL SÃO: 

✓ Apresentação dos Serviços de Apoio no inicio do ano; 

✓ Preenchimento das fichas perfil das turmas com a orientadora e 

professores regentes; 

✓ Conselhos de Classe bimestral; 

✓ Coordenação coletivas com  enfoque de formação para os professores; 

✓ Semana Distrital de Conscientização e Promoção de Educação Inclusiva 

aos alunos com Necessidades educacionais Especiais; 

✓ Semana de educação para a vida; 

✓ Encontro de Pais e sempre que se fizer necessário. 
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C) ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- Viviane Alzira – 

Professora da Sala de Recursos 

✓ Atendimento aos alunos diagnosticados com TGD, DI, DF e baixa visão; 

✓ Assessoria aos professores no preenchimento das adequações 

curriculares. 

AS ATIVIDADES ARTICULADAS COM A SEAA E SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL SÃO: 

✓ Apresentação dos Serviços de Apoio no inicio do ano; 

✓ Conselhos de Classe bimestral; 

✓ Coordenação coletivas com  enfoque de formação para os professores; 

✓ Semana Distrital de Conscientização e Promoção de Educação Inclusiva 

aos alunos com Necessidades educacionais Especiais; 

✓ Semana de educação para a vida; 

✓ Encontro de Pais e sempre que se fizer necessário. 

 

7. ATUAÇÃO DOS/AS EDUCADORES/AS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS/AS, 

JOVENS CANDANGOS, EDUCADORES/AS COMUNITÁRIOS/AS, 

MONITORES/AS, ENTRE OUTROS. 

A escola conta com a quantidade de oito (08) educadores sociais 

voluntários, que auxiliam alunos diagnosticados com TGD e DF em suas 

necessidades na higiene, alimentação e cuidado no espaço do recreio. 

 

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO  

A avaliação nada mais é do que o acompanhamento das metas traçadas para 

atender às necessidades da escola. O PPP acontece de forma sistemática para que se 

possa verificar se o planejamento está adequado, quais os objetivos que foram 

atingidos, quais as metas que não foram alcançadas e quais ações necessitam de um 

melhor redirecionamento.  

Assim, é preciso que todos da comunidade escolar estabeleçam como pretende 

realizar o processo de avaliação e acompanhamento do PPP, no momento de sua 

elaboração. Segundo Vasconcellos o acompanhamento é “um instrumento teórico-
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metodológico que objetiva auxiliar o enfrentamento dos desafios cotidianos, de forma 

refletida e participativa” (1995, p.38).  

O processo de avaliação do Projeto Político Pedagógico é intrínseco porque 

através do mesmo é possível mensurar todo o processo da gestão democrática e 

avaliar todo o processo dos trabalhos que acontecem dentro e fora da Instituição de 

Ensino, lembrando que estas avaliações não são para mensurar, mas para 

mudar/melhorar para se alcançar uma educação de qualidade. 

Dimensão OBJETIVOS 

 
Gestão Pedagógica 

• Desenvolver metodologias de ensino baseadas no 
Currículo e  na  realidade dos educandos, visando 
melhor aprendizagem e elevação de desempenho nas 
Etapas atendidas pela Escola; 

• Organizar o Cronograma Pedagógico da Escola 
baseado nos Eixos Temáticos e Temas Transversais; 
levando em conta o Currículo em Movimento;  

•  Valorizar a atividade de Coordenação Pedagógica, 
como espaço privilegiado para o desencadeamento de 
um trabalho coletivo e interdisciplinar;  

•  Oportunizar aos professores, pais e profissionais da 
educação, a participação na construção do Projeto 
Político Pedagógico;  

•  Refletir sobre o fazer pedagógico da Escola, com base 
no Projeto Político Pedagógico, no sentido de planejar 
ações conjuntas a serem efetivadas durante o período 
da Gestão;  

•  Elevar o índice de satisfação/ aprovação da 
comunidade escolar em relação ao perfil e desempenho 
profissional da escola;  

•  Criar condições para que todos os alunos desenvolvam 
suas capacidades e aprendam de acordo com suas 
especificidades e limitações os conteúdos necessários 
para a vida em sociedade;  

• Permitir ao aluno exercitar sua cidadania a partir da 
compreensão da realidade, para que possa contribuir 
em sua transformação; 

•  Planejar ações que visem prevenir acidentes e 
violência dentro da escola;  

•  Promover a integração escola-comunidade; 

•   Desenvolver atividades pedagógicas específicas para 
os alunos com defasagem, oportunizando o 
desenvolvimento e aquisição de 
habilidades/competências para corrigir a distorção 
Idade x Série;  

• Incentivar a formação continuada para professores e 
auxiliares em Educação da Escola;  
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•  Propiciar aos professores o desenvolvimento de 
conhecimentos e habilidades relativos aos métodos e 
técnicas para a melhoria das práticas pedagógicas da 
escola;  

• Proporcionar aos alunos atividades lúdicas e 
direcionadas durante os horários de recreio; 

• Definir padrões de aprendizagem para todas as séries, 
de acordo com as Diretrizes pedagógicas do 2º ciclo, 
enfatizando o previsto na LDB 9.394/96 e Currículo em 
Movimento da Secretaria de Educação do Estado; 

Gestão das 
aprendizagens e dos 
resultados 
educacionais 

• Utilizar os resultados das avaliações para monitorar e 
avaliar de forma sistemática e contínua as ações 
pedagógicas Da Escola Classe visando melhoria dos 
resultados de desempenho da escola;  

• Identificar níveis de satisfação da comunidade 
escolar com o trabalho da gestão; e transparência de 
resultados; 

 
Gestão Participativa 

• Oferecer meios para a comunidade escolar participar 
efetivamente da escola, discutindo e decidindo 
coletivamente seus rumos; • Participar de forma 
sistemática, por meios dos órgãos colegiados ou por 
via direta; 

 
Gestão de Pessoas 

•  Motivar o trabalho em equipe; 

•  Incentivar o processo de comunicação aberta e 
contínua;  

•  Estimular a capacitação profissional; 

Gestão Financeira •  Suprir as necessidades básicas da escola, de forma 
a assegurar-lhes condições mínimas de 
funcionamento e a manutenção de suas atividades; 

•  Contribuir para a autonomia administrativa e 
financeira; 

• Estimular a participação da comunidade, do 
Conselho Escolar, junto às necessidades financeiras 
da escola; 

• Propiciar melhores condições de estudo e 
aprendizado aos alunos, através da compra de 
materiais didáticos e pedagógicos;  

•  Realizar manutenção diária da escola, de acordo 
com a necessidade; 

 
Gestão 
Administrativa 

• Assegurar a execução das normas e orientações 
superiores;  

• Gerir os meios administrativos como documentação, 
escrituração escolar e de pessoal; organização e 
atualização de arquivos; expedição, registro e 
controle de expediente; 

• Assegurar o funcionamento adequado da escola, 
cuidar da conservação do edifício; registrar e 
controlar bens patrimoniais; coordenar e controlar o 
funcionamento da cantina escolar. 
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1. Metas 

 
Plano de Ação – E.C 27- Ceilândia 

 

O plano de Ação da equipe pedagógica da Escola foi elaborado a partir 

de discussões coletivas das necessidades apontadas, análise do diagnóstico da 

escola, considerando o Projeto Político Pedagógico, como eixo norteador do 

trabalho que se concretiza no plano de ação anual, onde este permeia as ações 

integradas no programa. 

Meta Nº 1 – Preparar o aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-

lhe um instrumental, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização para uma 

participação organizada e ativa na democratização da sociedade: 

Ação Responsável  Prazo Justificativa  Procedimento 

Projeto 
Interventivo  

Professores, 
coordenadores 
e direção.  

 2018 
 2019  

Resgatar os 
conteúdos e 
saberes básicos 
para a série que 
se encontram, 
com o intuito de 
melhorar o 
indicie de 
aproveitamento 
através de 
projetos 
contextualizado
s e 
significativos.  

• Diagnostico 
da turma 

• Planejamento 
coletivo 

• Trabalho em 
grupo com a 
turma 

• Desenvolver 
projetos 
capazes de 
atender as 
necessidades 
do educando. 

Reagrupamentos: 

• Rintra 

• Rinter 

Professores, 
coordenadores 
e direção. 

5 dias 
consecuti
vos 
durante o 
bimestre 

Valorizar o ritmo 
e o tempo de 
aprendizagem 
do aluno em 
suas dimensões 
cognitiva, 
afetiva, 
psicomotora, 
histórica e 
social. 

• Realizar o 
teste da 
psicogênese 
ou 
diagnóstico 
nas turmas  

• Formar 
turmas de 
acordo com o 
nível da 
psicogênese  

• Planejamento 
coletivo 

• Realização 
de projetos e 
subprojetos 
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de acordo 
com 
necessidade 
dos alunos. 

Reforço  Professor 
regente 

1 vez por 
semana 

Visando 
melhorar o 
aprendizado do 
aluno levando-o 
à inclusão no 
processo ensino 
aprendizagem 

• Planejamento 
de atividades 
especifica 
para o aluno 

• Convocação 
do aluno (que 
necessita) 

• Utilização de 
material 
concreto. 

• Atendimento 
individualizad
o em horário 
contrario. 

Capacitação e 
aperfeiçoamento 
dos professores 

EAPE, Escola, 
CRA, CRE, 
dentre outros 

Durante o 
ano letivo 

Qualificar o 
professor para 
melhorar o 
desempenho 
pedagógico. 

Palestras, 
seminários, cursos 
de curta e media 
duração a partir das 
necessidades 
detectadas ao longo 
do processo. 

Horas cívicas  Direção, 
coordenadores 
e professores 

Uma vez 
em cada 
bimestre 

Cidadania se 
constrói a partir 
do amor à pátria 
do 
conhecimento 
da historia do 
seu país e do 
respeito aos 
valores ético e 
morais, este 
trabalho será 
com ênfase nas 
datas 
comemorativas 
e no resgate de 
valores. 

Planejamento 
antecipado das 
ações 
desenvolvidas em 
cada hora cívica, 
envolvendo todos 
os segmentos. 

 

Meta Nº 2 – Garantir a todos os alunos matriculados nesta instituição de ensino um 

lugar prazeroso para estudar. 

Ação  Responsável  Prazo Justificativa Procedimentos 

Projetos 
psicopedagógi
cos. Promoção 

EEAA,  SOE Durante 
todo o 
ano 

A interdisciplinaridade 
na sala de aula, 
muitas vezes deixam 

• Diagnostico 
da realidade 



 
SEEDF/CREC/EC 27 

48 
 

de encontros 
com a 
comunidade  

letivo de 
acordo 
com o 
calendár
io da 
equipe. 

os professores 
impotentes. É 
essencial saber a 
origem dos conflitos 
por isso contamos 
com a colaboração da 
família e a 
comunidade como um 
todo. A escola precisa 
definir o seu papel de 
formadora e 
transformadora da 
realidade no contexto 
social. 

• Entrevistas 
com os pais 
ou 
responsáveis  

• Encontro com 
os 
professores 

• Oficinas 

• Palestras 

• Atendimentos 
individuais e 
coletivos com 
o aluno. 

Adequação 
curriculares 

Professor 
responsável 
da sala de 
recursos e 
professor 
regente 

Durante 
todo o 
ano 
letivo 

Acompanhar o 
desenvolvimento dos 
conteúdos junto aos 
professores seguindo 
o diagnóstico que for 
necessário para as 
devidas adequações 
curriculares no intuito 
de atender os alunos 
com necessidades 
educacionais 
especiais. 

• Trabalho 
coletivo 

• Planejamento 
das atividades 

• Uso de 
matéria 
concreto e 
diversificado 
entre escola x 
família 

• Sensibilização 
do grupo de 
professores  

Realizar 
eventos sócios 
culturais 

Direção, 
Coordenadore
s, 
professores, 
equipe de 
apoio, 
assistentes 
administrativo
s, pais, 
alunos, enfim, 
todos que 
visam a 
melhoria do 
ensino 
público.  

De 
acordo 
com o 
calendár
io 
escolar 

Dada a Grande 
diversidade cultural 
que forma o povo 
brasileiro faz 
necessário a 
realização de 
encontros periódicos 
para resgatar as 
raízes das diversas 
regiões brasileiras 

• Realizar pelo 
menos 1 vez 
por semestre 
eventos sócio 
– culturais 
que 
promovem a 
integração e 
participação 
de todos os 
segmentos da 
comunidade 
escolar. 

 

Meta Nº 3 – Promover espaços para o exercício da cidadania para a organização 

comunitária e para a aproximação entre comunidade e escola com o reconhecimento 

e respeito aos diferentes saberes. 

Ação Responsável  Prazo Justificativa Procedimentos 

Escola Aberta  SEEDF, 
Direção 

Durante 
todo o 

Baseia-se na cultura 
de paz e na 

Realização de ações 
de educação não 
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supervisor, 
voluntários, 
oficineiros, 
coordenador 
comunitário. 

ano 
letivo 
nos 
sábado 
de 8h à 
12h 

promoção da 
cidadania. É uma 
ação de inclusão 
social que incentiva 
a melhoria da 
qualidade da escola 
a participação 
cultural, fazendo da 
escola um espaço 
de troca e 
convivência 

formal, 
desenvolvendo 
atividades de arte, 
lazer, cultura, 
esporte, ensino 
complementar e 
formação inicial para 
o trabalho. 

 

Meta Nº 4 – Promover a gestão de recursos oriundos do PDAF, PDDE, melhorando em 

até 70% a eficiência da aplicação dos mesmos. 

 

Ações  Responsável  Prazo  Justificativa  Procedimentos 

Realizar 
eleições do 
caixa 
escolar 

Direção  Em Agosto 
de 2018 
Válido por 2 
anos 

Utilizar o 
recurso público 
com 
transparência 
agindo de 
acordo com a 
lei estando 
sempre em prol 
de um 
educação 
pública de 
qualidade 

• Realizar 
eleições da 
diretoria do 
caixa escolar 
para gerir os 
recursos 
públicos 
oriundos do 
PDAF e PDDE 

• Executar os 
recursos do 
PDAF e 
PDDE, 
segundo a 
legislação em 
vigor 

 

Meta Nº 5 – Proporcionar atividades diversificadas para atingir os objetivos do 

currículo da Educação infantil no que se refere a linguagem corporal. 

 

Ação Responsável Prazo Justificativa Procedimentos 

Psicomotricida
de 
Educação 
Infantil 

Coordenador
es e 
professores 

Durante 
todo o 
ano 
letivo 

 
Proporcionar o 
desenvolvimento 
integral da criança 
em todos os seus 
aspectos, físico 
intelectual, 

• Capacitação 
profissional  

• Trabalho em 
grupo 

• Ambiente 
interativo 
acolhedor e 
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linguístico, afetivo e 
social. 

rico em 
materiais. 

• Propiciar 
exercícios 
motores 
sistemáticos. 

•  Ludicidade, 
jogo, 
corporeidade, 
motricidade e 
outros.   

 
 
 

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

 
 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATEGIA DE AVALIÃÇÃO 

De acordo com as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, a Escola 

Classe 27 de Ceilândia apresenta uma proposta de trabalho em Ciclos de 

Aprendizagem, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem 

dos estudantes, considerando a lógica do processo, a utilização de pedagogias 

diferenciadas sustentadas no trabalho coletivo, na avaliação diagnostica, formativa e 

processual, que garantam as aprendizagens e a progressão de todos os alunos 

matriculados. Para obter o sucesso almejado, seguimos os seguintes princípios que 

fundamentarão o fazer didático e pedagógico: Reagrupamento, Projeto interventivo, 

Avaliação Formativa, diagnostica e processual, formação continuada, agrupamento e o 

processo aprendizagem organizado a partir das áreas do conhecimento. 

Com este propósito pretendemos atingir os nossos objetivos seguindo 

diferentes metodologias avaliativas como: 

 Promover a cada inicio do ano letivo, diagnostico do nível de conhecimento e da 

aprendizagem dos alunos; 

 Promover a cada mês o teste da psicogênese e outros diagnósticos formativos, 

para realizarmos o reagrupamento de acordo com a aprendizagem e saberes de 

cada um; 
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 Elaborar mecanismos com orientador Educacional capazes de oferecer ao 

professor melhor conhecimento do perfil do estudante, principalmente dos alunos 

novatos na escola, dos ANEES para, possíveis adequações curriculares. 

  Adotar projetos interventivos, buscando garantir a aprendizagens de todos. 

 Possibilitar o uso de material concreto, jogos e atividades lúdicas para 

aprendizagem do conteúdo. 

 Aplicar diferentes instrumentos de avaliação, pesquisas, relatórios, questionários, 

testes interdisciplinares, provas contextualizadas, entrevistas, jogos, 

dramatizações, rodas de conversas, seminários, comunicação, etc., com o intuito 

de proporcionar ao professor novos caminhos para o ensino e a aprendizagem, 

revendo o próprio fazer didático. 

Neste sentido a avaliação será continua, por meio da observação diária do 

professor em relação à participação do aluno nas diferentes atividades realizadas no 

decorrer do ano letivo. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A escola se organiza de forma interdisciplinar e contextualizada, fazendo 

articulação entre os eixos estruturantes (cidadania, diversidade, sustentabilidade e 

aprendizagem) e nos eixos integradores (alfabetização, letramento e ludicidade), sem 

desconsiderar as especificidades de cada um, indo ao encontro do que é significativo 

para o estudante. 

Realizamos então, o plano de ação, como trabalha de projetos específicos, 

abrangendo os temas transversais, para promover uma relação entre a teoria e a 

pratica. 

 O primeiro projeto Político Pedagógico (2012) elaborado pela Secretaria de 

Educação do DF (SEEDF), aponta como concepção de currículo uma Educação 

Integral, ou seja, contratada no Sujeito Social, cultural, histórico, cognitivo e subjetivo, 

sem perder de vista a perspectiva das relações humanas. 

Um trabalho com esse direcionamento instaurar, permite um compromisso 

articulado de todos os envolvidos, além de gerar cumplicidade e envolvimento na 

conquista dos objetivos. Desta forma a escola criará situações que oportunizem uma 
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organização do trabalho pedagógico que favoreça o aprender em grupos a partir das 

aprendizagens individuais respeitando as diversidades culturais e sociais do estudante. 

 Realizaremos o projeto Valores que abrangerá o trabalho em e para os Direitos 

Humanos, numa perspectiva ousada, para transformar o indivíduo e prepará-lo para um 

convívio harmônico na sociedade.  

1. Recuperação Continuada  

A recuperação Continuada constitui mecanismo colocado à disposição da Escolas e 

dos professores para garantir a superação de dificuldades específicas encontradas pelo aluno 

durante o seu percurso escolar e deverá ocorrer de forma contínua ao longo do ano  e intensiva 

ao final do ano letivo, em cada ano e série do Ensino Fundamental. 

 

A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 

sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo-se por 

intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 

constatadas. Algumas ações realizada durante todo auxilia em todo esse processo, são eles 

Reagrupamento Rintra Classe e Rinter Classe e o Projeto Interventivo. Em que os mesmos 

acontecem durante todo o ano letivo. 

2.  Conselho de Classe 

O Conselho Escolar é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas 

no interior de uma escola. Nesta unidade escolar é formado pela representação de 

todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como: alunos, professores, 

pais ou responsáveis, funcionários, pedagogos, diretor e comunidade externa. Neste 

sentido, o conselho escolar desta unidade cabe as seguintes deliberações: 

 

✓ deliberar sobre as normas internas e o funcionamento da escola; 

✓ participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico; 

✓ analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, 

propondo sugestões; 

✓ analisar e aprovar as reposições do Calendário Escolar no início de cada ano 

letivo; 

✓ acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras 

da escola; 
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✓ mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em atividades em prol 

da melhoria da qualidade da educação, como prevê a legislação. 

 

V- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO  

 

Quinzenalmente serão realizadas reuniões coletivas com a participação da 

direção, coordenação e professores com o objetivo de planejar e avaliar as atividades 

desenvolvidas. 

 Serão realizados, bimestralmente, os conselhos de classe onde professores, 

coordenação e direção discutirão coletivamente o desempenho dos alunos e as 

providências a serem encaminhadas. 

Cada professor deverá elaborar relatórios bimestrais e individuais dos alunos 

que serão entregues para conhecimento dos pais, em reuniões ordinárias ou 

extraordinárias e/ou conselhos de classes, nas datas previstas em cronograma pré-

estabelecido. 

A proposta pedagógica será um processo aberto e contínuo, sujeito a 

mudanças e alterações de acordo com as necessidades apresentadas ao longo do 

trabalho, pois é responsabilidade de toda a comunidade escolar o desenvolvimento da 

mesma. Neste sentido, serão promovidos debates e discussões abertas, com a 

participação de todos os envolvidos no processo. 
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APÊNDICE I  
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

Ano: 2018 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 
Gestão 
Pedagógica 

Organizar a proposta  
pedagógica de acordo 
com os objetivos de 
aprendizagem previsto 
para a cada ano no 
Currículo em movimento  

 

✓ Utilizar o Currículo e as 
Diretrizes de Avaliação da 
SEEDF como base para o 
planejamento pedagógico 
da escola. 
✓ Planejar e montar as 
Unidades  de forma 
coletiva respeitando as 
particularidades de cada 
turma. 
✓ Quinzenalmente reunir 
professores, 
coordenadores e 
Supervisão para partilhar 
experiências, planejar 
ações  de acordo com as 
necessidades 
apresentadas pelos alunos 
pautadas no lúdicas e 
demais áreas de interesse 
dos alunos. 
 

✓ Desenvolver 
programa de trocas 

de experiência 
entre os 

profissionais 
docentes para 
intensificar o 

relacionamento 
entre todo o grupo. 

✓ Projeto de leitura 
e literatura 

Hora Cívica 
 

✓ Atendimento 
de apoio 

especializado, 
alunos  

✓ Semana de 
educação para 

a vida 
Semana da criança 

Direção, 
coordenação, 
supervisão e 
professores 

Durante todo o 
ano letivo 
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Passeios ao cinema, 
teatro, exposições, 
clubes, zoológico 

 
Gestão das 
aprendizagens 
e dos 
resultados 
educacionais 

✓ Aumentar a taxa de 
alfabetização dos 

alunos do BIA 
✓ Diminuir a taxa de 

retenção dos 
alunos no final dos 

Blocos. 
 

✓ Realizar avaliação 
diagnostica dos 

alunos Blocos I e II; 
✓ Implantar sistemática 

de acompanhamento 
do desempenho dos 

alunos 
✓ Realizar Projeto 

interventivo, 
reagrupamento e 

reforço; 
✓ Realizar encontros 

quinzenais para 
discutir as 

dificuldades 
encontradas pelos 

professores e propor 
soluções;  

Monitorar a 
frequência dos alunos 

nas aulas e nos 
encontros de reforço 

Direção, 
coordenação, 
supervisão e 
professores 

Durante todo o 
ano letivo 

 
Gestão 
Participativa 

✓ Incentivar maior 
participação dos 

pais/ responsáveis 
na vida escolar de 

seus filhos; 
✓ Promover eventos, 

com a participação 
de toda a 
comunidade 
escolar, para maior 

✓ Promovendo o 
Encontro de pais; 

✓ Reuniões bimestrais; 
✓ Convocações 

extraordinária dos 
pais. 

 

Acompanhar a 
frequência e 
participação dos pais 
nos eventos e 
reuniões promovidas 
pela Escola.  

Direção, 
Supervisão 

Durante todo o 
ano letivo 
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integração entre os 
grupos.  

 

 
Gestãode 
pessoas 

 Reunir todas as 
equipes da escola 
(semestralmente) para 
uma auto avaliação com o 
objetivo de melhorar o 
trabalho prestado á 
comunidade e criar novas 
metas. 

✓ Incentivar e 
promover o trabalho 

em equipe; 
✓ Propiciar momentos 

de reflexão que 
possibilitem a 

compreensão de que 
um bom resultado 

depende do 
empenho e 

participação de 
todos. 

✓ Realizar 
reuniões 

coletivas com 
os grupos em 
coordenações; 

✓   
Comemoração 

dos 
aniversariantes 
do semestre; 

✓ Incentivar a 
participação de 

todos os 
funcionários 

nas 
festividades. 

Direção, 
Supervisão 

Semanalmente,  
Bimestralmente 

e 
semestralmente 

 
Gestão 
Financeira 

✓ Reunir as equipes 
do Conselho 

Escolar 
✓ Realizar prestações 

de contas. 

Dinamizar a atuação do 
Conselho Escolar através 
de reuniões periódicas. 

Realizar reuniões 
bimestrais  ou 

extraordinárias com o  
Conselho fiscal. 

Direção Bimestral 

 
Gestão 
Administrativa 

✓ Organizar 
administrativamente 

o processo 
educacional através 

de atividades 
pertinentes a: 

documentação e 

Promover todo o trabalho 
pertinente ao andamento 
administrativo da escola. 

Realizar reuniões 
periódicas com o 

setor  administrativo 

Direção Durante todo 
ano letivo 
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escrituração escolar 
e de pessoal;  

✓ Organização e  
atualização de arquivos; 
expedição, registro e 
controle de expediente, 
durante todo o ano letivo  
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Estrutura de Projeto Integrador Interdisciplinar 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 27 de Ceilândia 

Título do Projeto: Projeto Literário “ Mundo Encantado da leitura” 

Etapas: Educação Infantil e Serie iniciais do Ensino 

Fundamental 

Total de estudantes envolvidos: 

428 

Áreas de conhecimento: Letramento 

Equipe responsável: Coordenação, Supervisão e Professores 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nossa tarefa com esta proposta pedagógica é desenvolver o prazer e o interesse pela leitura. 

Possibilitando assim, despertar a expressão crítica, ampliar o vocabulário e melhorar a produção 

escrita a ortografia dos alunos já alfabetizados. O projeto é desenvolvido envolvendo todos os alunos 

da Instituição escolar. Semanalmente levam para casa um livro e um atividade relacionada à leitura 

que  realizarão. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

O que fazer para que as crianças adquiram gosto pela leitura e através dela tornem-se leitores e 

escritores proficientes? 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Inserir as crianças no mundo literário, visando valorizar o cidadão através das 

linguagens artísticas, literárias, históricas a partir da compreensão do seu 

papel enquanto sujeito histórico. Enfatizando o ato de ler como viabilização 

para a construção de relações diante do mundo que as cercam. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 Diversificar a forma de contar histórias , utilizando recursos 

variados; 

 Desenvolver nos alunos o hábito de leitura, através do contato 

com histórias infantis; 

 Abordar temas variados em que promovam reflexão sobre o 

convívio social; 



  Despertar o interesse pela leitura; 

 Utilizar a leitura como  recurso para  a manifestação artística 

dos alunos através da pintura, desenho, dramatização e 

formação de opiniões; 

 Produzir outras versões de uma história ou fato; 

 Narrar histórias conhecidas buscando aproximação às 

características discursivas do texto; 

 Incentivar a imaginação criadora. 

 

CONTEÚDOS 

 Estrátegias de leitura( silenciosa, em grupo, individual);  

 Leitura compreensão e interpretação de textos e histórias; 

 Reflexão e debate de temas atuais; 

 Estudo dos aspectos linguísticos do texto: ortografia, pontuação, coerência e coesão 

de textos; 

 Ilustração e criação de personagens e cenários; 

 Ficha técnica; 

 Gêneros textuais e tipos textuais; 

 Textos narrativos, sequencias narrativas, marcadores de tempo, etc; 

 Textos descritivos e o ponto de vista; 

 Função textual; 

 Produção de textos orais e rescritos. 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 

01 

As turmas levarão para 
casa semanalmente 
um livro e uma 
atividade relacionada à 
leitura que deverão 
realizar. Tal atividade 
deverá ser realizada 
com o auxílio dos pais 
/ responsáveis. Além 
disso, mensalmente 
ocorrerá uma contação 
de história  coletiva 
para  todos os alunos e  
visitas periódicas à 
biblioteca.  

Professores, 
coordenadores, 
supervisão e 
direção.  

Data show, 
fantoches, 
bonecos de 
vara, 
avental de 
histórias, 
máscaras e 
livros de 
histórias. 
Sacola 
literária  

Maio a 
dezembro.  



 

AVALIAÇÃO  

Os alunos serão avaliados durante todo processo e nas discussões após a leitura nas salas de 

aula ou  nos momentos coletivos.. 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, L. T. DE 2007. Professores leitores e sua formação: transformações discursivas de 

conhecimento e saberes. Belo Horizonte, Ceale, Autêntica. 

CAVATON, M. F. F. 2010. A mediação da fala, do desenho e da escrita. Brasilia, DF. Tese de 

Doutorado. Universidade de Brasília. 

MACIEL, D. A. 2004. Psicologia de leitura e da escrita: fundamentos teóricos e metodológicos da 

leitura e da escrita. Brasília, CEAD/UnB. 



 
 

Estrutura de Projeto Integrador (INTER  

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 27 de Ceilândia 

Título do Projeto: Plenarinha 2018 

Etapas: Educação Infantil  Total de estudantes envolvidos: 

        55 

Áreas de conhecimento: Linguagens: oral e escrita, matemática,  cuidado consigo e com o 

outro, natureza e sociedade, artística e corporal. 

Equipe responsável: Coordenação, Supervisão e Professores. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Participar de atividade culturais e lúdicas é uma das maneiras de proporcionar ao aluno a 

oportunidade de vivenciar a diversidade e se apropriar da mesma. Por isso ressaltamos a importância 

da criança estar em contato com atividades lúdicas,  promovendo a valorização da infância  dos 

alunos da educação infantil. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Como levar as crianças de hoje a se interessarem por jogos e brincadeiras que não sejam virtuais?  

Qual a importância da brincadeira no desenvolvimento sociocultural da criança? 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Oportunizar as crianças por meio da escuta sensível e atenta uma participação 

ativa nas reflexões a cerca do tema “ O Universo do Brincar” e em torno dos 

seus direitos e necessidades, vivenciando a interlocução com o currículo em 

suas diferentes excreções e linguagens. 



 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

 Conhecer brincadeiras e brinquedos de outros tempos; 

 Conversar e refletir sobre as semelhanças e diferenças  dos 

brinquedos e brincadeiras  atuais e de gerações passadas. 

 Confeccionar brinquedos utilizando materiais reciclados; 

 Participar de jogos e brincadeiras cooperativos; 

 Realizar uma exposição dos brinquedos confeccionados.  

 

CONTEÚDOS 

 Escuta sensível e conversa sobre Brincadeiras e brinquedos; 

 Construção de gráfico com o tema brinquedo preferido da turma; 

 Contagem e sequenciação de brinquedos; 

 Pesquisa sobre brinquedos e brincadeira de outros tempos e regiões; 

 Exploração e percepção dos movimentos e das partes do corpo utilizados durante 

jogos e brincadeiras; 

 Confecção de brinquedos a partir de materiais recicláveis. 

 

 
 
     

 

  

AVALIAÇÃO  

Os alunos serão avaliados durante todo processo, nas discussões e  na participação no 

desenvolvimento das atividades propostas.   

REFERÊNCIAS 

Currículo em Movimento Carlos Mota; 

Orientações da VI Plenarinha da Educação Infantil 2018. 

 



PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 

01 

 As turmas da 

educação Infantil , 

participarão de 

rodinhas de 

conversa onde 

terão a 

oportunidade de 

ouvir e expressar-

se sobre o tema; 

 As crianças 

deverão trazer de 

casa em um dia 

predeterminado 

seu brinquedo 

favorito e socializar 

com a turma; 

Em seguida será 

realizada a 

contagem, 

classificação , 

seriação e 

Professores, 
coordenadores, 
supervisão e 
direção.  

  Pátio da escola, 
som ,Sucata, 
livros de histórias, 
manual de jogos, 
brinquedos, 
cartolina, tinta, 
cola, tesoura, etc. 

Maio a setembro 



comparação dos 

brinquedos .  

Construção 

coletiva de um 

gráfico , 

representando as 

preferencias da 

turma em relação 

aos brinquedos 

apresentados; 

Propor aos 

alunos que 

realizar uma 

pesquisa com os 

familiares sobre 

brinquedos e 

brincadeiras de 

sua s infâncias. 

Apresentar na 

rodinha os 

resultados da 

pesquisa; 

Participar de 

jogos e 

brincadeiras 

dirigidas; 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criação coletiva 

de  novas regras 

para jogos e 

brincadeiras 

conhecidos; 

Confecção de 

brinquedos 

utilizando sucata; 

Exposição dos 

brinquedos 

criados. 

 
 
 



 

Estrutura de Projeto Integrador INTERDISCIPLINAR 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 27 de Ceilândia 

Título do Projeto: Psicomotricidade Infantil 

Etapas: Educação Infantil  Total de estudantes envolvidos: 

55 

Áreas de conhecimento: Linguagens: oral e escrita, matemática,  cuidado consigo e com o outro, 

natureza e sociedade, artística e corporal. 

Equipe responsável: Coordenação, Supervisão e Professores 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As crianças passam por vários momentos na infância, necessitamos acompanhar com maior atenção 

essas fases, principalmente o que se diz respeito à psicomotricidade, desenvolvimento motor, 

cognitivo e afetivo. 

Na educação infantil um dos focos principais da aprendizagem vem pelo movimento, que pode ser 

por meio do brincar, pular, saltar, imitar, criar ritmos, correr, entre outros. O movimento é mais do 

que simples deslocamento do corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem que permite às 

crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o ambiente humano, constituindo-se, assim, 

numa cultura corporal. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Como proporcionas ás crianças movimentarem-se, expressam sentimentos, emoções 

e pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas 

corporais através da psicomotricidade? 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Favorecer um ambiente físico e social onde as crianças se sintam protegidas 

e acolhidas e, ao mesmo tempo, seguras para se arriscarem e vencer desafios.    



 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

 Descobrir e conhecer progressivamente o seu próprio corpo; 

 Valorizar suas potencialidades, favorecendo sua auto estima  

 Ampliar sua comunicação e interação social; 

 Estabelecer vínculos afetivos e troca entre adultos e crianças; 

 Identificar suas necessidades enquanto cidadão, ampliando 

sua visão de mundo e percebendo as possibilidades de 

alcançar qualidade de vida; 

 Expressar emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades; 

 Utilizar diferentes linguagens ( corporal,  artística, oral/escrita 

matemática, cuidado consigo e com o outro, interação com a 

natureza e a sociedade) para expressar-se 

 

CONTEÚDOS 

 

 Escuta sensível e conversa sobre Brincadeiras e brinquedos; 

 Expressão oral e corporal presentes em jogos e brincadeiras;  

 Exploração das partes do corpo; 

 Conceito de posição ( em cima/ em baixo; dentro fora; alto baixo;  etc ;) 

 Exploração e percepção dos movimentos e das partes do corpo utilizados durante 

jogos e brincadeiras; 

 Participação em jogos e brincadeiras propostos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 As turmas participarão de jogos, 
brincadeiras e circuitos desenvolvidos 
no pátio da escola, que possibilitem o 
desenvolvimento a aprimoramento da 
coordenação motora grossa,  a 
percepção do seu corpo e dos 
movimentos realizados. 
Em sala de aula serão propostas 
atividades que desenvolvam a 
coordenação motora fina , tais como: 
rosquear, empilhar, alinhavo, 
manuseio de massinha, pincel , 
amassar, rascar e cortar papel, etc. 

Professores, 
coordenadores, 
supervisão. 

Som,  bambolê, jogo 
de percursos 
confeccionados com 
matérias diversos, 
massinha, pincel, 
TNT, EV.A, tinta 
guache, blocos 
lógicos, lego,etc.  

Fevereiro a 
dezembro.  

AVALIAÇÃO  

Os alunos serão avaliados durante  o execução das atividades. 

REFERÊNCIAS 

Diretrizes de Avaliação  

Currículo da Educação infantil 



Estrutura de Projeto Integrador INTERDISCIPLINAR 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 27 de Ceilândia 

Título do Projeto: Reagrupamento 

Etapas: Anos iniciais do Ensino Fundamental I Total de estudantes envolvidos: 

373 

Áreas de conhecimento: Linguagem 

Equipe responsável: Coordenação, Supervisão e Professores 

 

JUSTIFICATIVA 

A realização de agrupamentos produtivos é previsto nas diretrizes pedagógicas do BIA que se 

efetiva  como uma estratégia de trabalho pedagógica que permite o avanço contínuo de  todos os 

estudantes, a partir da produção de conhecimentos que contemplem as possibilidades e 

necessidades de cada estudante 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Como auxiliar os alunos a permaneceram avançando no processo de construção do 

conhecimento, respeitando os tempos e espaços e de cada criança? 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Possibilitar ao docente dar atenção diferenciada e individualizada, favorecendo 

a participação ativa dos estudantes com diferentes necessidades e 

possibilidades de aprendizagem.    

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

 Possibilitar o atendimento individualizado aos ; 

 Levar o aluno a permanecer avançando no processo de 

compreensão e construção do conhecimento;  

 Diminuir a diferenças, promovendo ações voltadas para as 

reais necessidades dos estudantes; 

 Reorganizar os tempos e espaços da escola para que 

atendam as necessidades dos alunos. 

 

 

 



CONTEÚDOS 

 

 Temas  e conteúdos variados presentes no currículo Carlos Mota Voltados para a construção e 

avanço na construção de hipóteses sobre leitura e escrita; 

 Ortografia 

 Composição silábica 

 Consciência fonológica 

 Estrutura e criação de vários gêneros textuais; 

 Produção individual e coletiva de textos diversos; 

 Pontuação; 

 Escrita espontânea 

 Leitura e interpretação de textos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 

01 

Os alunos participarão de 
atividades  lúdicas 
diferenciadas de acordo 
com suas necessidades 
pedagógicas,  com o 
objetivo de auxilia-los  a   
continuarem avançando 
nas hipóteses de escrita e 
apropriação das regras 
ortográficas da língua 
portuguesa. 
 

Professores, coordenadores, 
supervisão e direção. 

Jogos pedagógicos, 
livros,  brincadeiras 
dirigidas, ambientes 
da escola, som. 
Datashow, 
atividades 
xerocopiadas, 
preguicinha, 
bingos, cruzadão, 
forca, alfabeto 
móvel, trolhas, 
cartão conflito, etc. 

Fevereiro a 
dezembro.  

AVALIAÇÃO  

Os alunos serão avaliados durante  o execução das atividades. 

REFERÊNCIAS 

Diretrizes de Avaliação  

Currículo da Ensino Fundamental 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

Estrutura de Projeto Integrador (INTER)  

 

 

JUSTIFICATIVA 
 
Atualmente a cultura empreendedora na Sociedade está despertando o Espirito 
Empreendedor. Sendo assim acredita-se que através dos jovens que se cria o estimulo 
englobando a cooperação, sustentabilidade, cidadania e ética a se tornar protagonista de sua 
jornada. E função da escola fazer com que o aluno pense em sua vida produtiva e programe 
ações para seu futuro.   

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

Como criar novos empreendedores sustentáveis?  
Qual a importância  de apreender a empreender deste da primeira infância? 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
 

Implantar uma nova consciência de trabalho dentro da escola 
incentivando os alunos a compreender o mercado de trabalho 
assumindo assim uma postura empreendedora.  

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

 Promover o empreendedorismo como opção efetiva 
como exceção do educando no mercado; 

 Impactar as relações de negócios a partir do fomento a 
empreendimentos sustentáveis; 

 Colocar custo e valores de venda; 
 Trabalhar em equipe; 
 Criar projetos sustentáveis; 
 Confeccionar produtos para revenda; 
 Criar estratégias de marketing e de vendas; 
 Contribuir para o desenvolvimento e econômico dos 

educandos, por meio da iniciativa ao 
empreendedorismo sustentável.    

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: Escola Classe 27 de Ceilândia 

Título do Projeto: Aprendendo a Empreender 2018 /2019 

Etapas: EI e EF Total de estudantes 
envolvidos:381 
         

Áreas de conhecimento: Linguagens: oral e escrita, matemática,  ciências humanas, 
ciências da natureza, cuidado consigo e com o outro e  artística. 

Equipe responsável: Direção, Coordenação, Supervisão e Professores. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

CONTEÚDOS 
 De onde vêm os alimentos; 
 Higiene é tudo; 
 Atender bem sem olhar a quem; 
 Fazer aprende-se fazendo; 
 Propaganda a alma do negócio; 
 Planejando oficina de brinquedos ecológicos; 
 Construindo com sucata; 
 Divulgando a oficina de brinquedos ecológicos; 
 Vivendo a vida como empreendedor. 

 
 

DESENVOLVIMENTOS 
Os alunos e professores produzirão alimentos a serem vendidos na escola ao 

longo do ano onde montarão suas bancas para venda de seus produtos. Ao termino de 

cada venda deverão calcular custo e lucros do dia. Os lucros revertidos em benefícios dos 

alunos na semana da crianças.  

Como sugestão de alimentos a serem produzidos pelos alunos/professores estão: 

Salada de frutas, salgados assados, sucos naturais, sanduiches naturais, pães integrais, 

bolos preparados com frutas, tubérculos, cereais ou legumes.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO  
Os alunos serão avaliados durante todo processo, nas discussões e na participação no 

desenvolvimento das atividades propostas.   

REFERÊNCIAS 
 
Currículo em Movimento Carlos Mota; 
Orientações do Jovens Empreendedores Primeiros Passo/DF. 
 
 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 
Estrutura de Projeto Interdisciplinar 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: Escola classe 27 de Ceilândia 

Título do Projeto: Transição 

Etapas: Educação Infantil (2º Periodo) – Ensino 
Fundamental 1 ( 5º ano). 

Total de estudantes envolvidos: 
             130 

Áreas de conhecimento: Temas Tranversais 

Equipe responsável: Serviço de Orientação Educacional, professores e coodernação. 
 
 

 

JUSTIFICATIVA 
 
Este Projeto busca amenizar o nível de ansiedade e as expectativas dos alunos em relação a etapa 
seguinte. As mudanças no contexto pedagógico  e organizativo da etapa posterior influenciam no 
desempenho dos alunos, o que torna-se necessário ações de que estabeleça condições adequadas 
para o sucesso educacional dos educandos. 
 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

É possível ter uma transição tranquila para uma etapa seguinte de ensino?                                      
As ações propostas contribuíram de forma eficaz para o desenvolvimento dos alunos?   
 

 
 

 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
Promover o processo de transição, amenizando o nível de ansiedade e 
expectativa em relação à nova etapa. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1. Promover atividades de adaptação dos alunos do 5° ano para 6º ano 
e dos alunos do 2º período para o 1º ano, e possibilitar avanços na 
aprendizagem, na postura do estudante, nas relações interpessoais e 
no desenvolvimento pessoal; 

2. Despertar nas crianças a autoestima e a reflexão sobre situações de 
convivência saudável; 

3. Contribuir para que os alunos tenha uma transição suave em relação 
tempo, espaços, professores, materiais e novos agrupamentos e 
avaliação; 

4. Possibilitar ao professor um maior conhecimento sobre o aluno e 
adequar as propostas de ensino às necessidades de aprendizagem 
da turma. 

 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

CONTEÚDOS 
 

 Os temas transversais expressam conceitos e valores básicos à democracia e à cidadania 
e obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea. A ética, 
o meio ambiente, a saúde, o trabalho e o consumo, a orientação sexual e a pluralidade 
cultural não são disciplinas autônomas, mas temas que permeiam todas as áreas do 
conhecimento, e estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, 
pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano.  
 
 

 
 

AVALIAÇÃO  
 

Por se tratar de temas com enfoque formativo, a avaliação será feita durante o processo do 
projeto; A participação dos educandos nas oficinas e conversas com os  professores. 
 
 

 

REFERÊNCIAS 
 

Currículo em movimento – Ensino Fundamental. DF. 
Currículo em Movimento – Educação Infantil . DF. 
PCNs: Temas Transversais. MEC 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 
 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

         1. Realização oficina com 
a prevenção a violência 
escolar e interação 
social. 

SOE Mídias 
Audiovisuais. 

1º semestre 

         2. Realização de uma 
roda de conversa e 
dinâmicas sobre 
autoestima. 

SOE Mídias, 
audiovisuais, 
folhas, canetinhas 
etc. 

2º semestre 

        3. 
          

Realização de uma 
palestra com os alunos 
e Orientadores da 
escola seqüencial para 
o 5º ano; 
Atividade de vivencia 
para os alunos da 
Educação Infantil (2º 
período). 

SOE, 
Professores. 

Mídias, 
audiovisuais. 

2º semestre 

         4. Realização de uma 
roda de conversas com 
os professores do 
primeiro ano. 

SOE, 
coordenação 
e supervisão. 

Mídias, 
audiovisuais. 

2º semestre 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 

 

 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


