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II– APRESENTAÇÃO 

 

 

A escola pública é um direito de todos, onde o Estado com a colaboração da família e da sociedade deve oferecer uma 

educação de qualidade favorecendo transformações que implica em agir.  Agir consciente e construtivamente de forma global e 

coletiva, concebendo a escola viver e se relacionar organicamente com a comunidade na qual está inserida como um espaço 

significativo de construção coletiva do conhecimento. 

A educação é um bem indispensável para o exercício da cidadania, para a qualificação e inserção no mundo do trabalho, esse 

direito é preconizadona Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Plano Nacional de Educação, nos 

Pareceres e nas Resoluções dos Conselhos de Educação e faz parte dos princípios norteadores da ação pedagógica da escola. 

O ambiente educativo, em nosso país, está experimentando um momento de reformulação que coincide com a chegada do 

terceiro milênio, convidando todos a repensarem seus caminhos e posicionamentos na nova sociedade global. Com isso nos deparamos 

com uma imensidade de problemas sociais e com um aparato tecnológico que a instituição escolar nem sempre está preparada para 

lidar. Assim, para um efetivo desenvolvimento do trabalho pedagógico faz-se necessário o envolvimento de todos os educadores no 

processo pedagógico, através de ação continuada que se dá por meio de cursos, reflexões e discussões coletivas.  

Nessa perspectiva, iniciamos os estudos para a avaliação e atualização do PPP da Escola Classe 02 da Estrutural.  

Os estudos iniciaram nas reuniões de Conselho de Classe em todos os anos desde o surgimento da escola, tendo sua 

continuidade com estudos temáticos em nossas reuniões coletivas e no conselho de classe nos anos subsequentes. Utilizamos ainda, as 

datas como Dia Letivo Temático, para estudo com nossa comunidade escolar. 

Os momentos de reflexão do ano letivo de 2016, acerca do CURRICULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

foram, senão o principal, instrumento de reconstrução desse projeto. 

A socialização do conhecimento reorganiza a estrutura escolar e ajuda a repensar a prática pedagógica para oferecer aos 

estudantes um local onde ele possa desenvolver-se em todas as dimensões, contribuindo assim, para a construção de um sujeito ético, 

com plena capacidade de exercer sua cidadania e inserção no mercado de trabalho. 

Dessa maneira, cabe a escola o dever de garantir a permanência e o sucesso do aluno, zelar junto aos pais e ou responsáveis 

pela freqüência e comunicar aos mesmos o rendimento escolar, bem como a infrequência, a carga horária e garantir a integridade física 

e psicológica dos discentes. Para isso, a instituição deve incentivar a superação dos conflitos com diálogo e respeito mútuo. Por isso 

optamos por uma “Proposta Pedagógica” que fosse possível sonhar com os olhos do futuro construído coletivamente no conjunto dos 

diversos profissionais da escola e da comunidade escolar.  
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A escola deixa de ser uma instituição isolada e passa a inserir-se na comunidade ressignificando e constituindo valores, 

direitos sociais, saberes, desenvolvendo habilidades e competências transformando-se numa escola mais eficaz e humana para uma 

sociedade mais justa e igualitária. A contextualização dos conteúdos nos projetos elaborados e desenvolvidos tem como objetivo 

primordial a estimulação, a participação, a criatividade, a valorização das manifestações artísticas e culturais e o prazer do aluno em 

aprender e estar na escola; encorajando-o a tornar-se cada vez mais autônomo nas suas ações e consciente de suas limitações bem 

como, de suas potencialidades. 
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III - HISTORICIDADE 

 

A Escola Classe 02 da Estrutural Guará, situada na Área Especialnº21, Setor Centralda Estrutural, foi construída e entregue a 

então Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e,em 13de agosto de 2009. O ano letivo teve início em 03 de agosto de 2009, 

com o objetivo de atender a demanda da comunidade localnos turnos matutino e vespertino.   

O documento que regulamenta sua criação é a Portaria nº 289 de 28 de julho de 2009 com a denominação de Escola Classe 02 

da Estrutural. 

Em agosto do ano de 2009 iniciou-se o ano letivo na Escola Classe 02 da Estrutural atendendo inicialmente as crianças vindas 

de outras escolas da Regional de Ensino do Guará e do Plano Piloto/Cruzeiro. Os primeiros alunos eram da Educação Infantil (1º e 2º 

período), 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental de 9 anos perfazendo um total de 744 (setecentos e quarenta e quatro) alunos.  

Atualmente a Escola Classe 02 da Estrutural, atende a uma demanda de 660 alunos do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização), 

contando com 44 profissionais, entre direção, supervisão, coordenação, Equipe, SAA, SR e SOE, trabalhando com vistas ao sucesso escolar 

discente. Os alunos estão distribuídos em 14 turmas no turno matutino e 14 turmas na turno vespertino, sendo: 9 turmas de 1
o 

ano, 9 turmas 

de 2
o 
ano e 10 turmas de 3

o 
ano. 

A escola, como instituição inclusiva, atende  atualmente 23 alunos com algum tipo de deficiência ( DI - 05 , S.DOWN – 02 , DF – 

03, DMU – 06, TEA – 05, DV – 01 , ON – 01) e 11 alunos com transtornos funcionais específicos, sendo 07 TPAC e 04 TDAH. Esses 

alunos recebem conforme diagnóstico apresentado, atendimento em Sala de Recursos Generalista e Sala de Apoio a Aprendizagem na 

própria escola em turno contrário ao de aula. 

A Equipe gestora é composta por: 

 

Diretora: Maria Leodenice Alves Magalhães 

Vice Diretora: Suziene Vieira Barbosa Oliveira 

Supervisora Pedagógica: Rosimeire Monteiro Magalhães Ramos 

Chefe de Secretaria: Priscila Rodrigues de Moraes Paiva. 

 

A escola conta com os seguintes espaços físicos: 14 salas de aula, sala de artes, laboratório de informática, sala de reforço 

escolar, sala de equipe, sala de recurso, dois  depósito: um  de materiais pedagógicos e outro  depósito de material  de limpeza, cozinha, sala 

dos servidores, área de serviço, secretaria, sala de professores, sala de Orientação Educacional, mecanografia, sala da direção e sala da 
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supervisão pedagógica, administrativa e sala de leitura, três banheiros de alunos, feminino e masculino e  para alunos portadores de 

necessidades especiais, dois banheiros dos professores, masculino e feminino e dois banheiros dos servidores, masculino e feminino e uma 

guarita para o vigilante com banheiro incluso, quadra de esporte descoberta, pátio coberto e playground. 

 

 

I V – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A escola é composta por alunos oriundos da própria comunidade, das quadras próximas à escola inclusive do Setor de 

Chácaras. A Instituição oferece aos estudantes com necessidades educacionais especiais atendimento por meio da sala de recursos 

(AEE) de forma complementar. A sala de recursos no intuito de integrar os ANEEs ao meio em que se encontram, promove junto a sua 

sala de origem intervenção com toda a turma para que haja aceitação e sensibilização de todos os sujeitos envolvidos no processo 

educativo. 

Para que possamos atender melhor ao aluno com necessidades educacionais especiais, é necessário a presença de um 

monitor/e ou educador social voluntário que possa oferecer suporte aos alunos ANEEs, sendo os mesmos contemplados com ações 

pedagógicas de adequação e adaptação curriculares. As atividades diárias e avaliações bimestrais são elaboradas de acordo com o nível 

em que se encontram cada estudante.   

Há uma quantidade significativa de crianças que passam o dia com irmãos ou algum parente e até mesmo vizinhos que se 

responsabilizam por elas. Outra quantidade também significativa é a de crianças que moram apenas com um dos pais, avós, tios ou 

pessoas que as criam sem uma situação legalizada. A escola por sua vez orienta aos casos de seu conhecimento que os responsáveis de 

fato por estas crianças, busquem regularizar tal situação junto aos órgãos competentes.  

A comunidade escolar participa dos Órgãos Colegiados:Conselho Escolar e Caixa Escolar. Suas funções são de efetivamente 

garantir a participação da comunidade escolar na gestão da instituição e auxiliar o gerenciamento dos recursos materiais e financeiros, 

oriundos da esfera pública e de meios próprios, para garantir a manutenção  necessária para o bom funcionamento da escola. 

A desestruturação familiar e o baixo poder aquisitivo da população que freqüenta a escola fazem com que as crianças tenham 

pouco acesso à diversão e lazer saudáveis como parques, cinemas, shoppings, clubes, exposições, feiras, museus e outras atividades. 

Portanto, os equipamentos sociais como: igrejas, praças, quadra de esportes, Vila Olímpica, Espaço da Juventude  e as organizações 

sociais são os espaços disponíveis na comunidade e próximo à escola dos quais os estudantes usufruem. A escola entende que oferecer 

uma educação de qualidade procura propiciar-lhes atividades extraclasses como extensão e enriquecimento dos conteúdos 

desenvolvidos em aula passeio e na sala de aula. 
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A comunidade escolar, em especial os profissionais mais diretamente ligados ao pedagógico procuram estar continuamente 

desenvolvendo estratégias que atendam as necessidades dos educandos, além de procurar manter contato estreito com instituições de 

apoio ao estudante e ao educador, visando subsidiar a formação continuada dos profissionais de educação, principalmente no tocante às 

novas exigências psicossociais demandadas por essa clientela. Atualmente a escola necessita de um profissional na sala de leitura e 

outro na sala de informática.  

 

 

 V – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 

A Escola Classe 02 da Estrutural tem por missão criar um clima de comprometimento da comunidade escolar na participação 

e tomada de decisões para a definição de objetivos e auxiliar na escolha das estratégicas e da implementação do Currículo da Educação 

Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal. Assegurando um processo educativo dinâmico e de qualidade, desenvolvendo competências 

e habilidades para a construção de uma cidadania plena, o bem estar social e o desenvolvimento integral do educando. Garantindo o acesso, a 

permanência e o sucesso, bem como o prosseguimento dos estudos e preparo para o mundo do trabalho. 

As ações propostas para o ano 2018 por essa comunidade escolar com vistas a reduzir ou solucionar os fatores dificultadores 

do processo educativo, constitui o documento ora denominado Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 02 da Estrutural. Cujo tema é 

“Devemos Florir Onde Deus nos Plantou”. 

 

VI – PRINCÍPIOS 

 

Os princípios norteadores que identificam a Instituição Educacional dividem-se em Epistemológicos, Didático-Pedagógicos, 

Éticos e Estéticos e estão interligados e integrados permeando os planejamentos, projetos, e ações que serão desenvolvidas no ano de  2018. 

Partimos do princípio de que a escola não é a única detentora do conhecimento e informação, porém, é a instituição onde o conhecimento 

deve ser sistematizado para uma exitosa aprendizagem.  

De acordo com Jacques Delors: 

A escola deve socializar o conhecimento de forma que contemple os quatro pilares da educação: aprender a conhecer (adquirir 

instrumentos de compreensão), aprender a fazer (para poder agir sobre o  meio envolvente), aprender a viver juntos (cooperação com os 

outros em todas as atividades humanas) e finalmente aprender a ser (conceito principal que integra todos os anteriores). 
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Salienta-se também que os princípios da Educação Integral que regem as escolas públicas do Distrito Federal devem ser 

observados no planejamento, na organização e na execução das ações são:  

O Princípio da Integralidade diz respeito um espaço privilegiado para se repensar o papel da educação no contexto 

contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir tal conceito. A Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de 

crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos 

cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, 

adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo), por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento, tais 

como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. 

O Princípio da Intersetorializaçãoexpressa que deverá ter assegurada a intersetorialização no âmbito do Governo entre as 

políticas públicas de diferentes campos, em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando 

potencializar a oferta de serviços públicos como forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 

O Princípio da Transversalidade entende ser necessário a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá 

garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os 

alunos trazem de fora da escola. 

O Princípio do Diálogo Escola e Comunidade expressa que as escolas que avançaram na qualidade da educação pública foram 

as que avançaram no diálogo com a comunidade (BRASIL, 2008). Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço 

comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como sendo do mundo e da vida. 

O Princípio da Territorialidade significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um rico laboratório de 

aprendizagem. Afinal, a educação não se restringe ao ambiente escolar e pode ser realizadas em espaços da comunidade como igrejas, salões 

de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos comerciais, associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo 

múltiplos lugares e atores. 

O Princípio do Trabalho em Rede entende que  todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com 

o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da 

escolamas da rede, existindo uma corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. 
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VII – OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Contribuir para a transformação sócio-educacional da comunidade escolar visando uma educação de qualidade num ambiente 

criativo, inovador e transformador; pautado no respeito ao próximo e nos valores humanos e ao seu meio-ambiente. Tendo o aluno como ser 

individual e social, favorecendo sua formação para o exercício da cidadania, para o prosseguimento dos estudos e para o mundo do trabalho. 

 

Específicos 

 

 Implementar o Currículo de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal; 

 Viabilizar a participação do corpo docente nas atividades oferecidas e desenvolvidas pela SEEDF/EAPE que contribuem para a 

formação continuada do professor; 

 Promover um processo de avaliação processual e contínua, valorizando o progresso do aluno em seu crescimento individual e 

coletivo, através de aprendizagens que lhe assegurem o prosseguimento nos estudos; 

 Integrar família e escola visando a construção de valores essenciais ao desenvolvimento do aluno e a participação efetiva de 

todos os segmentos da comunidade escolar. Promovendo a integração família X escola X comunidade através de projetos 

desenvolvidos pelos diversos segmentos da comunidade escolar. 

 Acolher e proporcionar ao aluno condições para o desenvolvimento global que se concretiza na construção e reconstrução do 

ser, do fazer, do conviver e do conhecer.  

 Sensibilizar e conscientizar o aluno sobre a importância do cuidado com o meio ambiente no qual está inserido, evitando danos 

ao meio ambiente e a si próprio. Reconhecendo que o trabalho com o lixo requer cuidados para preservar a saúde e a 

integridade física de todos os envolvidos neste trabalho. 

 Proporcionar de forma lúdica condições favoráveis à aprendizagem significativas visando o desenvolvimento global do aluno. 

 Conhecer, respeitar e valorizar a origem étnica de cada um como ser único e pertencente a um universo pluricultural criando 

condições para que a criança desenvolva habilidades necessárias para o reconhecimento e aceitação de si e do outro, 

possibilitando o desenvolvimento de sua autonomia. 
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VIII – CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

O Projeto Político Pedagógico da escola será operacionalizado num processo contínuo que proporciona uma prática constante 

de reflexão coletiva, terá como base: as Leis nº 9. 394/96, nº 10.639/03 e nº 11.645/08; os Pareceres Curriculares Nacionais; a Proposta 

Pedagógica das Escolas Públicas do Distrito Federal; o Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal adequado à 

realidade da escola, bem como ao Currículo Em Movimento Da Educação Básica, onde assim, estaremos efetivando os princípios contidos 

nos valores, crenças e fenômenos que caracterizam a educação atual.  

O conceito de currículo expressa ideias como conjuntode disciplinas/matérias, relação de atividades a serem desenvolvidas 

pelaescola, resultados pretendidos de aprendizagem, relação de conteúdosclaramente delimitados e separados entre si, com períodos de 

temporigidamente fixados e conteúdos selecionados para satisfazer alguns critériosavaliativos. os programas escolares e o trabalho escolar 

como um todo são tratados sem amplitude, desprovidos de significados e as questões relacionadas à função social da escola são deixadas em 

plano secundário, transformando o currículo num objeto que esgota em si mesmo, como algo dado e não como um processo de construção 

social no qual se possa intervir. 

O resgate desses conceitos se justifica pelo esforço da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) em 

conceber e implementar o currículo signatário da concepção de educação integral e de criar por meio da educação condições para que as 

crianças, jovens e adultos se humanizem, apropriando-se da cultura, produto do desenvolvimento histórico humano. Esta Secretaria propõe o 

currículo como um instrumento aberto em que os conhecimentos dialogam entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização de 

recursos e práticas pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas. 

Ao considerar a relevância da opção teórica, a SEEDF elaborou seu Currículo a partir de alguns pressupostos da Teoria 

Crítica ao questionar o que pode parecer natural na sociedade, como: desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento científico em 

relação a outras formas de conhecimento, neutralidade do currículo e dos conhecimentos, busca de uma racionalidade emancipatória para 

fugir da racionalidade instrumental, procura de um compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação social 

(PUCCI, 1995; SILVA, 2003). 

Na perspectiva da Teoria Crítica, são considerados na organização curricular conceitos, como: ideologia, reprodução cultural 

e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto, 

resistência. A intenção é de que o Currículo se converta em possibilidade de emancipação pelo conhecimento, seja ideologicamente situado e 

considere as relações de poder existentes nos múltiplos espaços sociais e educacionais, especialmente nos espaços em que há interesses de 

classes. 
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O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal fundamenta-se na Pedagogia 

Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade 

socioeconômica da população do Distrito Federal um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes. 

A justificativa para se fundamentar nestes referenciais se dá por estes apresentarem elementos objetivos e coerentes na 

compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-

las, identificando ascausas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. Nessa perspectiva, é necessário que a escola 

estabeleça fundamentos, objetivos, metas, ações que orientem seu trabalho pedagógico, considerando a pluralidade e diversidade social e 

cultural em nível global e local. 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados 

nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre 

os seres humanos e a natureza. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja 

uma prática intencional e planejada. 

Essa compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num contexto marcado por contradições e conflitos entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção. Essa natureza contraditório da escola quanto a sua função de 

instruir e orientar moralmente a classe trabalhadora pode indicar a superação dessas contradições, à medida que a escola assume sua tarefa 

de garantir a aprendizagem dos conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade, em situações favoráveis à aquisição desses 

conteúdos, articuladas ao mundo do trabalho, provendo, assim, condições objetivas de emancipação humana. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes 

como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da 

linguagem que revela os signos e sentidos Culturais. 

É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do desenvolvimento de processos 

educativos de qualidade. Para isso, o reconhecimento da prática social e da diversidade do estudante da rede pública do ensino do Distrito 

Federal são condições fundamentais. É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e formam-se no 

cotidiano da escola. Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas 
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relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas 

didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos 

a interação e a resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu desenvolvimento”. 

A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu êxito, coincidindo com sua “zona de 

desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, 

passando a ser compreendida como processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e 

com os professores num ambiente favorável à humanização. A aprendizagem, sob a ótica da Psicologia Histórico-Cultural, só se torna viável 

quando o projeto político-pedagógico que contempla a organização escolar considera as práticas e interesses sociais da comunidade. 

A identificação da prática social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de partida do processo de ensino-

aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa identificação, a 

problematização favorece o questionamento critic dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia outro processo mediado pelo 

docente, o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos 

(SAVIANI, 2003). 

Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da problematização, instiga, questiona e desafia o educando, 

orienta o trabalho do professor com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a serem 

adotados e trabalhados por meio da aquisição, significação e recontextualização das diferentes linguagens expressas socialmente. 

A diferença entre o estágio inicial (prática social) e o estágio final (prática social final) não revela o engessamento do saber, 

apenas aponta avanços e a ideia de processo. Sendo assim, o que hoje considerarmos “finalizado”, será amanhã início de um novo processo 

de aprendizagem. 

A prática pedagógica com significado social deve ser desenvolvida para além da dimensão técnica, permeada por 

conhecimentos, mas também por relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético. As experiências e as aprendizagens 

vinculadas ao campo das emoções e da afetividade superam dualismos e crescem em meio às contradições. Assim, a organização do trabalho 

pedagógico da sala de aula e da escola como um todo deve possibilitar o uso da razão e emoção, do pensamento e sentimento para tornar 

positivas e significativas as experiências pedagógicas. 
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IX - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  PEDAGÓGICO 

 

A Organização do Trabalho Pedagógico da escola (Projeto Político-Pedagógico) e do professor (aula), com o foco no processo 

de ensino e aprendizagem dos estudantes, tem na coordenação pedagógica seu espaço primordial de construção. Essa possibilidade de 

trabalho colaborativo, de interações com compromisso mútuo e de formação continuada concretiza-se por meio das ações coletivas e 

individuais e pelas intencionalidades pedagógicas declaradas no PPP das unidades escolares, como compromisso de todos. 

 

ORGANIZAÇAO ESCOLAR EM CICLOS 

 

A perspectiva de uma educação pública, democrática e de qualidade social se fortaleceu-se com a ampliação do Ensino 

Fundamental de 08 (oito) para 09 (nove) anos, uma vez que um ano a mais de vida escolar traz diferenças consideráveis no percurso de 

escolarização dos estudantes. Visando o alcance desse propósito, o DF adotou o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) como estratégia 

pedagógica para ampliar o Ensino Fundamental na rede pública de ensino. estabelece a LDBEN (1996) quando faculta aos sistemas de 

ensino o direito de organizar os anos escolares em ciclos, o BIA trouxe de volta às escolas do DF essa forma de organização. 

O período inicial de alfabetização, ou seja, os três primeiros anos do Ensino Fundamental passaram a compor um único bloco, 

permitindo que as crianças pudessem prosseguir continuadamente nos estudos sem retenção, mesmo que não tenham alcançado todos os 

objetivos de aprendizagem previstos para o final dos 1º e 2º anos. 

A organização escolar em ciclos para as aprendizagens fundamenta-se na concepção de educação integral assumida pela 

SEEDF, entendida para além da ampliação do tempo do estudante na escola. 

Organizar a escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em função das aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação 

referente ao ensino quanto a compreensão sobre o modo como o estudante aprende favorecem a organização do trabalho pedagógico, no 

sentido de garantir as aprendizagens. Essa concepção de organização escolar centrada nas aprendizagens (SORDI, 2010) traz 

desdobramentos significativos que demandam concepções e práticas voltadas à progressão continuada para as aprendizagens dos estudantes, 

princípio basilar da organização escolar em ciclos para as aprendizagens. 
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ORGANIZAÇAO DOS TEMPOS E ESPAÇOS 

 

A organização do trabalho pedagógico em Ciclos das escolas públicas do DF conta com importantes espaços e tempos para sua 

construção, como a coordenação pedagógica, que, conduzida de forma democrática, colaborativa e comprometida com a melhoria da 

qualidade da educação, contribui para a formação continuada de todos na escola corroborando as aprendizagens. 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Os professores contam com carga horária de 15h semanais destinadas à coordenação pedagógica que possibilita a formação 

continuada docente, o planejamento e avaliação dos trabalhos pedagógicos, bem como o atendimento às necessidades específicas de 

aprendizagem dos estudantes, entre outras. 

O espaço e tempo da coordenação pedagógica quando organizados coletivamente possibilitam a reflexão e análise do fazer 

pedagógico visando o seu aperfeiçoamento. Somente por meio do acompanhamento e avaliação sistemática da prática pedagógica, a partir da 

teoria que a orienta, será possível a superação dos obstáculos que se apresentam cotidianamente na escola. 

A coordenação pedagógica constitui-se como espaço e tempo primordial de formação continuada. Esse espaço e tempo são 

compostos por atividades de estudo, planejamento e avaliação dos trabalhos desenvolvidos na e pela escola possibilitando, assim, a 

promoção de avanços na organização do trabalho pedagógico a partir da análise dos desafios e da proposição fundamentada de alternativas 

para sua superação. 

 

 FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A formação continuada é o segundo elemento constitutivo da organização escolar em ciclos. No DF, a formação continuada dos 

profissionais da educação deve contribuir para a melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. A formação continuada 

contribui para a apropriação e ou revisão de concepções e práticas pedagógicas, transformando-a em práxis, por meio da reflexão crítica de 

situações e experiências de trabalho vivenciadas na própria escola e da atuação consciente dos docentes. 
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RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

 

A relação da escola com a comunidade se dá por meio da construção de parcerias com a família, Conselho Tutelar quando 

necessário, Clinicas Sociais, Vila Olímpica e entre outros. Ressalta-se que a escola na comunidade à qual está inserida assume um trabalho 

de grande relevância de inclusão social em vários aspectos. 

 

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR  

 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente. 

A prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, quando se percebe a necessidade da teoria e prática juntas ganham novos 

significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é importante, também, considerar que, quando são tratadas 

isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se na verdade de uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Nessa perspectiva 

de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; 

as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire sentido 

emancipatório quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente construção. Para garantir a unicidade da teoria-

prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, 

síntese e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, 

problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de professor e estudantes a tomada de consciência, 

revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as 

atividades. 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, a presente proposta define uma base comum, mas garante certa flexibilidade 

considerando o projeto político-pedagógico da presente escola. 
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AÇÕES 

 

ESTRATÉGIA / ATIVIDADES 

 

 

 Assegurar aos alunos o 

desenvolvimento das habilidades de 

forma interdisciplinar e 

contextualizada. 

 Levantamento e seleção das habilidades e competências a serem desenvolvidas por série 

mensalmente; 

 Acompanhamento e avaliação das habilidades e competências desenvolvidas. 

 Promover a avaliação continua e 

processual. 

 

 Reunião para discutir o processo ensino-aprendizagem; 

 Reunião bimestral com os pais para avaliação do rendimento, freqüência e outros assuntos 

pertinentes; 

 Acompanhar e avaliar o processo de 

coordenação pedagógica. 

 Reuniões periódicas avaliativas sobre habilidades desenvolvidas. 

 Promover seminários, encontros e 

debates voltados para as 

necessidades dos docentes e 

discentes. 

 

 Palestras; 

 Oficinas; 

 Aproveitamento dos cursos da EAPE; 

 Sessões de estudos, debates e reflexões. 

 Participação no PNAIC 

 Realizar reuniões sistemáticas, 

visando os ajustes pedagógicos e 

administrativos. 

 

 Coordenação pedagógica dirigida; 

 Acompanhamento pedagógico; 

 Supervisão pedagógica. 

 Proporcionar a toda a comunidade 

escolar um ambiente favorável para 

expor suas idéias e colaborar no 

 Reuniões com os órgãos colegiados  da escola para discutir os problemas da instituição-. 

 Reuniões do Conselho Escolar; 
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trabalho da escola.  Organizar o Mural de Informações. 

 Promover o aperfeiçoamento e 

atualização constante dos 

servidores, estabelecendo 

mecanismos de capacitação via 

interna e externa. 

 

 Encontros Interescolares, visando à troca de experiências; 

 Elaborar manual de orientações pedagógicas e administrativas; 

 Organizar estudos e palestras mensalmente na escola; 

 Divulgar os cursos fornecidos pela SEE,  CRE e EAPE; 

 Dinamizar as coordenações com troca de experiências entre os professores. 

 Promover o apoio pedagógico e 

social dos alunos e pais mediante o 

Serviço de Orientação Educacional 

e Coordenação Pedagógica. 

 Acompanhamento pedagógico pela orientadora educacional da escola; 

 Atendimento pedagógico aos alunos ANEs; 

 Trabalho integrado com os professores, Direção e coordenadores; 

 Trabalho integrado com o Posto de Saúde local; 

 Articulação com a Rede Social. 

 

 Proporcionar a toda comunidade 

escolar o estudo da cultura AFRO-

BRASILEIRA e a sua importância 

na formação do povo brasileiro. 

 Pesquisas em revistas, jornais e entrevistas sobre a contribuição dos negros nas áreas sociais, 

econômicas e políticas pertinentes à história do Brasil e da África; 

 Interdisciplinaridade do conteúdo História da cultura AFRO-BRASILEIRA com ênfase nas 

áreas de Educação Artística, Literatura e História; 

 Estudo de Fotobiografias e Filmografias com o tema História da cultura   

        AFRO-BRASILEIRA   

 Promover o resgate e a valorização 

da herança cultural dos nossos 

povos indígenas. 

 Estudo de Fotobiografias e Filmografias com o tema História da cultura indígena e sua herança 

na formação do povo brasileiro; 

 Interdisciplinaridade do conteúdo História da cultura indígena com ênfase nas áreas de 

Educação Artística, Geografia e História; 

 Visitas ao espaço destinado aos índios na cidade de Brasília. 
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OUTROS PROFISSIONAIS (EEAA/SAA/SR/SOE) 

 

 

EEAA - EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL : LÍVIA MARRA DANTAS (PEDAGOGA) 

 

O quadro do SEAA está composto da seguinte forma, sendo: um pedagogo fixo na EEAA, um psicólogo em SAA, dois 

profissionais em SR e um Orientador Educacional. Atualmente, a escola não dispõe de profissional de psicologia para compor a Equipe. 

A EEAA tem ofertado suporte a gestão escolar e supervisão pedagógica a partir das dimensões de atuação do trabalho 

realizado nas perspectivas institucional, preventiva e interventiva, sendo: mapeamento institucional, assessoria ao trabalho coletivo e 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.  

Por fim, considera-se que a educação é um fenômeno social importante e complexo, que está em constante mudança, sendo 

influenciada pelo meio social com seus valores e relações. E diante desse entendimento, a prática pedagógica intrínseca também se modifica 

sem deixar de se pautar por uma ação intencional que busque concretizar os objetivos a que se propõe. E a EEAA como um dos atores nesse 

contexto, tem o dever de contribuir para melhoria do trabalho pedagógico da EC 02 da Estrutural. 

O Presente Plano de Ação está fundamentado na Operacionalização das Equipes e no Plano Distrital de Educação (2015-

2024). 

 

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

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

Meta 1 – 

 

- Identificar e analisar 

as características da 

 

- Análise 

Documental. 

 

- EEAA (pedagoga 

 

- Fevereiro a 

Dezembro 

 

- Avaliação 

formativa na 
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1- Mapeamento 

Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Assessoria ao 

Trabalho Coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de 

conhecimento, 

planejamento e 

gestão 

Estratégia 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 2  

Estratégia 

2.7, 2.8, 2.23, 

2.38,  

 

 

 

Meta 3  

Estratégia 

3.18 

 

unidade escolar. 

- Investigar a partir da 

análise documental 

as práticas 

educativas 

compartilhadas 

pelos atores, sejam 

elas convergentes ou 

não. 

- Promover momentos 

de formação 

continuada no 

momento da 

coordenação 

coletiva dos 

professores. 

 

- Identificar as 

concepções dos 

docentes sobre 

aprendizagem, 

desenvolvimento, 

concepção de 

homem/sociedade/edu

cação. 

- Fomentar o 

desenvolvimento de 

novas estratégias de 

- Observações 

Participante. 

- Leitura de 

documentos. 

- Aplicação de 

questionários 

na 

comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estudos 

reflexivos e 

temáticos. 

- Promoção de 

palestras sobre 

assuntos de 

interesse. 

- Oficinas 

realizadas pela 

Equipe. 

- Organização de 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- EEAA 

(pedagoga) com 

o apoio da 

Supervisão,  

Coordenação 

Escolares, Sala 

de Recursos, 

SOE, SAA. 

 

 

 

 

- EEAA/ 

SAA/SR 

 

(retroalimentação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Período de Março 

a Dezembro nos 

espaços 

pedagógicos da 

Escola 

(Coordenação 

Coletiva Semanal, 

Dia Letivo Móvel, 

Semana de 

Educação para 

Vida, entre 

outros). 

 

 

 

 

 

 

 

perspectiva 

interventiva ou 

não, na medida 

em que todos 

participam do 

processo. Tem 

caráter contínuo 

e flexível. 

- Avaliação 

Diagnóstica e 

Formativa  

- Auto avaliação 

do grupo e 

Equipe em 

conjunto 

(avaliação 

Formal e 

Informal). 

- Reflexão 

acerca dos 

registros feitos 

na RAV e 

Conselho de 

Classe. 

- Avaliação 

diferenciada 

possibilitada 

aos alunos com 

dificuldades 

temporárias ou 

permanentes 

(CNE- RES.N 

02/2001). 
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Meta 4  

Estratégia 

4.11 

 

 

 

 

 

 

Meta 5  

Estratégia 

5.2, 5.3, 5.11 

 

 

 

 

 

 

Meta 7  

Estratégia 

7.2, 7.3, 7.19 

 

 

 

 

 

acompanhamento dos 

estudantes com 

alguma necessidade 

educacional 

temporária ou 

permanente. 

- Promover a discussão 

sobre a medicalização 

na escola. 

- Valorizar a presença 

do profissional de 

SAA e garantir o 

atendimento dos 

alunos com TFE. 

- Realizar rodas de 

conversa com os 

estudantes sobre 

diversas temáticas 

como bullying, abuso 

infantil, entre outros. 

- Atualizar relatórios de 

Avaliação e 

Intervenção 

Educacional dos 

alunos atendidos em 

SR. 

- Compartilhar 

documentações com 

projetos 

interventivos, tais 

como: Semana de 

Educação para a 

Vida, Semana da 

Luta da Pessoa 

com Deficiência, 

entre outros, com 

a colaboração da 

Equipe. 

- Promoção de 

Estudos de Caso 

sobre alunos 

específicos 

quando 

necessário. 

 

 

- Organização de 

momentos de 

estudos com os 

docentes sobre 

as dificuldade 

dos alunos. 

- Atendimento 

individual ao 

professores de 

alunos 

 

 

- EEAA/SR/SAA/

SOE 

 

- EEAA 

 

 

 

- EEAA/SR/Secr

etaria da Escola  

 

 

 

 

 

- SR/EEAA 

 

 

 

 

 

- SR/EEAA 

 

 

 

- Período de Março a 

Dezembro nos 

espaços pedagógicos 

da Escola 

(Coordenação 

Coletiva Semanal, Dia 

Letivo Móvel, 

Semana de Educação 

para Vida, entre 

outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Período de Março 

a Dezembro nos 

espaços 

pedagógicos da 

Escola 

(Coordenação 

Coletiva Semanal, 

Dia Letivo Móvel, 

Semana de 

Educação para 

Vida, entre 

outros). 

- Adequação 

Curricular. 

 

- Avaliação 

flexível, 

contínua e 

atualizada. 
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3- Acompanhamento 

do Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 15 e 16  

Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 5 

Estratégia 

5.2, 5.3, 5.4 

os profissionais de 

SR/SAA. 

- Participar de Estudos 

de Casos de alunos 

ANEE. 

- Acompanhar o 

desenvolvimentos dos 

aluno ANEE junto 

aos professores de 

Classes Comuns 

Inclusivas e 

Integração Inversa da 

escola. 

- Colaborar na 

elaboração do 

planejamento da 

Semana da Luta da 

Pessoa com 

Deficiência e de ações 

promotoras de 

inclusão. 

- Compartilhar com os 

professores sugestões 

de práticas 

pedagógicas exitosas. 

- Apoiar a implantação 

de um Projeto de 

Leitura. 

acompanhados 

pela Equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organização de 

coordenações 

coletivas na UE 

com sugestões 

de atividades e 

jogos lúdicos 

pedagógicos 

que podem ser 

utilizados em 

sala de aula. 

- Promoção de 

Oficinas 

pedagógicas e 

de orientação ao 

 

- EEAA/Supervisão 

e Coordenação 

Pedagógicas. 

- Supervisão e 

Coordenação 

Pedagógicas com 

apoio da EEAA. 

 

 

 

- EEAA e SOE. 

 

- Supervisão e 

Coordenação 

Pedagógicas e 

apoio da EEAA. 

 

- EEAA/SR/SAA/S

OE 

 

- EEAA/ Supervisão 

Pedagógica 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Período de Março a 

Dezembro nos 

espaços pedagógicos 

da Escola 

(Coordenação 

Coletiva Semanal, Dia 

Letivo Móvel, 

Semana de Educação 

para Vida, entre 

outros). 
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- Estimular a 

participação de 

estudantes ANEE e 

TFE nos projetos da 

escola como 

Educação Integral, 

Projeto Interventivo, 

entre outros. 

- Estabelecer parceria 

com SOE. 

- Estimular e ajudar na 

organização de 

projeto para uso da 

Sala de Informática 

para que os estudantes 

tenham acesso. 

- Colaborar na 

formação continuada 

dos colegas na 

coordenação coletiva 

na escola. 

 

- Acompanhar o 

desenvolvimento 

pedagógico dos 

estudantes 

diagnosticados ou não 

que são clientela da 

professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Confecção de 

Planilhas de 

desenvolvimento 

pedagógico dos 

estudantes. 

- Colaborar na 

aplicação da 

avaliação “Provinha 

Brasil” para os 

alunos com 

deficiência e TFE. 

 

 

 

 

- Organização de 

materiais, jogos e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- EEAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Avaliação 

processual e 

diária dos 

avanços e das 

dificuldades 

apresentadas 

pelo 

estudante. 
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Equipe por meio de 

atendimento ao 

docente, conselhos de 

classe, ou avaliação 

em larga escala como 

exemplo: Provinha 

Brasil. 

- Estimular o 

conhecimento de 

diferentes 

metodologias usadas 

na alfabetização. 

- Acompanhar junto a 

Supervisão 

pedagógica o gráfico 

da psicogênese da 

escola como um todo. 

- Incentivar diferentes 

formas de se proceder 

a avaliação das 

praticas pedagógicas 

utilizadas. 

- Realizar o PAIQUE. 

- Estimular e orientar 

quanto ao uso do 

instrumento: 

Adequação 

Curricular. 

instrumentos de 

rastreio para uso 

no PAIQUE. 

-  
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- Orientar o docente a 

estabelecer diversas 

formas de avaliação 

no universo da sala de 

aula, dependendo do 

desenvolvimento da 

aprendizagem dos 

estudantes. 

 

 

SAA – SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: JANAINA HENRIQUE MEDEIROS DE SOUSA (PSICÓLOGA) 

 

PLANO DE AÇÃO DA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM/ITINERÂNCIA 

EIXO DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSÁVEI

S 

CRONOGRAM

A 
AVALIAÇÃO 

Acompanhament

o pedagógico 

ofertado a 

estudantes que 

apresentem 

dificuldades 

acentuadas no 

processo de 

escolarização em 

1.Meta 2 

Estratégia 2.38 

Implantar 

estratégia de 

acompanhamento 

dos estudantes 

com 

-1 Organizar 

grupos com os 

estudantes  de 

acordo com faixa-

etárias e nível de 

maturidade 

cognitiva e sócio 

emocional. 

2-Realizar 

- Receber lista e 

relatórios de alunos 

encaminhados 

pelos profissionais 

do Serviço de 

Apoio a 

Aprendizagem; 

- Convocar pais 

e/ou responsáveis e 

- Pedagogo e 

Psicólogos das 

Equipes de cada 

escola; 

-Pedagoga 

Itinerante; 

- Professora da 

SAA  

 

- Durante todo o 

ano letivo 

 

 

- Ao final de 

cada semestre. 

 

 

A Avaliação 

será realizada 

por meio de 

entrevista com 

o professor, 

família e a 

EEAA. Além 

disso será 

comparada a 
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decorrência de 

Transtornos 

Funcionais 

Específicos 

(TFE). 

 

Atendimento de 

acompanhamento 

mediado. 

necessidades 

educacionais 

especiais, 

transitórias ou 

não, segundo a 

Resolução 

CNE/CEB n° 2, 

de 2001, nas 

salas de apoio à 

aprendizagem, 

garantindo a 

presença de 

profissional 

responsável. 

 

Meta 2 

 

 

 

 

intervenções com 

o objetivo de 

desenvolver 

habilidades sócio 

emocionais. 

3- Estimular o 

desenvolvimento 

das funções 

executivas ( 

memória,  

atenção,,auto 

controle) 

percepção 

auditiva, 

linguagem  

raciocínio lógico, 

habilidades estas 

necessárias para o 

adequado 

desenvolvimento 

do seu potencial 

acadêmico; 

4-- Acompanhar o 

processo de ensino 

e aprendizagem, 

em uma 

perspectiva 

institucional e 

interventiva em 

articulação com os 

profissionais da 

SEAA e 

Orientação 

organizar dias e 

datas dos 

atendimentos. 

- Promover 

estímulos das 

habilidades 

descritas como 

deficitárias nos 

relatórios e fichas 

de 

encaminhamento. 

As intervenções 

serão realizadas  

por meio de jogos 

físicos, softwares, 

leituras e 

atividades 

diversificadas; 

- Desenvolver 

atividades 

sistematizadas, 

orientadas pelo 

SEAA pelas 

estratégias 

definidas por meio 

de Estudo de Caso 

realizado com os 

profissionais 

envolvidos no 

processo de ensino 

aprendizagem; 

- Proporcionar , 

por meio de jogos 

 

 

 

- Professora da 

SAA 

 

 

 

 

- Professora da 

SAA  

 

- Pedagogo e 

Psicólogos das 

Equipes de cada 

escola; 

-Pedagoga 

Itinerante 

- Professora da 

SAA  

 

 

Professor do 

SAA e estudantes 

que compõem o 

atendimento. 

 

avaliação das 

habilidades 

descritas no 

Relatório da 

EEAA com o 

parecer final 

confeccionado 

pela SAA ao 

final de cada 

semestre 

descrevendo as 

habilidades do 

estudante no 

momento da 

alta.  

 

 

 

 

O estudante 

fará uma 

autoavaliação 

expressando 

seu sentimento 

e percepção 

sobre o seu 

próprio  

desenvolviment

o 
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Educacional;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Desenvolver a 

interação dos 

estudantes, bem 

como estimular o 

autocontrole, 

autoestima e auto 

avaliação para 

possíveis melhoras 

no 

desenvolvimento 

escolar; 

 

 

 

 

 

 

6- Definir 

desligamentos dos 

e conversas 

dirigidas a 

importância de 

cumprimento de 

regras, respeito e 

valorização a si e 

ao outro, controle 

das reações. 

- Realizar oficinas 

com todos os 

estudantes visando 

a integração social, 

coordenação viso 

motora, 

socialização e 

competências 

emocionais. 

-Avaliar 

semestralmente o 

aluno  juntamente 

com Serviço de 

Apoio à 

Aprendizagem e 

demais 

participantes do 

desenvolvimento 

do aluno para 

possíveis 

desligamentos e 

direcionamentos 

necessários. 

-Proporcionar, por 

meio de jogos de 
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estudantes que não 

necessitam da 

permanência na 

SAA.  

 

7.Estimular a 

utilização das 

regras de convívio 

social 

tabuleiro, o 

desenvolvimento 

da compreensão da 

importância do 

cumprimento de 

regras já pré 

estabelecidas e 

trazer a reflexão 

para a importância 

das regras na 

sociedade.  

 

 

 

SR- SALA DE RECURSOS  

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS: MARILENE DE OLIVEIRA ARAUJO (PEDAGOGA) 

               ANA RODRIGUES SANTIAGO DA FONSECA (PEDAGOGA) 

 

PLANO DE AÇÃO 2018 

 

  

PÚBLICO ALVO 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATÉGIA 

 

LOCAL 

 

DATA 

O que? Para quem? Por que? Como? Onde? Quando? 

Organização da Sala de 

Recursos/ Planejamento dos 

atendimentos. 

Atuantes e alunos Organização do 

espaço para 

atendimento. 

Organização dos 

materiais e móveis; 

Planejamento de 

atividades 

psicopedagógicas. 

SR 05 a 09/02 

Reunião com Educadores ESV Apresentação das Apresentação da SR 28/02 
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Sociais Voluntários 

 

atribuições e 

organização do 

trabalho de monitoria 

ao ANEE. 

portaria/ atribuições; 

Vídeos, slides; 

Reflexões 

Manhã e tarde 

Apresentação do serviço 

oferecido pela SR/ Oficina 

de adequação curricular 

Professores Esclarecer o tipo de 

atendimento e qual 

público é atendido 

pela SR. Garantir a 

realização das 

adequações 

curriculares 

necessárias ao 

processo educacional 

do ANEE. 

Coletiva Sala Multiuso 07/03 manhã e tarde 

Reunião de pais  Pais Atualização de 

documentos e 

apresentação da SR; 

Orientar as famílias 

para envolvimento e 

participação no 

processo educacional. 

Convocação Sala Multiuso 02/03 manhã 

Semana Distrital de 

Conscientização e 

promoção da Educação 

Inclusiva aos alunos com 

necessidades educacionais 

especiais ( Lei Distrital nº 

5.714/2016 

 

Toda comunidade 

escolar 

Sensibilização de 

toda comunidade 

escolar para a 

inclusão 

Programação para a 

semana com exibição de 

vídeos, contação de 

história, atividades 

direcionadas  e reflexões 

com o grupo de 

professores. 

Sala multiuso, 

pátio, sala de 

aula. 

05 a 09/03 
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Atendimento aos alunos 

ANEE 

Alunos ANEE Promover as 

condições de inclusão 

dos estudantes ANEE 

em todas as 

atividades; Estimular 

o desenvolvimento 

dos processos 

mentais; Fortalecer a 

autonomia. 

De 2 a 4 atendimentos 

por semana, de 50 

minutos. 

SR Ao longo do ano letivo 

Confecção de materiais de 

apoio  

 

Alunos ANEE Desenvolvimento da 

aprendizagem do 

ANEE. 

De acordo com a 

necessidade do ANEE. 

SR Ao longo do ano letivo 

Reunião com os professores  Professores dos 

ANEE atendidos 

Definir estratégias 

pedagógicas que 

favoreçam o 

estudante. 

Encontro na SR, no 

horário de coordenação, 

ao fim do bimestre. 

Orientar os professores 

regentes para organizar 

contexto educativo que 

favoreça a atenção e a 

concentração dos 

estudantes nas 

atividades desenvolvidas 

em sala de aula 

SR Bimestralmente 
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Dia nacional de Luta das 

Pessoas com Deficiência   

(Lei Federal nº 

11.133/2005) 

Toda comunidade 

escolar 

Divulgar e lutar pelas 

causas das pessoas 

com deficiência. 

Promover um  dia 

especial de acordo com 

o tema. Divulgar as 

principais leis que 

tratam sobre os direitos 

da pessoa com 

deficiência. 

Sala multiuso, 

pátio, sala de 

aula. 

21/09 

 

 

 

SOE- SERVIÇO DE ORIENTAÇAO EDUCACIONAL 

ORIENTADORA EDUCACIONAL: CIDNÉA ALVES PIRES 

 

 

Eixo  Atividades FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1. Ações para 

implantação e/ou 

implementação do 

Serviço de 

Orientação 

Educacional 

Ações para implantação e/ou implementação do Serviço de 

Orientação Educacional 

X X          

  Ações para implantação e/ou implementação do Serviço de 

Orientação Educacional 

X X X X X       

  Ações para implantação e/ou implementação do Serviço de 

Orientação Educacional 

X X X X X       

2.  

Ações no âmbito 

institucional 

Participação nas reuniões e coletivas oferecidas para 

enriquecimento do trabalho do SOE. 

 X X X X       

  Articulações com a Rede Social e encaminhamentos  X X X X       

  Participação em reuniões ou palestras relacionadas ao trabalho da 

 orientação educacional. 
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3.  

Ações junto ao corpo 

discente 

Semana de educação para a vida, de 05 a 09 de março, com o tema 

 inclusão 

(Equipe, SOE e SR); Momento do conto: Mãos de Vento e Olhos de Dentro 

   X        

  Lidando com as nossas emoções, frustrações, diferenças e valores 

 através do “momento  

dos contos”, quinzenalmente, às quintas-feiras, e o filme:  

“DIVERTIDA MENTE”. 

 X X X X       

  Atendimentos individuais X X X X X       

  Teste de acuidade visual e encaminhamento ao Oftalmologista, via  

Regional 

X X          

4. Ações junto à família Atendimentos aos responsáveis e famílias dos alunos, de forma particular e 

coletiva, abordando os temas inerentes às famílias e suas responsabilidades 

e relações com os filhos, e busca da colaboração efetiva para com os nossos 

alunos e as dificuldades e necessidades que vão apresentando, providências 

de encaminhamentos necessários. 

 X X X X       

  Festa da Família ....- “Família, lugar de disciplina e afeto” com 

apresentações musicais, exposição de trabalhos realizados em sala, 

manifestações dos valores com cartinhas, poesias, brincadeiras, etc. 

VER QUANDO E O TEMA 

           

  Palestras sobre: o reflexo da disciplina (ou a sua falta) de casa na escola 

(rendimento escolar, hábitos de estudos, valores, direitos e deveres, limites, 

saúde, higiene, sexualidade, frequência e pontualidade, boa convivência, 

boas maneiras, motivação, afeto, inclusão, diversidade, valorização e 

respeito ao professor). 

           

5. Ações junto à rede 

social 

Estudos e acompanhamentos e encaminhamentos relacionados aos temas: 

infrequência, trabalho infantil, abuso sexual de crianças, saúde integral, 

violência doméstica, negligência, e outros, com os parceiros: Conselho 

Tutelar, NASF, CREAS, etc. Colaboração em rede 

X X X X X       

  Encaminhamentos de alunos à FONO, Psicólogos, Oftalmologia, Conselho 

Tutelar 

 X X X X       
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PROJETO  EDUCAÇÃO  EM  MOVIMENTO 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS: ALESSANDRA RACHEL DE OLIVEIRA PERSEGHINI (PROFESSOR EDUCAÇÃO 

FÍSICA) 

                                                              EDUARDO SELISTRE CARVALHO (PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA) 

 

PLANO DE AÇÃO 2018 

 

Objetivos gerais: 

 

Implementar a política pública de educação denominada Educação com Movimento na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental na rede pública de ensino do Distrito Federal, ampliando as experiências corporais mediante a intervenção pedagógica 

integrada e interdisciplinar entre o(a) professor(a) de atividades e o(a) professor(a) de Educação Física na perspectiva da Educação Integral, 

conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes na Educação Física, tais como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a 

ginástica, a dança e conhecimentos sobre o corpo, integrando-os aos objetivos e conteúdos da Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental; 

 

 Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de educação física, por meio do planejamento e atuação 

integrada ao trabalho do professor de atividades, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola e com o currículo da 

educação básica; 

 Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades da criança de brincar, jogar e movimentar-se, 

utilizando as estratégias didático-metodológicas da educação física na organização do trabalho pedagógico da escola. 

 Informações gerais sobre o projeto: 
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Contabilizando os turnos  matutino e vespertino são atendidas 28 turmas. Totalizando mais de 634alunos atendidos nas aulas de 

educação física, que são ministradas no pátio externo, quadra de esportes e também em sala.  

As aulas têm em torno de 50 minutos, as turmas do 1° e 2° anos são atendidas uma vez na semana, enquanto os 3° anos são 

atendidos duas vezes durante a semana.  

As avaliações são formativas, realizadas bimestralmente por meio do preenchimento de um formulário, e servem para 

acompanhamento do desenvolvimento do aluno, não tendo caráter reprovatório.  

O planejamento das aulas é feito de forma conjunta entre o professor de educação física e atividades nas coordenações 

pedagógicas. As aulas também são ministradas por ambos profissionais.  

Além da coordenação na escola, mensalmente há uma reunião conjunta entre todos os professores participantes do projeto. Há 

também a participação dos professores em atividades extraclasse como passeios, festa junina, da família e etc. 

 

 

COORDENAÇAO PEDAGÓGICA/ SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

 

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS: ROSIMEIRE MONTEIRO RAMOS MAGALHÃES (SUPERVISORA PEDAGÓGICA) 

                                                        ADALGISA GOMES MACIEL (COORDENADORA PEDAGÓGICA) 

                                                         MÔNICA BRANDÃO DA SILVA (COORDENADORA PEDAGÓGICA) 

 

PLANO DE AÇÃO 2018 

 

TEMA 

Será objeto de 

estudo 

OBJETIVOS 

Resultados que quer 

atingir com o estudo 

de tema 

JUSTIFICATIVA 

Porque estudar o 

tema? 

ESTRATÉGIA 

Ações que 

possibilitarão o alcance 

dos objetivos 

 

RESPONSÁVEIS 

Quem executará ou 

participará 

AVALIAÇÃO 

Apreciação dos 

resultados parciais e 

finais 

Alfabetização Alcançar de forma 

satisfatória as metas 

previstas para cada 

ano. 

 

Estimular os alunos 

na superação de 

dificuldades na 

aquisição do processo 

de leitura e escrita , 

Desenvolver o projeto 

de alfabetização 

proposto pela 

coordenação 

pedagógica/supervisão 

Professores 

Coordenação 

Supervisão 

Direção 

Processual 

Bimestral 

psicogênese 
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Contribuir no 

processo de 

alfabetização e 

letramento dos 

alunos através de 

atividades lúdicas,  

para o 

desenvolvimento da 

leitura e escrita.  

 

Reconhecer e 

trabalhar as 

dificuldades na 

leitura, na escrita e 

na oralidade.  

 

Valorizar as diversas 

contribuições que os 

diferentes métodos 

de alfabetização 

oferecem. 

Através do resultado 

do diagnóstico das 

turmas, definir as 

metas a serem 

desenvolvidas no 

dia-a-dia na sala de 

aula. 

 

 

de forma lúdica, 

eficaz e eficiente. 

pedagógica. 

 

 

Promover palestras e 

oficinas de temas 

diversos como: 

Aplicação da 

psicogênese; 

Intervenção 

pedagógica; 

Reagrupamento intra e 

extra classe; 

 

 

 

 

Educação Inclusiva Estabelecer desafios 

para as mais diversas 

Estimular os alunos 

na superação das 

Promover palestras e 

oficinas de temas 

Equipe de Apoio ( 

SR, SOE, Equipe, 

Processual 
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condições de 

aprendizagem 

apresentadas; 

Promover uma 

escola de qualidade 

atendendo as mais 

diversas demandas 

educacionais. 

Superar barreiras 

potenciais de acordo 

com cada 

especificidade 

apresentada.  

 

 

dificuldades no 

processo de 

aprendizagem, por 

meio da ludicidade, 

de acordo com a 

especificidade de 

cada um. 

diversos como: 

 

Adequação curricular 

Síndromes e 

transtornos 

Cuidando do cuidador 

 

 

Orientando de forma 

pontual e participativa 

aos professores e 

famílias. 

 

SA) 

Coordenação 

Supervisão 

Direção 

 

Ludicidade  

Viabilizar o aprender 

brincando. 

 

 

 

 

Estimular a superação 

das dificuldades de 

aprendizagem de 

forma 

individualizada. 

Promover a 

aprendizagem por meio 

de jogos e brincadeiras 

pedagógicas. 

Professores 

Equipe pedagógica 

Processual 

Bimestral 

 

 

X - ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

 

CONSELHO DE CLASSE 

 

Trata-se de órgão colegiado compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do professor e da 

escola. Nos momentos em que se realizam os Conselhos de Classe, os professores, coordenadores, supervisores, demais profissionais da 
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escola e familiares avaliam e definem ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de participação, bem como de diálogo sobre as 

aprendizagens que ocorrem na escola. Ao final de cada bimestre letivo, os participantes da organização do trabalho pedagógico participam. 

 

 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

 

A avaliação formativa tem a função de diagnosticar os processos de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, servir de 

instrumento para a melhoria da qualidade do ensino. Nesse sentido, a avaliação deve ser ato de valorização e de potencialização das 

aprendizagens e não de classificação e exclusão. Por esse motivo, a expressão avaliação para as aprendizagens, em lugar de avaliação das 

aprendizagens, é a que se harmoniza com a avaliação formativa. 

A avaliação assume a centralidade da Organização do Trabalho Pedagógico por estar comprometida com a aprendizagem e o 

desenvolvimento de todos. 

 

AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

 

Esse tipo de avaliação do desempenho dos estudantes por equipes externas é realizada pelo próprio sistema de ensino e/ou em 

nível nacional, acontece na presente escola quando se aplica a Prova Diagnóstica (2
o 
anos) e Avaliação Nacional de Alfabetização (3

o 
anos). 

 

AVALIAÇAO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação institucional rotineiramente acontece em diferentes espaços e tempos escolares, como no Conselho de Classe, 

Coordenação pedagógica, Dias Letivos Temáticos. Esse tipo de avaliação contribui significativamente para a análise do desempenho dos 

estudantes e do trabalho desenvolvido, tomando como fontes de informação dados oriundos da avaliação desenvolvida pelos professores nas 

aulas e resultados dos estudantes e da escola nos exames externos.  
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XI - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A SEEDF reestrutura seu Currículo de Educação Básica partindo da definição de diversidade, com base na natureza das 

diferenças de gênero, de intelectualidade, de raça/etnia, de orientação sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de patrimônio, 

de classe social, diferenças motoras, sensoriais, enfim, a diversidade vista como possibilidade de adaptar-se e de sobreviver como espécie na 

sociedade. 

Existe, então, a compreensão de que fenômenos sociais, tais como: discriminação, racismo, sexismo, homofobia, transfobia, 

lesbofobia, valorização dos patrimônios material e imaterial e depreciação de pessoas que vivem no campo acarretam a exclusão de parcelas 

da população dos bancos escolares e geram uma massa populacional sem acesso aos direitos básicos. 

Os marcos legais que incluem as demandas da diversidade na educação vão desde a Constituição Federal, em seus artigos 5º, 

I; 210; 206, I, § 1°; 242; 215 e 216, passam pela Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seus artigos 3º, XII; 26; 

26-A e 79-B, asseguram o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania, garantem igual direito às histórias e culturas que 

compõem a nação brasileira e o direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional. E chega a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu 

artigo 1º, § único, da garantia de direitos às pessoas, independentemente de idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou 

urbano, religião; artigo 246, § 1º, da difusão dos bens culturais, bem como a lei Nº 4.920, de 21 de agosto de 2012, que dispõe sobre o acesso 

dos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal ao patrimônio artístico, cultural, histórico e natural do Distrito Federal, como 

estratégia de educação patrimonial e ambiental, e a Resolução nº 1/2012 do Conselhode Educação do Distrito Federal – CEDF, artigo 19, 

incisos I e VI, que traz a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, bem como o dos direitos da mulher e de 

outras questões de gênero, como componentes curriculares obrigatórios da Educação Básica. 

A escola apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas questões, não como verdades absolutas, mas que 

possibilitem aos estudantes “[...] compreenderem as implicações éticas e políticas de diferentes posições sobre o tema e construírem sua 

própria opinião nesse debate. [...] A ideia de que educação não é doutrinação talvez valha aqui mais do que em qualquer outro campo, pois 

estaremos lidando com valores sociais muito arraigados e fundamentais” (BRASIL, 2009, p. 14). 

Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: 

- Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar. 

- Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão. 

- Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória. 

- Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambienteescolar, pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do 

processo. 
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- Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numavisão crítica sobre os diferentes grupos que constituem a 

história social,política, cultural e econômica brasileira. 

A escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado Democrático de Direito, não pode exercer uma prática negativa 

em relação ao que defende e, assim, colocar em xeque seu papel transformador da realidade, pois conforme vem sendo amplamente discutido 

em inúmeras convenções nacionais e internacionais, a educação é um direito fundamental que contribui para a conquista de todos os demais 

direitos humanos. 

Evidencia-se a necessidade e importância de tornar a escola um espaço de fortalecimento da participação individual e coletiva, 

que reconheça e valorize todos os grupos. 

O Currículo de Educação Básica proposto pela SEEDF propõe a superação de uma organização de conteúdos prescritiva, 

linear e hierarquizada denominada porBernstein (1977) de currículo coleção, que tem como características: a) a fragmentação e 

descontextualização dos conteúdos culturais e das atividades didático-pedagógicas e acadêmicas realizadas na escola pelos estudantes e 

professores; b) os livros didáticos como definidores do que o professor deve priorizar em sala de aula; c) as disciplinas escolares trabalhadas 

de forma isolada, impedindo os vínculos necessários com a realidade; d) a postura passiva dos estudantes diante de práticas transmissivas e 

reprodutivasde informações; e) o processo do trabalho pedagógico desconsiderado, priorizando-se os resultados através de exames externos 

indicadores do padrão de qualidade. 

Na busca pela superação da organização do currículo coleção, o desafio desta Secretaria de Educação é sistematizar e 

implementar uma proposta deCurrículo integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta entre si, podendo haver diferentes graus 

de integração. 

O espaço escolar deve organizar-se em torno de relações sociais e pedagógicas menos hierarquizadas, mais dialogadas e 

cooperativas, “a aula, espaço-tempo privilegiado de formação humana e profissional, requer certo rigor no sentido de construir 

possibilidades de aproximação crítica do objeto do conhecimento com liberdade, autonomia, criatividade e reflexão” (SILVA, 2011, p. 212). 
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XII – PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

A escola programou as seguintes ações para alcançar as metas exitosas de aprendizagem: Projeto Interventivo (para corrigir 

distorção idade/série), Aula de Reforço (para alunos com defasagem na aprendizagem), Reagrupamento (de acordo com o nível da 

psicogênese), Coordenação Coletiva (com estudos de temas relacionados à alfabetização, socializações de atividades pedagógicas e 

planejamento individual por série/ano). Todos os demais projetos programados para o ano letivo foram reavaliados na Semana Pedagógica. 

As várias ações pedagógicas a serem desenvolvidas, serão articuladas entre os espaços e os tempos de aprendizagem da escola 

e buscarão vencer o grande desafio do acesso, permanência e principalmente do sucesso do aluno na vida escolar. 

A Escola que queremos deve oferecer uma educação de qualidade, prazerosa e que assegure ao aluno uma aprendizagem 

significativa e uma formação integral, para que todos possam exercer sua cidadania. Compete ao professor respeitar os tempos e saberes do 

aluno, assumindo uma atitude ativa e não diretiva, compreendendo o ensino como uma forma de ajudá-lo a aprender, interagindo com ele e 

abrindo espaço para atividades coletivas/cooperativas, favorecendo a apropriação de conhecimentos significativos. 

 

  

GESTÃO ADMINISTRATIVA  

 

A escola dispõe dos recursos financeiros oriundos do PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira). Os 

mesmos foram aplicados de acordo com a Lei visando à autonomia gerencial para a realização do Projeto-Pedagógico-Administrativo-

Financeiro da escola.  

A Unidade Executora do PDAF Caixa Escolar da Escola Classe 02 da Estrutural; teve comofunção gerir os recursos 

financeiros recebidos da esfera pública. Os recursos se destinam supletivamente à manutenção e ao regular funcionamento da Instituição 

Escolar e serão utilizados com a seguinte finalidade:  adquirir matérias  de consumo e permanente; realizar pequenos reparos; contratar 

serviços e gás para confecção da merenda escolar.    

A escola conta com os seguintes profissionais para a realização de seu Projeto Pedagógico: Professores de Regência, 

Coordenadores, Supervisor, Secretários, Chefe de Secretaria,  Orientadora Educacional, Psicóloga, Pedagoga, Direção, Auxiliares de 

Educação ( de vigilância, merendeira, limpeza e conservação), bem como um Monitor . As metas de atuação do Conselho Escolar são: 

discutir e aprovar a prestação de contas, elaborar e aprovar a programação das atividades a serem executadas no ano em curso, formular o 
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orçamento e o plano anual de aplicação dos recursos financeiros a serem captados pela Instituição e prioritariamente garantir a participação 

da comunidade escolar na instituição.  

 

GESTÃO DE ESPAÇO 

 

Os diversos tempos e espaços de aprendizagem disponíveis na escola favorecem atividades diversificadas e criativas para 

nossos alunos e são desenvolvidas pelos nossos profissionais que estão na vanguarda em questões didático-pedagógicas interdisciplinares e 

contextualizadas. A nossa herança para o futuro dos educandos aqui assistidos é fruto do trabalho oferecido pela  EAPE (Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação) através dos cursos oferecidos, da CRE (Coordenação  Regional de Ensino do Guará) 

sempre presente quando solicitada e dos pais de nossos alunos que se fazem presentes na escola quando são solicitados ou quando 

necessário. 

Sendo a escola uma extensão da família, esta, deve fazer parte da comunidade onde o aluno está inserido, precisa ser um 

espaço e tempo vivo de aprendizagem assumido por todos os profissionais nela envolvidos. Sendo articulado com a família e os diferentes 

segmentos sociais e será sempre um espaço que permite promover mudanças sociais. 

A escola pública como espaço de aprendizagem está sempre aberta à comunidade escolar para auxiliá-la nas suas 

necessidades atendendo com palestra, oficinas, reuniões e quando necessário cedendo o espaço para usar de acordo com suas prioridades.  

 

GESTÃO DE RESULTADOS 

 

A Gestão de Resultados é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita à escola definir critérios para 

replanejar as atividades e criar novas situações que gerem avanços na aprendizagem do aluno. A Gestão de Resultados tem como função 

acompanhar, orientar, regular e redirecionar o trabalho educativo na escola. Por se tratar de ação subjetiva que agrega valores diversosestá a 

serviço da aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando identificar 

problemas, encontrarem soluções e corrigir rumos. Deve ter por finalidade principal o auxilio ao processo ensino-aprendizagem.  

A Gestão de Resultados favorece a tomada de consciência sobre as conquistas e dificuldades da escola e de apontar 

alternativas possíveis de solução no componente curricular do aluno. Em virtude dessa realidade, as dificuldades e avanços da escola são 

vistos numa nova perspectiva de avaliação como episódios altamente significativos para a ação educativa, gerando novas formas e 

oportunidades de conhecimento, bem como novos procedimentos pedagógicos. 
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A escola oferece como forma de recuperação da aprendizagem aos alunos que não alcançaram o êxito esperado durante os 

bimestres: aula de reforço no horário contrário ao da regência e o projeto interventivo oferecido aos alunos do 1º ao 4
o
ano defasado 

idade/série e o reagrupamento intra e interclasse. 

As mudanças na maneira de gerir a escola e o processo ensino-aprendizagem uma vez internalizadas, transformam 

estruturalmente a escola e a sala de aula; e passam a exigir estudos sobre novas concepções de aprendizagem em todas as áreas de 

conhecimento. Assim, os alunos são beneficiados com essa mudança e passam a revelar maior interesse pela escola e maior compromisso 

com suas próprias dificuldades. 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

As metas estabelecidas na elaboração do Projeto Político Pedagógico, assumidas pela equipe serão atendidas na medida do 

possível dentro do prazo estabelecido. 

A garantia do sucesso da escola necessitará que sejam asseguradas autonomia financeira e administrativa nos termos previstos 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96.  

A Gestão Participativa é um processo singular e prioritariamente deve favorecer a implementação do Projeto Político 

Pedagógico - respaldado pela comunidade escolar e desenvolvido em harmonia com o Conselho Escolar -, assegura o processo de avaliação 

institucional e das demandas educacionais - em favor da escola de qualidade participativa e pluralista. 

Para a operacionalização do Projeto Político Pedagógico contaremos com a participação e comprometimento de toda a 

comunidade escolar. Assim sendo, trabalharemos visando possibilitar aos alunos o sucesso escolar, no prazo legalmente estabelecido, e a 

comunidade escolar a satisfação na educação oferecida pela instituição para a construção de uma educação que favoreça a vivência plena da 

cidadania.  

A avaliação e acompanhamento da Proposta Pedagógica serão realizados continuamente na medida em que a mesma for 

sendo executadas nas coordenações coletivas, nas avaliações pedagógicas, nos encontros com os pais e nas semanas pedagógicas mediante 

cronograma estabelecido pelo coletivo escolar. 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

 

 Pensar sobre o papel que a educação cumpre na atualidade requer pensar na função, na organização e no envolvimento dos sujeitos. 

Requer, sobretudo, pensar nas realidades que vivem e convivem no espaço escolar e na comunidade local. 
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 O processo de gestão de pessoas  abrange as diferentes práticas de gestão visando o envolvimento e o compromisso de toda a comunidade 

escolar, isto é, professores, alunos, pais e outros profissionais. Esse envolvimento é determinante para o sucesso da escola, para uma 

educação de qualidade.  

O acompanhamento do Projeto Político Pedagógico; o agir profissional; o compromisso da família; o clima organizacional; a 

avaliação do desempenho profissional e a qualidade do trabalho desenvolvido; a observação dos direitos e deveres e por último a valorização 

e o reconhecimento do trabalho escolar são fundamentais para a harmonia no local de trabalho e para uma  educação de qualidade.  

 

GESTÃO FINANCEIRA 

 

O processo de participação de todos os segmentos da comunidade escolar reforça a ideia de que a gestão democrática está para além 

da eleição de diretor ou da equipe de gestão, implica na participação da comunidade escolar, na definição e na implementação de decisões 

pedagógicas, administrativas e financeiras.  

Abrange os processos de planejamento, aplicação e prestação de contas dos recursos públicos oriundos de diferentes fontes  (PDDE e 

PDAF), para garantir a implementação de políticas e programas educacionais. 

A operacionalização dos recursos é feita através da Caixa Escolar, órgão colegiado com a participação da comunidade 

escolar, em especial o Conselho Escolar que é um órgão colegiado de natureza consultiva deliberativa, mobilizadora e supervisora das 

atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, constituído por representantes dos diferentes segmentos que integram a comunidade 

escolar. Uma das funções específica é referendar o Plano de Aplicação dos recursos financeiros e divulgar para conhecimento de todos. 
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XIII- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico da EC 02 da Estrutural é feito anualmente nos vários espaços 

pedagógicos de discussão, incluindo “Semana Pedagógica”, Coordenações Coletivas no ambiente escolar e nos Dias Letivos 

Móveis/Temáticos. Todos os componentes do contexto escolar participam dando sugestões ou criticas que dizem respeito a superação das 

dificuldades encontradas na prática do projeto.  

 

 

XIV– PROJETOS DA ESCOLA 

 

Todas as ações e projetos desenvolvidos na escola foram escolhidos pela comunidade escolar em reuniões pedagógicas. As 

discussões também são frutos das discussões ocorridas no ano de 2018 com o estudo do CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, na semana pedagógica dos anos subsequentes, como também nos estudos nas reuniões coletivas  e nos Dia Letivo 

Temático. 

 

 

 

NOME DO PROJETO / DESCRIÇÃO 

 

 

ANOS/SÉRIE 

 

 

RESPONSÁVEL PELO 

PROJETO 

 

 

DATAS PREVISTAS 

PARA A REALIZAÇÃO 

DO PROJETO 

 

Reunião de Pais e professores – Promover o encontro bimestral 

entre pais e escola, sempre abordando uma temática 

importante para a comunidade escolar. Pode ser trabalhado 

pelo grupo da escola ou por profissionais convidados. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Todos os segmentos da escola. 

 

 

Bimestralmente 
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Hora da Leitura - Conscientizar os alunos da importância da leitura 

para seu desenvolvimento global. Levar periodicamente a 

caixa de livros para a sala de aula. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

 

Professor 

 

 

 

 

Durante todo o ano letivo. 

 

Recreio Monitorado – Atender as necessidades recreativas dos 

alunos, por meio de atividades físicas, recreativas, culturais e 

socializadoras. Separar os grupos de acordo com a faixa 

etária, utilizando espaços distintos da escola, evitando assim 

conflitos e desentendimentos. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Todos os segmentos da escola, em 

regime de escala, para atendimento 

pontual no horário do recreio. 

 

 

Durante todo o ano letivo. 

 

 

 Projeto interventivo - Corrigir a defasagem idade/série 

 

Alunos 

defasados 

idade/série 

 

Professores, direção, coordenação e 

supervisor pedagógico 

 

Durante todo o ano letivo 

 

 

Valores na Escola – Promover de forma contextualizada às diversas 

temáticas trabalhadas na escola. Será realizado de forma coletiva 

com toda escola. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Todos os segmentos da escola. 

 

 

Durante todo o ano letivo, 

sempre que agendado pela 

Equipe de coordenação 
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Aulas de campo – Trabalhar integrado aos conteúdos previstos,  

visitas a museus, exposições, teatros, cinemas, etc. Ao retornar, 

trabalhar o conteúdo em sala de aula 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Todos os segmentos da escola. 

 

 

Durante todo o ano letivo. 

 

 

 

Projeto Informática – Participar de aulas no laboratório de 

informática que tenham por finalidade fixar os conteúdos trabalhados 

em sala de aula. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Professor com o apoio da 

coordenação pedagógica 

 

 

Durante todo o ano letivo. 

 

 

 

Gincana Festa Junina – Trabalhar a união entre as crianças para 

alcançarem o objetivo da gincana que é angariar fundos para a 

melhoria na escola, tendo como premiação para as turmas de 1º lugar 

um passeio ou algo similar decidido pelo grupo. 

 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Todos os segmentos da escola. 

 

 

Durante o mês que anteceder 

a realização da Festa Junina. 

 

 

Tarde/Manhã Literária – Atividade realizada com alunos e 

comunidade escolar, onde diversas histórias são contadas por 

professores e contadores de história convidados, com o 

objetivo de desenvolver o gosto pela leitura. Podemos 

escolher um escritor local para trabalhar suas obras e realizar 

a Culminância do projeto. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Todos os segmentos da escola. 

 

 

2º Semestre 
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Olimpíadas de Conhecimento/ Olimpíada da Matemática – 

Gincana entre as turmas de mesmo segmento, com soletração, 

tabuada, conhecimentos gerais. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Coordenação/Supervisão/ Professores 

 

 

2º Semestre 

 

 

Aniversário da Escola - Apresentação e exposições de trabalhos 

sobre a escola, com culminância numa confraternização com toda 

escola, compartilhando o bolo. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Todos os segmentos da escola. 

 

 

Culminância 23/08 

Educação Integral/ Projeto Interventivo – Atender alunos que 

apresentam dificuldade de aprendizagem e defasagem na idade/série, 

em atividade no contra turno. Podendo haver alternância de alunos 

que atingirem os objetivos do projeto 

40 alunos dos 

3ºs Anos  

Professores readaptados e ou com 

restrição de funções, Supervisão 

pedagógica, ESV e Monitores 

De Março a dezembro 

 

 

Festa da Família – Integrar toda comunidade escolar com o objetivo 

de promover uma festa participativa, homenageando e ressaltando a 

importância de todos os membros da família. Culminância com 

exposições e apresentações das turmas, bem como a abertura para os 

talentos da comunidade. 

 

 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Todos os segmentos da escola. 

 

 

Mês de Agosto 
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Ação Social na escola - Oferecer palestras acerca de vários temas 

relevantes: Importância da família na escola e na vida da criança, 

Sexualidade, Primeiros Socorros, Auto-estima, Alimentação 

Saudável e Higiene, Prevenção ao uso de drogas, Violência 

doméstica. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Direção/Supervisão/Orientação 

Educacional 

 

 

Sempre que agendado com 

os parceiros 

10/03/18 

15/04/18 

24/11/18 

 

 

Aniversário de Brasília – Trabalhar a temática em sala de aula e em 

um tour pela cidade visitando os principais cartões postais da cidade. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Coordenação/Supervisão/ Professores 

 

 

Mês de Abril 

 

Valorização da cultura indígena 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Coordenação/Supervisão/ 

Professores/ SEAA 

 

Mês de Abril 

especificamente mas se 

estende durante todo o ano 

letivo 

 

     Semana da criança – comemorar o dia da criança 

 

Todas as turmas 

 

Semana festiva para os alunos 

Outubro  
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  Dia do professor – comemorar o dia do professor 

 

Todo o corpo 

docente 

 

Atividades de valorização docente 

 

Outubro  

 

 

Consciência Negra – Trabalho desenvolvido ao longo do ano 

respeitando as diferenças e diversidade, com culminância no dia 20 

de novembro. 

 

 

Todas 

as 

turmas 

 

 

Todos os segmentos 

da escola 

 

 

Durante todo o ano letivo. 

 

 

Programa Saúde na Escola (PSE) Promoção e avaliação bucal 

Avaliação oftalmológica, 

Identificação de possíveis sinais de agravos de saúde negligenciados 

e doenças em eliminação. 

 

Todas  

as 

 Turmas 

 

 

Todos os segmentos 

da escola 

 

 

Durante todo o ano letivo 

26/03/18 – Contação de 

história sobre a Dengue 

 

Noite/Dia do pijama - Participação de um momento diferenciado 

dentro da escola, articulando atividades diferenciadas nas mais 

diversas áreas do aprendizado. 

 

 

Turmas que 

desejarem 

participar 

 

 

Todos os segmentos  

da escola 

 

 

2º Semestre 
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Despedida dos 3ºs Anos - Ao final do ano, realizar uma despedida 

com os alunos dos 3ºs Anos, visando confraternização final, vez que 

a priori será o último ano deles na escola. 

 

Todas  

as 

Turmas dos 3ºs 

Anos 

Professores, Direção, Coordenadores 

e Supervisão pedagógica 

Dezembro 

 

Cantata de Natal - Ao final do ano, toda a escola realiza 

apresentação teatral e musical da história do nascimento de Jesus 

Cristo para toda comunidade escolar. 

 

Todas  

as 

Turmas 

 

Todos os segmentos 

da escola. 

 

Dezembro 

 

 

 EVENTOS SEMANAIS 

 

 

Meta Público 

Alvo 

Ação Responsável Recursos Período Objetivo 

Redução da violência Alunos da 

escola 

Projeto 

recreio; 

Projeto 

Valores; 

Programa ação 

social na escola. 

 

 

Direção 

Coordenação 

SOE 

Corpo docente 

Equipe 

 

Brinquedos 

Livros 

Filmes 

Jogos 

cooperativos 

Música 

Apresentações 

Danças 

Dinâmicas 

Durante o ano letivo 

com intervenções 

pontuais 

Redução da violência no horário 

do recreio; 

Melhorar a autoestima e a 

convivência dos alunos; 

Aumentar a participação dos pais na 

vida escolar. 
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Qualificação dos 

professores 

Professores 

da EC 02 

Cursos 

oferecidos 

pela EAPE; 

Estudos nas 

coordenações 

coletivas; 

Oficinas. 

EAPE 

Direção 

Coordenador e 

Supervisor 

Pedagógico 

Aulas 

expositivas 

Dinâmicas 

Vídeos 

 

Semanalmente 

Mensalmente 

Bimestralmente 

Aprimoramento do trabalho 

pedagógico e adaptação do 

currículo 

Planejamento mensal 

e semanal por ano 

 

Alunos da 

escola 

Planejamento 

por série/ano 

Professores, 

Direção, 

Coordenadores 

e Supervisor 

Pedagógico 

Currículo em 

Movimento; 

Diretrizes 

pedagógicas; 

Livros 

Filmes 

Jogos 

Mensalmente 

Semanalmente 

 

Adaptação curricular, visando 

atingir as metas de alfabetização 

Organização do material didático 

pedagógico aplicado nas salas de 

aula 

Trabalhar a 

diversidade cultural 

Toda a 

comunidade 

escolar 

Semana da 

consciência 

negra 

Direção, 

professores 

Equipe, 

coordenadores 

e supervisor 

pedagógico 

Pátio 

Som 

Vídeos 

Exposições de 

trabalhos 

Apresentações 

Novembro Aprimoramento das relações sociais 

e valorização das demais culturas 

 

 

Hora cívica Alunos, 

direção e 

professores 

Hora cívica Professores e 

Direção 

Hino Nacional 

Bandeira 

 

Uma vez por semana Despertar o respeito e o amor à 

Pátria, Civismo, bem como 

trabalhar um tema chave 

Sala de leitura Alunos  Leitura e 

reescrita de 

texto 

Professores, 

supervisor 

pedagógico 

coordenação e 

direção. 

Livros 

Fantasias 

Jogos 

Uma vez por semana Despertar o gosto pela leitura e 

escrita 
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Gestão dos recursos 

financeiros 

Toda a 

comunidade 

escolar 

Reunião com o 

Conselho 

Escolar 

Reunião com 

os servidores 

da escola 

Membros do 

Conselho 

Escolar, 

Presidente da 

Caixa Escolar e 

Direção 

Sala para 

reunião e 

quadro de 

avisos 

A cada quadrimestre 

ou quando se fizer 

necessário 

 

Democratizar as decisões 

financeiras dos recursos da escola, 

dando transparência ao uso dos 

recursos. 

 

Atendimento dos 

alunos pelo SEAA 

 

Alunos com 

necessidades 

educacionais 

especiais 

 

Atendimento 

aos alunos nos 

mais diferentes 

ambientes de 

aprendizagem, 

sendo 

acompanhado 

pelos 

profissionais da 

equipe da 

escola. 

 

Orientadora 

educacional, 

pedagoga, 

psicóloga e a 

profissional da 

sala de recursos 

 

Jogos 

Dinâmicas 

Filmes 

Testes  

 

Durante todo o ano 

letivo 

 

 

Melhorar o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos que tenham 

algum comprometimento na 

aprendizagem 

 

Conservação do 

meio ambiente 

 

 

Todos os 

componentes 

da escola 

 

Direção, 

Professores e 

todos os 

servidores da 

escola 

 

Participação da 

comunidade 

escolar 

 

Slides, livros, 

palestras, 

horta 

 

Durante o ano letivo 

 

Preservação o meio ambiente 
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DESCRIÇÃO DOS PROJETOS 

 

PROJETO EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAL 

 

 Mediante a necessidade de construir uma educação que atenda o Plano Nacional de Implementação as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, o Estatuto da 

Igualdade Racial, a valorização das culturas indígenas, ciganas e dos demais povos que miscigenam as nossas praticas sociais, enriquecem as 

nossas raízes, fortalecem nossa cultura e fomentam nossos anseios por uma sociedade mais justa, buscamos, por meio deste projeto, uma 

educação mais igualitária e menos preconceituosa, que respeite as diferenças e diminua a discriminação racial entre todas as raças que 

compõem a nação brasileira. 

Portanto, para trabalhar de forma continuada, transversal e dinâmica, o respeito pela diversidade étnica, na perspectiva da 

desconstrução da discriminação racial e social, visa possibilitar aos educandos o desenvolvimento do potencial de aprendizagem crítico e 

construtivo. Desta forma, por meio da valorização da ética e respeito ao próximo, ao mesmo tempo em que desenvolvem a capacidade de 

leitura e escrita, almejamos propiciar a aquisição do conhecimento formal e a elevação da autoestima  com atividades  que atendam as  

especificidades de cada turma  em consonância com a grade curricular. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Levar o aluno a reconhecer que a formação histórica de nosso país é permeada pela diversificação étnica e que cada raça que compõe 

a nossa nação muito contribuiu e contribui para a nossa evolução; minimizando por meio do reconhecimento e respeito ao outro, as barreiras 

discriminatórias que contribuem para as desigualdades sociais. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 Combater as barreiras discriminatórias, inserir e valorizar as culturas de todos os povos que contribuem para a miscigenação do povo 

brasileiro e enriquecimento da sua história. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Aumentar a autoestima dos alunos 

 Desenvolver habilidades e competências que estimulem a boa convivência e o respeito ao próximo; 

 Estimular a criticidade e a capacidade de buscar positivas transformações sociais por meio de idéias em ações. 

 Despertar o censo crítico mediante os fatos históricos que envolvem as relações entre os povos na construção da nossa nação. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

 Alunos da Escola Classe 02 da Estrutural. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Utilização de jogos, cantigas de rodas e brincadeira populares, buscando identificar as suas origens; 

 Pesquisa de diversos contos e lendas, comidas, brincadeira, danças, costumes  e crenças, etc, da cultura indígena, cigana ,  africana   e 

européia que  contribuem para   a nossa cultura;  

 Conteúdo programático por meio de aulas expositivas e pesquisas  - história da origem, das lutas e da cultura negra e indígena no 

Brasil e suas contribuições nas áreas social, econômica, política e cultural ;                              

 Leituras individuais e coletivas das estórias: 

o As tranças de Bintou – Sylvane A. Diouf. 

o O Menino Marron – Ziraldo 

o  Bom Dia Todas as Cores -  Ruth Rocha 

o Menina Bonita do Laço de Fita – Ana Maria Machado 

o  Bruna e a Galinha de Angola – Gecilda de Almeida. 

o Clara como o Sol e Escura como a Noite – José         bortoline 

o Kanassa – O grande Pagé – Cláudio e Orlando Villas Boas 

o Banzo,tronco e senzala -   Elzi Nascimento e Elzita Melo Quinta. 

o Uma aldeia perto de casa. Telma Guimarães Castro Andrade. 
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CRONOGRAMA 

 

 Realizar-se-á a partir do 1º semestre de 2018, de acordo com o planejamento pedagógico de cada turma, tendo sua culminância no 

mês de novembro . 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 A avaliação será cotidiana mediante a observação e semanal por meio das reuniões pedagógicas, para testar a eficácia dos 

procedimentos pedagógicos aplicados e reorientar o planejamento de acordo com a necessidade de cada turma. 

 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 

Sala de vídeo 

Livros 

Atividades impressas 

Cartazes 

Leitura e produção de textos 

Painéis 
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PROJETO INTERVENTIVO/ ALFABETIZAÇÃO 

 

A proposta de Projeto Interventivo amplia a relação com o Projeto Político-Pedagógico da escola. A correção da distorção 

idade/série será o objetivo maior do trabalho e deverá orientar a organização, a execução e a avaliação do trabalho pedagógico que será 

desenvolvido com os alunos. 

A perspectiva é de que os professores discutam as estratégias para serem empregadas por todos os profissionais envolvidos no 

trabalho com o atendimento. Considerando as especificidades de cada aluno será montado um cronograma de atividades.  A perspectiva é de 

que o atendimento possa contribuir para transformar os processos de ensino-aprendizagem aplicados na escola. As ações para a redução da 

distorção idade/série estão pautadas na legislação vigente.  

O Projeto Interventivo não assume uma estrutura rígida e linear de construção, tendo em vista a dinamicidade que deve assumir desde a 

sua elaboração. Contudo, faz-se necessária uma orientação quanto a sua forma para buscar uma organização didático-pedagógica do 

processo de ensino aprendizagem e contribuir para o melhor acompanhamento por parte das equipes coordenadoras do Projeto Interventivo.  

 

 JUSTIFICATIVA  

 

O desenvolvimento de projetos é uma prática educacional rica em possibilidades formativas pela importância que assume no trabalho 

escolar, pois, estimula a aprendizagem, a participação, a reflexão e a intervenção na realidade com vistas a transformá-la. Constitui-se, 

portanto em uma ação pedagógica que pode contribuir para a adoção de práticas pedagógicas diferenciadas com foco nas aprendizagens 

significativas, contextualizadas e interdisciplinares.  

Com o resultado de um levantamento realizado junto à secretaria da escola constatou-se que há um expressivo número de alunos que 

apresentam defasagem idade/série. Esta situação leva estes alunos a ter uma baixa autoestima. Os alunos prejudicados possuem rostos, 

nomes, sonhos e histórias.  

Diante desse contexto educacional faz-se necessário propor estratégias que solucionem tais problemas. O Projeto Interventivo, nada mais 

é, do que uma estratégia pedagógica que parte da ideia de que o nível de maturidade dos alunos permite uma abordagem mais rápida dos 

conteúdos para ajudar-lhes a recuperar o tempo perdido. Esta situação se refere a alunos que após alguma retenção, ou outro motivo 

qualquer, perdeu sua turma ou classe de origem e acabaram por acompanhar alunos mais novos com interesses diversos aos seus.  

Essas crianças continuam na escola apesar de alguns fracassos. Nesse sentido, o Projeto Interventivo constitui-se numa oportunidade para 

que essas crianças resgatem sua autoestima e readquiram confiança em sua capacidade de aprender. 
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O Projeto Interventivo é uma proposta que vem somar às já existentes na escola e busca inovar o sentido das aprendizagens a partir das 

ações desenvolvidas.  Alunos e professores constroem conhecimentos baseados nas questões que emergem em seu contexto social e cultural. 

Por isso mesmo, deverá oportunizar um ambiente pedagógico que tenha condições de atender aos alunos que apresentam necessidades 

específicas que surgiram durante o seu processo de aprendizagem. Trata-se de uma ação com vistas a permitir que aqueles alunos, que por 

qualquer motivo ainda não aprenderam, sintam-se provocado e estimulado a buscar respostas às suas dúvidas e necessidades. 

Uma vez que o Projeto contempla características de flexibilidade e temporalidade pode ser uma estratégia utilizada para favorecer as 

aprendizagens dos alunos que apresentam distorção idade/série, bem como, de todo educando que durante todo o processo de construção das 

aprendizagens apresente necessidade de retomar o caminho e significá-lo a partir da vivência de novas experiências que oportunizem tais 

aprendizagens. O Projeto Interventivo Tem caráter temporário em sua implementação e execução. 

 

OBJETIVO GERAL  

 

Recuperar a trajetória dos alunos em situação de defasagem idade/série buscando alternativa pedagógica fundamentada em 

aprendizagens significativas, garantindo a construção de competências, a estimulação de habilidades e fortalecendo a autoestima do aluno.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver atividades para reverter a situação de fracasso escolar; 

 Garantir a inclusão no contexto escola-família-comunidade, acelerando a aprendizagem, substituindo a Pedagogia da repetência pela 

Pedagogia do Sucesso;  

 Ensinar um conjunto de habilidades básicas importantes para o sucesso na vida e na escola, fortalecendo o autoconceito e a 

autoestima do aluno;  

 Trabalhar a contextualização, a interdisciplinaridade e a autenticidade dos alunos; 

 Flexibilizar o uso de diversas estratégias pedagógicas e tempos/espaços escolares como o horário de reforço escolar;  

 Utilizar a sala de leitura, o reagrupamentos, a vivências, e as aulas passeios como complementação de sua importância para o 

desenvolvimento do Projeto;  

 Envolver outros profissionais nas intervenções, oportunizando a interação social, base da construção de conhecimento;  
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 Compreender a avaliação formativa como forma de acompanhamento do processo de aprendizagem e também de redirecionamento 

das ações na busca do alcance dos objetivos propostos. 

 

PÚBLICO ALVO  

 

Alunos em situação de defasagem idade/série matriculados na escola alguns, com histórico de repetência, vulnerabilidade social, 

rotulação ou entrada tardia na escola.  Os alunos de uma maneira geral exigem mais atenção do professor principalmente na área afetiva, tais 

carências são fatores que contribuem para a não aprendizagem.     

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Valorização das experiências, interesses e necessidades como ponto de partida para novas aprendizagens e ação pedagógica do 

professor.  

 Planejamento sistemático e acompanhamento constante do desempenho de alunos e professores para as necessárias correções de 

percursos.  

 Tratamento interdisciplinar e contextualizado dos conteúdos  

programáticos para o desenvolvimento de habilidades básicas,  

 Uso de aprendizagens significativas de forma a atingir os objetivos previstos e sistematicamente avaliados para o prosseguimento 

seguro de estudos.  

 Atendimento individualizado com o uso de jogos pedagógicos e rico material de apoio. 

 Metodologia de ensino que considere a realidade do aluno.  

 Capacitação em serviço para o professor que atendem o projeto interventivo facilitando o processo de reflexão-ação.  

 Apoio das coordenações pedagógicas, garantindo segurança às atividades do professor no horário do atendimento.   

 Material e jogos pedagógicos condizentes com a proposta de atendimento.  

 Um aluno por professor no horário do atendimento no projeto interventivo.  

 Avaliação contínua do aluno e do processo de docência, enfatizando os acertos e não os erros.  

 Ênfase no desenvolvimento de uma autoimagem positiva do aluno, na sua capacidade de resolver situações do dia-a-dia e nas suas 

possibilidades de aprender. 
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CRONOGRAMA  

 

O Projeto Interventivo será realizado no horário de regência dos alunos e executado pelos professores que estão em coordenação 

pedagógica, supervisionado pela equipe da direção.   

Os alunos do Interventivo deverão participar prioritariamente do reforço escolar. O atendimento terá inicio no mês de abril e término 

previsto para em novembro 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO INTERVENTIVO  

 

O conhecimento prévio do nível de desenvolvimento dos alunos deverá ser feito por meio de um diagnóstico inicial que 

permitirá ao professor identificar, pela psicogênese, as suas principais necessidades de aprendizagem.  O diagnóstico não se restringe à 

avaliação escrita; deve ampliar-se a partir da observação sistemática de todos os aspectos do desenvolvimento humano: afetivo, motor, social 

e cognitivo. As informações obtidas a partir desse diagnóstico serão utilizadas para direcionar as intervenções pedagógicas, tendo em vista os 

processos de desenvolvimento dos alunos. É necessário um olhar individualizado em relação ao aluno atendido no projeto. Assim, daremos 

ao Projeto Interventivo um caráter de individualidade coletiva, o que significa dizer um trabalho coletivo dos professores que contemple o 

fazer e o saber de cada um que o realiza no atendimento ao aluno individualmente.  

Portanto, o Projeto Interventivo foi pensado em parceria com a equipe gestora, pedagógica, e demais profissionais envolvidos 

no trabalho pedagógico e será desenvolvido pelos professores que atuam em todas as turmas da escola sendo direcionado o atendimento aos 

alunos que apresentam distorção idade/série. Observando-se a individualidade no atendimento bem como, nas atividades realizadas visto 

que, os objetivos definidos no Projeto Interventivo são específicos a um grupo é desaconselhável utilizá-lo com outros grupos para os quais 

não tenha sido pensado sob o risco de inviabilizar a execução de suas ações e o alcance de seus objetivos.  

A avaliação dar-se ao final de cada mês de atendimento com o teste da psicogênese sendo registrados no instrumental 

apropriado os avanços e dificuldades dos alunos. Assim sendo, os atendimentos se darão a partir do diagnóstico inicial que poderá constituir-

se de avaliações formais e informais conforme decisão coletiva dos professores. Após o diagnóstico, os estudantes serão listados de acordo 

com as suas dificuldades momentâneas.  
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RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 

 Professores nas coordenações 

 Professores regentes no horário do reforço 

 Jogos pedagógicos 

 Materiais didáticos diversos 

 Livros didáticos e paradidáticos 

 

 

PROJETO DE INFORMÁTICA 

 

APRESENTAÇÃO. 

 

Nesses últimos tempos, os computadores foram responsáveis por uma verdadeira revolução ocorrida em todos os segmentos 

sociais. Como consequência, a informática tem beneficiado a indústria, os transportes, as telecomunicações, bancos, hospitais, 

supermercados, restaurantes e tantos outros setores  

O uso da tecnologia na educação escolar hoje é de suma importância e é considerado um meio de estudo e de pesquisa para a 

ampliação do conhecimento e desenvolvimento individual e coletivo dos alunos de forma interdisciplinar. 

É um recurso utilizado para ajudar na estimulação da aprendizagem com a mediação  do professor. O uso de recurso não só 

facilita a aprendizagem como melhora a auto estima dos alunos e permite a valorização do conteúdo apresentado com jogos interativo e de 

fácil entendimento. 

 

JUSTIFICATIVA. 

 

Diante das transformações tecnológicas em que a sociedade encontra-se submersa, a introdução da informática na educação 

consiste o mais novo desafio para os educadores que devem estar aptos e dispostos a contribuir para o desenvolvimento de competências 

junto ao corpo discente, objetivando assim a formação crítica, social, independente e que auxilie na integração junto ao mercado de trabalho. 
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A informática educativa torna-se fundamental, pois quando utilizada de forma consciente e planejada, pode proporcionar o 

desenvolvimento intelectual, afetivo – emocional e social dos alunos e professores. 

Os alunos ao utilizarem o computador entram em um ambiente multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, ao invés de apenas 

receberem informações, constroem conhecimentos dentro de um processo de mútua  educação através de relações dialógicas.  

Desta forma, o computador passa a ser um importante aliado ao trabalho do docente, proporcionando metodologias mais 

eficientes, transformações no ambiente educativo e levando a questionamentos quanto às formas de ensinar. 

Falar de informática ligada à educação não significa informatizar secretarias ou utilizar laboratórios como espaço 

independente dentro da escola visando ensinar uma disciplina desconexa e isolada em seus próprios princípios, mas, como ferramenta 

multidisciplinar para a aprendizagem, desenvolvendo habilidades intelectuais e cognitivas, levando o indivíduo ao desabrochar das suas 

potencialidades, de sua criatividade de sua inventividade. 

Por fim, acreditamos que a inclusão da informática  ao processo educativo  depende acima de tudo, da participação de um 

profissional capacitado e disposto a encarar esse novo desafio.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Parece existir consenso entre os autores quanto à melhoria do ensino proporcionado pelo uso da informática na escola. Dentre 

essas melhorias, Moraes (1997 b) destaca: “equidade com qualidade; desenvolvimento da compreensão de conceitos matemáticos, melhoria 

da linguagem e da escrita; favorecimento da interdisciplinaridade; desenvolvimento da criatividade; desenvolvimento da autonomia, da 

cooperação e da criticidade”. 

De acordo com Moraes, o computador é visto como um objeto para a expressão da criatividade e como instrumento para 

integrar e organizar conteúdos socialmente relevantes. Ambientes computacionais que utilizam ferramentas apropriadas criam espaços para a 

interdisciplinaridade, através de projetos e atividades que integram várias disciplinas. Crianças no período de operações formais, a 

criatividade manifesta-se com encadeamento lógico, onde as estratégias cognitivas podem ser mobilizadas e visualizadas como 

significativas, validando o produto como algo construído, compartilhado e compreendido. 

Com um maior emprego da multimídia interativa, obtém-se os seguintes benefícios da informática da Educação: 

 Maior motivação e interesse dos alunos; 

 Ritmo individualizado de aprendizado; 

 Aumento da quantidade de material aprendido; 
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 Aumento do tempo de retenção do aprendizado; 

 Redução do tempo de aprendizado 

Os computadores podem auxiliar o aluno a executar e elaborar tarefas de acordo com seu nível de interesse e desenvolvimento 

intelectual, além do desenvolvimento afetivo, já que o aspecto motivacional é inerente à relação do aluno com o computador 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Utilizar o laboratório de informática como um instrumento ara o desenvolvimento de cidadãos críticos, sociais e 

independentes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Ensinar  os alunos a produzir textos e formata-los de acordo com os padrões vigentes; 

 Trabalhar apresentações visando desenvolver habilidades comunicativas e interpessoais; 

 Trabalhar a pesquisa como instrumento de socialização e aprofundamento da aprendizagem; 

 Utilizar jogos educativos como instrumento de aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia a ser desenvolvida e a do trabalho coletivo entre o coordenador do projeto e os professores em regência de 

classe, objetivando assim, utilizar o laboratório de informática como espaço de formação e complemento ao trabalho do docente 

desenvolvido em sala de aula. 

Não é intenção da escola ministrar curso de informática e sim, trabalhar a informática como um instrumento potencializador 

da aprendizagem e inserida nas várias disciplinas escolares. 

 

META 

 

A meta é atender toda a comunidade escolar nos três segmentos: 1º; 2º e 3º Ano  séries iniciais do Ensino Fundamental de 9 anos. 
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