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1. APRESENTAÇÃO 

  

O Projeto Político Pedagógico da Escola é o documento norteador e identitário da 

instituição. A questão inicial é defini-lo como regulatório ou emancipatório. Entendemos 

que o espaço para construção coletiva, dentro da proposta da Gestão Democrática 

vivenciada pela rede pública de Ensino do Distrito Federal contribui para que todos 

possam elaborar, discutir, avaliar e redirecionar os aspectos constitutivos da instituição. 

Esta dimensão emancipatória é regulada pela Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9 394/96, em 

seus artigos 13 e 14, quando trata sobre a incumbência dos docentes assim como dos 

demais profissionais da educação, na elaboração  da Proposta Pedagógica, ou seja, a 

participação efetiva da elaboração a execução do PPP torna o trabalho colaborativo uma 

realidade mais próxima do ideal.  

A palavra Projeto em seu sentido etimológico quer dizer projectu; projicere que quer 

dizer:  lançar adiante; plano, intento, desígnio; tempo a vir, ou seja, pelo projeto podemos 

olhar o futuro e um futuro melhor, pois o Projeto Político Pedagógico trabalha com a 

possibilidade, com o possível, com o concreto real.  O projeto é o efeito mobilizador da 

atividade dos protagonistas, que de forma coletiva, em espaços como a coordenação 

pedagógica movimenta o sentimento de pertença à Escola.   

Pensar em novas possibilidades exigem possiblidades de mudanças, rupturas com 

concepções, com o conceito de escola pensando na formação humana e na função social 

da escola que entendemos como o desenvolvimento pleno da pessoa, para a cidadania e 

para o trabalho.  

As concepções de aprendizagem vão se modificando com o tempo e as necessidades 

formativas de alunos e professores devem ser resinificadas levando em consideração o 

tempo vivido. As práticas de alfabetização na atualidade requerem inovação e 

criatividade. A heterogeneidade de aprendizagens, comum na trajetória da alfabetização 

é considerada na Escola, proporcionando um olhar sobre as individualidades e 

especificidades do aluno. 

De acordo com Passos, 2018, o Projeto Político Pedagógico: a) estabelece uma 

direção, uma intencionalidade; b) exige uma reflexão da concepção da escola e sua 

relação com a sociedade; c) deve contemplar a qualidade do ensino nas dimensões 
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indissociáveis, formal, técnica e política; d) implica em esforço coletivo e participativo e 

e) define ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus 

propósitos e sua intencionalidade. 

Entendemos que a Escola apresenta duas dimensões de Gestão. A primeira seria a 

Gestão Administrativa, atividade meio. Sem ela o funcionamento e estrutura da escola 

não se sustentam. Já a Gestão Pedagógica, seria a atividade fim, ou seja, a Escola tem 

seus objetivos e metas de ensino e aprendizagens definidos nesta dimensão. 

O Projeto Político Pedagógico é uma construção inacabada, pois a avaliação, reflexão 

e recondução das ações propostas são constantemente elementos presentes nas relações 

instituídas na escola. Trata-se de um instrumento norteador e vivo, que exige uma 

reflexão teórico-prática considerando o papel na escola nesta sociedade.  

No movimento existente entro o instituído1 e o instituinte, a Escola reconhece o seu 

num processo de constante avaliação em que os sujeitos definem a metodologia de 

trabalho, a organização do Currículo em Movimento aliados aos direitos de aprendizagem 

de nossos estudantes.  

2  HISTÓRICO DA ESCOLA 

As atividades escolares da Escola Classe 05 do Guará foram iniciadas em 

28 de fevereiro de 1972, com a denominação de Escola Classe nº 05 (instrução 

– 04 – Pres.. de 18 de abril de 1973 – DODF nº 71, de 11/05/1973 e NA da antiga 

FEDF – vol. III) e, em 1976, alterada a denominação para Escola Classe 05 do 

Guará (Res. Nº 95 – CD de 21/10/1976 – DODF nº 30, de 11/02/1977 – 

suplemento e NA da antiga FEDF – vol. II), sendo reconhecida através da Portaria 

nº 17 – SEC de 07/07/1980 – DODF nº 129, de 10/07/1980 e NA da FEDF – vol. 

I). 

A Escola atuou como Centro de Alfabetização responsável pela 

orientação/intercâmbio de experiências pedagógicas significativas entre escolas 

públicas da cidade, no período de 1986 a 1995 e, a partir de tal ano, a Escola 

Classe 05 do Guará, não mais Centro de Alfabetização, teve a continuidade de 

                                                 
1 Instituinte e instituído são termos de uso corrente na literatura de Política, de Sociologia e de 

Educação que são aqui utilizadas para dar conotação aos momentos de instabilidade ou de conflito 

− instituinte − e às situações de estabilidade ou consensuadas/negociadas − instituído. Em 

particular, momentos e situações vivenciados por representantes instituídos nas Leis que regem 

os servidores e por representantes instituintes da categoria dos professores (BRZEZINSKI, 2007). 
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suas atividades pedagógicas direcionadas a Educação Infantil e séries iniciais do 

Ensino Fundamental do 1º ao 5º Ano, vale ressaltar que desde a sua construção, 

a escola é carinhosamente intitulada pela comunidade como “escola modelo” do 

Guará, sendo grande a procura por matrícula durante todo ano letivo. Acredita-se 

que cada profissional que atua na instituição lança uma semente que com 

dedicação e afeto é cultivada por todos os demais. 

 

2.1 Caracterização física da escola 

O prédio escolar é constituído por 10 (dez) salas de aula, sala de leitura, , 

secretaria, mecanografia, sala da Direção     sala dos professores, cantina, depósito 

pedagógico, sala de servidores da limpeza, sala do S.O.E. (Serviço de Orientação 

Educacional) , sala do  EEAA(Serviço Especializado de Apoio ao Aluno), Sala de 

Recursos generalista, banheiros masculino e feminino de alunos e servidores, pátio 

interno e parque infantil. 

Agregado ao prédio escolar existe uma quadra de esportes pertencente à 

comunidade utilizada pelos alunos para fins de recreação e prática de Educação 

Física, bem como estacionamento demarcado com recursos dos profissionais que 

trabalham na Instituição. 

Uma pequena cerca colorida delimita o terreno da escola. O fato de não 

termos uma escola com muros, faz como que a escola esteja ainda mais inserida a 

quadra residencial e a nossa cidade, o sentimento de humanização é notório, pois 

há uma interação entre o ambiente interno e externo, natureza, animais e 

transeuntes. Compondo o colorido externo apresentamos desenhos em grafite com 

temas infantis, extremamente convidativos a aprendizagem e alegria. 
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2.2 Servidores da Escola 

Equipe Gestora 

Diretora: Janaína Andrea Almeida 

Vice-diretor: Everson  

Supervisora: Danyela Martins Medeiros 

Secretária: Carla 

 

Orientadora Educacional: Luciana Lopes Mourão Amaral                   

Equipe de Atendimento e Apoio à Aprendizagem:  

Pedagoga: Flávia Couto Tambelini 

Psicóloga: Maria Gislane da S. Mendes   

Professora da Sala de Recursos 

Janine Caixeta 

Coordenadoras Pedagógicas: Elaine Cristina   

                                                   Zuleide                                                                                                

Carreira Magistério: 

Professoras Regentes 

Aline Cardoso 

Aline Lopes 

Andréia Azenha 

Andréia de Lara 

Carina 

Crhystyane  

Dielen 

Fânia  

Luciana 

Margareth  

Maria do Socorro 

Maria José 

Marisa Theodoro 

Meire Lúcia 

Nelly 

Roseane 
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Samara  

Sandra 

Sarah  

Suênia 

Professora regente para substituição de horas (Andréia de Lara e Meire) 

Maria José 

Professores de Educação Física: 

Vitor 

Andréia 

Professora da Sala de Leitura 

Marinalva 

Professoras do Projeto Interventivo 

Lucienne  

Jussara 

Professoras  de Apoio Pedagógico 

Cláudia Mara 

Flávia Assis 

Mônica 

Professora de Apoio Administrativo 

Quezia 

Servidores de Apoio Administrativo 

Fátima Dolores 

Juliana 

Kelly Dantas 

Marinete 

Nívia 

 

Servidores Auxiliares de limpeza 

 

Samara 

Patrícia 

Irineu 

Divina 
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Vigias 

 

Servidores da Cantina 

Marlene 

Débora 

 

Educadores Voluntários Sociais 

 

Bianca 

Janaína 

Sabrina 

Lana 

Ana Clara 

Rute 

Monitor 

Conselho Escolar  

Janine – Representante dos Pais 

Jussara – Representante dos Docentes 
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3 Diagnóstico da realidade escolar  

 A Escola está localizada na Região Administrativa X – Guará I, que segundo dados da 

Administração da cidade foi fundada no dia 5 de maio de 1969 com o objetivo inicial de abrigar 

funcionários públicos do Governo do Distrito Federal. Com o passar dos anos e o crescimento 

populacional, o Guará alcançou grande desenvolvimento social e econômico, despontando como uma das 

regiões administrativas com a maior renda per capita do DF, segundo apontou o relatório da Pesquisa 

Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 2015, feito pela Companhia de Planejamento do Distrito 

Federal (Codeplan). 

O Guará é uma região consolidada, composta por uma classe média esclarecida, alto nível de 

escolaridade e poder aquisitivo elevado, o que garante aos moradores uma boa qualidade de vida. 

Nos últimos 40 anos a cidade mudou muito, mas continua com o perfil bucólico e tranquilo. A 

maioria das casas originais construídas pela Shis (Sociedade Habitacional de Interesse Social) nas décadas 

de 60 e 70, deu lugar a casas com arquitetura diferenciada, sobrados e condomínios de bom nível, 

evidenciando o crescimento socioeconômico de sua população. 

A maior parte dos nossos 531 estudantes pertencem a RA X – Guará I e II, porém, recebemos 

também estudantes do Setor Habitacional Lúcio Costa e da RA XX – Águas Claras, provavelmente devido 

à proximidade da Escola à estação do Metrô/DF e pela ausência de escolas nesta Região administrativa. 

A Escola Classe do Guará completou no ano de 2018, 46 anos. Com uma trajetória de resultados 

bastante positivos, como demonstram os dados do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, INEP/MEC: 
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Fonte: INEP/MEC, 2018. 

 

      O sucesso nas aprendizagens é resultado do trabalho desempenhado por todos da Instituição. Pensando 

em dar continuidade nessa história, contamos com a experiência, profissionalismo e dedicação desta 

equipe que a cada ano tem buscado o aperfeiçoamento em suas ações e melhor qualidade no trabalho, 

sempre pensando no melhor aprendizado para nossos alunos em nossa principal função: ensinar. 

Em 2018, a Escola atende a estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sendo no turno 

matutino: 

 5 turmas do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA,1º Ciclo, Bloco I, com duas turmas de 

1º Ano, uma de 2º Ano e duas turmas de 3º Ano. 

 5 turmas do 2º Ciclo – Bloco II, com duas turmas de 4º Ano e três turmas de 5º Ano. 

No turno vespertino a Escola está organizada da seguinte forma:  

 5 turmas do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA,1º Ciclo, Bloco I, com uma turma de 1º 

Ano, duas turmas de 2º Ano e duas turmas de 3º Ano. 

 5 turmas do 2º Ciclo – Bloco II, com três turmas de 4º Ano e duas turmas de 5º Ano. 

4 FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

Considerando momento histórico vivido, a Escola tem como função social pensar uma educação 

que propicie aos estudantes uma formação que leve a uma autonomia, e que mesmo sendo crianças, 

constitua sujeitos críticos em um movimento contra-hegemônico. 

A educação pensada nesta instituição considera o sujeito global, considerando os aspectos, 

cognitivos em permanente interação com os afetivos e emocionais. O respeito ao próximo e de suas 

diferenças é prática constante em que se baseia a organização das atividades vivenciadas pelos estudantes. 

 

Ideb Observado Metas Projetadas 

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

2021 

EC 05 

DO 

GUARA 

5.2 5.9 6.3 6.1 6.5 6.8 5.3 5.6 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9 7.1 
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 A família, primeiro núcleo educativo, é convidada a uma parceria de diálogo e com ações 

complementares, levando em conta o papel de cada um – escola e família -  que propiciam a qualidade 

nas aprendizagens dos alunos. Na escola as práticas sociais são vivenciadas e a cultura de paz, de 

solidariedade é diariamente posta em destaque. A transformação da sociedade pela educação é descrita 

por Duarte: 

A educação, em todas as suas formas e particularmente na forma escolar, precisa 

caracterizar-se como uma luta pelo desenvolvimento da concepção de mundo dos 

indivíduos. As concepções de mundo atualmente hegemônicas estão aprisionadas ais 

limites da visão capitalista [...]a educação se comprometida com a perspectiva de 

superação da sociedade capitalista, precisa lutar para a difusão, às novas gerações, dos 

conhecimentos mais desenvolvidos nos campos das ciências, das artes e da filosofia, 

criando as bases, na consciência dos indivíduos, para que sua visão de mundo avance [...] 

(Duarte, 2016, p. 14) 

 A Escola tem o papel levar o gênero humano ao humano, ou seja, produzir e reproduzir dos 

conhecimentos já consolidados pela humanidade, a partir do Currículo em Movimento que serve de 

parâmetro para que as aprendizagens aconteçam. Por meio dos Projetos desenvolvidos, da participação 

em eventos e das saídas para estudo a escola pretende vivenciar a cultura que é encontrada nas obras 

literárias, nas artes e na pesquisa científica. 

Garantir iguais oportunidades de aprendizagem para alunos de diferentes níveis, para alunos 

especiais é o grande desafio da escola hoje. As dificuldades sobre as condições do trabalho docente, como 

o número alto de alunos por sala, precariedade de espaços físicos da escola e de materiais necessários a 

realização do trabalho em si, também são os principais desafios da escola atualmente. 

 

5 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. 

  Concepções, práticas e estratégias de avaliação do processo de ensino e aprendizagem. 

Como fundamento que direciona as possibilidades de avaliação nesta instituição, entendemos que 

a concepção de avaliação formativa é a mais adequada com as necessidades formativas na atualidade. Em 

consonância com a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico Cultural que são as bases teóricas 

que fundamentam o Currículo em Movimento da Educação Básica e corroboram os pressupostos 

consolidados nas Diretrizes de Avaliação da SEEDF é por meio da avaliação formativa, que se embasa e 

direciona fortemente os objetivos educacionais que se materializam, de fato, na escola e na sala de aula. 

Nessa concepção a avaliação não se resume à aplicação de instrumentos formais como testes ou 

provas, nem tem por objetivo classificar os alunos e verificar a quantidade de informações que 

assimilaram naquele período.  Analisar os instrumentos avaliativos de maneira global para promover 

intervenções constantes é o que compõe o ato avaliativo. Conforme o descrito nas Diretrizes de Avalição 
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da SEEDF (2014), o conceito de avaliação formativa é de que enquanto se aprende se avalia e enquanto 

se avalia ocorrem aprendizagens, são válidas tanto por parte do docente quanto do estudante e esse 

processo é conhecido como avaliação formativa, ou seja, avaliação para as aprendizagens (VILLAS 

BOAS, 2013). A rede pública de ensino do Distrito Federal preconiza que a avaliação, categoria central 

da organização do trabalho pedagógico, faz reverberar suas intencionalidades sociopolíticas, 

comprometidas com a educação pública de qualidade referenciada nos sujeitos sociais, quando avalia na 

perspectiva da progressão continuada da aprendizagem de todos.  

Cada situação onde haja espaço para indagação, pesquisa, experimentação, análise, diálogo, busca 

de alternativas pode ser entendida como situação de ensino e de aprendizagem. Desse modo, educa e 

educa-se, avalia e avalia-se também e se transforma, faz-se humano. Avaliar, portanto, é uma ação 

intencional e entendida como emancipadora implica em garantir o acesso ao conhecimento por parte do 

aluno e avaliá-lo durante todo o processo de apropriação do saber.  

As modalidades de ensino apresentam especificidades. Para a Educação Infantil e Anos/Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. A LDB, em seu Art. 31, no tocante à Educação Infantil, estabelece que 

“a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. Nos Anos/Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, a avaliação baseia-se na observação e no acompanhamento das atividades individuais e 

coletivas. De acordo com as Diretrizes Pedagógicas da SEEDF, a avaliação formativa é caracterizada 

como diagnóstica e contínua e permite a constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o (re) planejamento 

docente considerando as dificuldades enfrentadas no processo e a busca de soluções. Nesse sentido, o 

registro constitui-se elemento essencial do processo avaliativo. A recuperação de objetivos não 

alcançados, individualmente ou em grupo, ocorre de forma paralela ao desenvolvimento curricular, por 

meio de atividades diversificadas, reforço, atendimento individual e outros procedimentos oportunos em 

cada caso. Para os alunos do Bloco Inicial de Alfabetização do Ensino Fundamental (BIA), utilizam-se 

também projetos interventivos e reagrupamentos. Nas etapas I e II do BIA, a avaliação da aprendizagem 

não tem caráter promocional e a retenção nessas etapas dar-se-á apenas para os alunos que não obtiverem 

75% de frequência no ano letivo. Fora essa especificidade, a retenção poderá ocorrer apenas na etapa III 

do bloco. O processo avaliativo deve, dessa forma, fazer um caminho de mão dupla: ao mesmo tempo em 

que observa, registra e identifica, também aponta orientações para uma retomada de caminho, de 

planejamento, de objetivos e/ou de conteúdos, contribuindo para reflexões significativas sobre as 

condições de aprendizagem e sobre todo o processo didático-pedagógico. 

  Nada mais democrático que ensinar com o compromisso de ensinar a todos os alunos respeitando 

as diferenças individuais em relação a forma e o tempo para que a aprendizagem seja concretizada. Ao 

valorizar o ser humano multidimensional e os direitos coletivos, em consonância com o conceito de  
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Educação Integral, concebido pelas Diretrizes de Avaliação da SEEDF, que provoca uma ruptura 

estrutural na lógica do poder punitivo comumente percebido nos processos avaliativos e fortalece o 

comprometimento com a Educação para a Diversidade, Cidadania, Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

Na avaliação formativa os instrumentos/ procedimentos pelos quais a análise qualitativa se 

sobrepõe àquelas puramente quantitativas podem realizar de maneira mais justa o ato avaliativo. Não são 

os instrumentos/procedimentos que definem a função formativa, mas a intenção do avaliador, no caso, o 

docente, e o uso que faz deles (HADJI, 2001). Nesse sentido, apoiamos a utilização de diferentes formas 

de avaliar que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de todos os estudantes (VILLAS 

BOAS, 2008). Este é o sentido da avaliação para as aprendizagens e não simplesmente da avaliação das 

aprendizagens. A diferença é que a primeira promove intervenções enquanto o trabalho pedagógico se 

desenvolve e a segunda, também denominada de avaliação somativa, faz um balanço das aprendizagens 

ocorridas após um determinado período de tempo, podendo não ter como objetivo a realização de 

intervenções (VILLAS BOAS, 2013). Dessa forma, as intervenções didáticas e pedagógicas serão 

pautadas na lógica do processo de aprendizagem dos estudantes e não, exclusivamente, na lógica 

conteudista. 

Na Educação Infantil, a avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do 

desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua comparação com os 

pares. Ao avaliar, visamos captar as expressões, a construção do pensamento e do conhecimento, o 

desenvolvimento da criança bem como suas necessidades e interesses, guias primordiais do planejamento 

e das práticas pedagógicas (CURRÍCULO EM MOVIMENTO – EDUCAÇÃO INFANTIL, 2014, p.75). 

Nessa etapa, de maneira forte e determinante, faz-se presente a avaliação informal realizada pelos 

docentes e até mesmo pelas crianças. Tal avaliação possibilita a observação das manifestações de 

aprendizagem e progresso. O cotidiano e as interações nas instituições de educação infantil apresentam-

se com fortes cargas afetivas.  A observação, devidamente planejada, sistematizada e acompanhada do 

registro das informações coletadas, constitui a avaliação formal. Nesta perspectiva, observamos o 

cumprimento do Currículo a fim de que sejam alcançados os objetivos propostos para a Educação Infantil. 

A Escola procurar atuar de acordo com a proposta de avaliação para o Bloco Inicial de 

Alfabetização – BIA que trata a avaliação formativa nos três primeiros anos do Ensino Fundamental como 

aquela que não classifica ou seleciona, mas fundamenta-se nos processos de aprendizagem em seus 

aspectos cognitivos, afetivos e relacionais e nas aprendizagens significativas e funcionais, que se aplicam 

em diversos contextos e se atualizam para que se continue a aprender. A Vivência, estratégia adotada pela 

SEEDF para o segundo ciclo da Educação Básica e assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, possibilita esse avanço, promovendo os estudantes para o ano escolar seguinte sempre 
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que seu progresso for evidenciado. Esse processo não ocorre dissociado de um processo avaliativo 

diagnóstico de caráter formativo. A avaliação perspectiva formativa pretende conhecer melhor o aluno, 

suas competências curriculares, seu estilo de aprendizagem, seus interesses e suas técnicas de trabalho. 

Nessa avaliação o professor recolhe informações, continuamente, por meio de diversos procedimentos 

metodológicos analisando seus resultados de forma a adequar o processo de ensino aos alunos como grupo 

e também individualmente. 

De acordo dom as Diretrizes de Avaliação, a avaliação formativa deve considerar os alunos com 

necessidades apresentadas por estudantes com deficiências. Reconhecemos que as especificidades e os 

níveis de desenvolvimento e aprendizagem são amplamente diversos e associados à deficiência sensorial, 

intelectual e física. Assim, os critérios e estratégias que caracterizam o processo de avaliação utilizado 

para subsidiar o trabalho pedagógico e as decisões sobre a trajetória escolar do estudante com deficiência 

devem ser minuciosamente planejados para assegurar o currículo adaptado, o currículo funcional e a 

avaliação condizente. Os aspectos dos estudantes considerados com deficiência são bastante variados, 

uma vez que são avaliados os conteúdos escolares ou saberes acumulados, os aspectos pessoais, as 

necessidades educacionais específicas relacionadas à deficiência, os aspectos socioemocionais e afetivos, 

a preparação para o mundo do trabalho e a competência curricular. As alternativas para avaliar as 

condições de desenvolvimento dos estudantes com deficiência, demonstrando a importância e a 

possibilidade de um processo avaliativo que forneça elementos para um planejamento pedagógico diretivo 

que responda às necessidades e possibilidades de cada aluno são várias.  

A concepção de avaliação formativa, adotada pela SEEDF, pressupõe o diálogo entre os sujeitos 

envolvidos na ação educativa, na perspectiva da gestão democrática. Nesse sentido, incluir as famílias no 

processo avaliativo amplia as possibilidades de compreensão dos percursos vivenciados pelos estudantes 

e, consequentemente, de suas aprendizagens, uma vez que a participação desse segmento é importante e 

sedimenta a relação dialógica entre família e escola. A escola promove nas avaliações institucionais 

realizadas ao longo do ano letivo  de acordo com o calendário escolar e nas reuniões de pais a possibilidade 

dos pais avaliarem o trabalho realizado na escola, onde estão convidados a serem partícipes do processo 

de ensino e aprendizagem.  Entendemos que a relação família e escola deve ser estabelecida de forma 

democrática onde todos conscientes de seu papel possam contribuir para o trabalho realizado na 

instituição. 

Procedimentos e instrumentos de avaliação 

 A escola utiliza instrumentos formais e informais para avaliação formativa. Descrevemos abaixo 

os procedimentos e instrumentos adotados para escola, considerando as especificidades dos grupos de 

atendimentos na promoção da avaliação na perspectiva formativa. 
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Bloco Inicial de Alfabetização – Bloco 1, 2º Ciclo – 1ª ao 3º Ano: Em consonância com a proposta 

metodológica do BIA e com os demais diretrizes da SEEDF são utilizados os seguintes instrumentos: 

Teste da Psicogênese, SIPAE (avaliação externa), ditados, testes e exercícios avaliativos em geral, 

observação diária, correção de cadernos, sondagens orais, participação em brincadeiras, avaliações 

sistemáticas, fichas e trabalhos orientados. Para o 1º semestre, as turmas de 1º Ano utilizarão o teste da 

Psicogênese e atividades avaliativas diárias (exercícios de aprendizagem) como principais instrumentos 

de avaliação e incluirão as avaliações sistemáticas, em especial nas áreas de Língua Portuguesa e 

Matemática apenas no 2º semestre. O 2º Ano fará uso da Provinha Brasil como instrumento principal de 

avaliação do 1º bimestre e nos demais bimestres norteará sua avaliação como as turmas de 3º Ano, por 

avaliações sistemáticas nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática e demais instrumentos avaliativos 

citados acima.  

Bloco 2 -2 º Ciclo 4º e 5º Ano: considerando certa autonomia na leitura e escrita dos estudantes nesta 

faixa etária foram selecionados pela equipe os seguintes procedimentos e instrumentos avaliativos: 

avaliações sistemáticas com questões objetivas e subjetivas nas áreas de Português, Matemática, 

Geografia, História e Ciências, testes, exercícios avaliativos, portfólios, trabalhos escritos, realização de 

atividades de casa e de sala, participação em projetos, participação oral em sala durante o desenvolvimento 

do conteúdo, correção e verificação dos registros no caderno, fichas, controle de frequência, usos do 

uniforme, observação e registro do comportamento do aluno bem como outros itens que avaliem a 

integralidade do aluno no processo formativo tais como o comprometimento com a aprendizagem, zelo, 

disciplina, respeito, responsabilidade e outros. As avaliações sistemáticas serão realizadas ao final de cada 

bimestre letivo em semana própria. As avaliações serão organizadas pelos docentes de cada Ano de forma 

coletiva valorizando a confirmação de um trabalho integrado e em equipe em detrimento ao trabalho 

docente individualizado considerando também as condições materiais da escola referentes aos custos para 

a reprodução de tais instrumentos. As necessidades avaliativas específicas de cada turma serão analisadas 

de acordo com os demais instrumentos avaliativos descritos acima. 

De acordo com os instrumentos formais propostos pela SEEDF os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, além dos registros pessoais, o docente conta também com instrumentos previstos em 

Regimento Escolar para a descrição do desempenho dos estudantes: o Registro de Avaliação – RAv e o 

Registro do Conselho de Classe que trazem a descrição de todas as informações referentes às 

aprendizagens já construídas e aquelas ainda não construídas pelo estudante, bem como as intervenções 

necessárias à progressão ininterrupta do processo. 

O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação formativa é — ao mesmo 

tempo — espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto Político-Pedagógico da 

escola. É a instância em que se encontram e podem entrelaçar-se os três níveis da avaliação: 
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aprendizagens, institucional e redes ou em larga escala, sendo um momento privilegiado para 

autoavaliação da escola (LIMA, 2012). Quando o Conselho de Classe consegue refletir sobre os índices 

de desempenho, sobre o espaço da coordenação pedagógica, sobre os projetos e demais atividades 

realizadas no âmbito da escola e das salas de aula, sobretudo com vistas às aprendizagens de todos, 

potencializa sua caminhada na direção da avaliação aqui defendida e consegue promover a desejada 

autoavaliação da escola. Para Dalben (2004), o Conselho de Classe insere-se como um Colegiado 

potencializador da gestão pedagógica da escola. 

O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da gestão democrática e se destina a 

acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselhos 

de classe quantas forem as turmas existentes na escola. Prioritariamente, as reuniões do Conselho de 

Classe são realizadas ao final de cada bimestre letivo de acordo com calendário próprio. Ao passo que 

apresenta e analisa os resultados ou desempenhos dos estudantes, o Conselho de Classe é espaço para 

que a escola se avalie e promova ações que reorientem seu trabalho pedagógico.  

Organização do Trabalho Pedagógico da Escola: a Coordenação Pedagógica 

Os espaços-tempos de coordenação pedagógica oportunizam reflexões sobre a organização do 

trabalho pedagógico da escola, assim, a Coordenação Pedagógica precisa consolidar-se como espaço-

tempo de reflexões geradas pelos processos formativos e de autoformação, contemplando o processo de 

ensinar e aprender, os planejamentos interdisciplinares, o compartilhamento de experiências pedagógicas 

exitosas e inclusivas, o conhecimento mais aprofundado dos estudantes, a avaliação e autoavaliação e a 

articulação do coletivo para a viabilização do nosso Projeto Político-Pedagógico. A garantia da 

coordenação pedagógica contribui para a superação da fragmentação do trabalho pedagógico, de sua 

rotina (SILVA, 2007) e alienação dos trabalhadores em educação. Potencializar esse espaço-tempo 

viabiliza o alcance dos objetivos apresentados neste Projeto, favorecendo a constituição de processos 

inovadores de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Ao mesmo tempo, recupera o sentido essencialmente 

coletivo do trabalho docente, realizado em contextos em que vários sujeitos se fazem presentes, 

influenciam histórias de vida e são influenciados por elas, pelos valores, concepções, saberes e fazeres 

uns dos outros. A integração entre coordenadores pedagógicos, gestores, profissionais do SOE, EAA e da 

sala de recursos é fundamental para dinamizar o espaço-tempo da Coordenação Pedagógica e, 

consequentemente, para a qualidade do trabalho coletivo. Sugerimos aos a destinação de um turno na 

semana, no mínimo, para que possam fazer o planejamento das ações e estudos de temáticas a serem 

debatidas com os professores.  

A Coordenação Pedagógica é parte fundamental ao trabalho docente e está organizado jornada de 

trabalho e se dará no turno contrário ao de regência, totalizando 15 (quinze) horas semanais de acordo 

com o quadro a seguir:  
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Matutino: 8h às 11h 

Vespertino: 14h às 17h 

SEG TER QUA QUI SEX 

Coordenação  

Pedagógica 

Individual 

(CPIP), podendo 

ser realizada fora 

do ambiente 

escolar.(Portaria 

da SEEDF nº 29 de 

29 de janeiro de 

2013, DODF nº 24 

de 30 jan. 2013) 

Coordenação 

coletiva por Ano 

com a elaboração 

de planejamento 

semanal e 

formação 

continuada. 

Coordenação 

coletiva com toda 

equipe 

pedagógica: 

Equipe Gestora, 

SOE, EAA e Sala 

de Recursos e 

professores. 

Coordenação 

coletiva por Ano 

com a elaboração 

de planejamento 

semanal e 

formação 

continuada. 

Coordenação  

Pedagógica 

Individual 

(CPIP), podendo 

ser realizada fora 

do ambiente 

escolar (Portaria da 

SEEDF nº 29 de 29 

de janeiro de 2013, 

DODF nº 24 de 30 

jan. 2013) 

 

6 OBJETIVOS 

Promover educação de qualidade, de forma igualitária e inclusiva, por meio de formação 

de cidadãos críticos, conscientes, autônomos e participativos, capazes de interagir e intervir de 

forma positiva e significativa na realidade a qual convivem. Ser espaço de construção de 

conhecimento, cultura, socialização e cidadania, promovendo e garantindo as competências e 

habilidades necessárias ao desenvolvimento pleno da pessoa humana no contexto social. 

6.1 Objetivos Específicos 

 Construir e implementar o Projeto Político-Pedagógico da escola com a 

participação efetiva de todos os segmentos da Comunidade Escolar; 

 

 Aumentar o índice de aprovação dos alunos e diminuir o índice de retenção no 3º Ano, 

em virtude da não conclusão do processo de alfabetização; 

 Manter a média do IDEB previsto para a Instituição Escolar; 

 Alcançar resultados satisfatórios nas Avaliações Externas  SIPAE/DF e “Prova Brasil”; 

 Implementar projetos e programas que favoreçam a aprendizagem significativa em 

parceria com órgãos, instituições e entidades; 

 Reconhecer o processo de alfabetização na perspectiva do letramento respeitando a 
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trajetória individual na trajetória da alfabetização. 

 Favorecer a acessibilidade e possibilidade de inclusão dos alunos portadores de 

necessidades especiais e com transtornos funcionais na escola; 

 Fortalecer a participação da comunidade no cotidiano escolar por meio de atividades de 

integração; 

 Valorizar a atuação do Conselho Escolar, dando-lhe a importância que é devida, através 

do exercício pleno de suas funções; 

 Possibilitar além do ensino, a pesquisa com saídas para estudo, excursões de lazer, cultura 

e pesquisa que possibilitem aprendizagem significativas frente às habilidades 

desenvolvidas em sala de aula. 

 

7 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 Em conformidade com a LDB, que em seu artigo 22 preconiza ao Ensino Fundamental 

assegurar a todos “a formação comum individual para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores”, esta Instituição Educacional tem a preocupação de 

promover ao educando condições favoráveis que o possibilite a ampliação da capacidade de aprender, 

tendo como base o total domínio da língua falada e escrita, os princípios de reflexão matemática e de 

explicação científica. 

 O acesso a uma aprendizagem significativa pressupõe que o aluno perceba a relação existente 

entre o que aprende e seus próprios interesses; esteja inserido em um clima de segurança que o possibilite 

confrontar-se com problemas práticos, sendo sujeito ativo do seu processo de aprendizagem, num 

ambiente de liberdade que estimule a independência, a criatividade e a autoconfiança. Pois, segundo Isabel 

Sole e Cesar Coll, 1996:  

Aprender é ser capaz de elaborar uma representação pessoal sobre um objeto da realidade 

ou conteúdo que pretendemos aprender. Não é um processo que conduz à acumulação de 

novos conhecimentos, mas à integração, modificação, estabelecimento de relações e 

coordenação entre esquemas de conhecimentos que já possuímos dotados de certa 

estrutura e organização, que varia, em vínculos e relações, a cada aprendizagem que 

realizamos. 

  Se o aluno não estabelecer relações entre as novas  informações e seu conhecimento anterior, 

a aprendizagem pode ser puramente repetitiva, mecânica. Isto remete à existência de um referencial que 

permita aos alunos identificar e se identificar com as questões propostas, tornando-se capazes de 

compreender e agir na realidade numa perspectiva autônoma e desalienante. 
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 A adoção de uma postura interdisciplinar por parte do docente em detrimento de um 

tratamento estanque e compartimentalizado fará com que o aluno compreenda os múltiplos saberes que 

se permeiam, bem como resolva problemas concretos ou tenha a compreensão de determinado fenômeno 

sob diferentes pontos de vista. Trata-se de lançar mão de um saber útil e utilizável em questões cotidianas.   

Ensinar é ensinar problemas à partir dos quais seja possível reelaborar os 

conteúdos escolares e também fornecer à criança toda informação necessária para 

que ela possa avançar na reconstrução desses conhecimentos. Ensinar é promover 

a discussão sobre os problemas levantados, é oferecer a oportunidade de coordenar 

diferentes pontos de vista, é orientar para a resolução cooperativa das situações-

problemáticas. [...] Ensinar é – finalmente – fazer com que a criança coloque 

novos problemas que não teria levantado fora da escola (LERNER, 2002) 

 Os princípios políticos educacionais que norteiam a Proposta Pedagógica estão intimamente 

ligados à prática democrática, ao exercício pleno da cidadania, ao atendimento à diversidade e à inclusão 

social. A convivência no ambiente escolar precisa estar organizada sob as seguintes marcas: sensibilidade, 

igualdade e identidade. 

 A sensibilidade estimula à criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo novo, a 

afetividade, que corroboram na formação de indivíduos que tenham competência para suportar a 

inquietação, conviver com o incerto, com o imprevisível e com as diferenças. 

 Porém, esta política precisa ser evidenciada na garantia de igualdade de oportunidades e de 

diversidade de tratamento dos alunos para aprender e dos professores para aprender a ensinar, para que a 

Escola passe a ser sentida como ele realmente é: de todos e para todos. 

 Igualmente, faz-se necessário agregar a esta política, a ética da identidade, que é constituída 

pela convivência por meio de todas as linguagens que os seres humanos utilizam para partilhar os 

significados que trazem informações e valores a respeito de si mesmos e que são expressos por um 

contínuo reconhecimento da identidade própria e do outro. Garantir a interação entre os alunos é 

oportunizar uma troca rica de aprendizagens. É por meio do confronto de idéias dos alunos entre si em 

situações diversas que o conhecimento se constrói. Embora ninguém possa aprender pelo outro a atividade 

cognitiva é impulsionada pela interação, ou seja, todos aprendem com os outros pois a ação educativa 

pressupõe necessariamente relações interpessoais. 

 O respeito às diferenças étnicas e culturais como expressão da diversidade, o reconhecimento 

e a sua valorização superando as discriminações atuam rumo a uma sociedade mais democrática. Os 

alunos precisam encontrar um ambiente acolhedor, onde se sintam valorizados e respeitados promovendo 

assim, a autoconfiança e disponibilidade para a aprendizagem. Cabe ao professor o garantir o respeito à 

diversidade de opiniões, ideias, estilos, entre outros, pois, se aprende na e com a diversidade. A diferença 
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incomoda, perturba, fascina, tornando-se a mola propulsora da interação e do avanço na construção dos 

conhecimentos. 

 Transformar mentalidades, superar preconceitos e combater atitudes discriminatórias são 

finalidades que envolvem lidar com valores de reconhecimento e respeito mútuo e que se constituem em 

tarefa de todos, mas que a Escola desempenha papel crucial por ser um espaço em que ocorre a 

convivência entre pessoas de distintas origens e níveis socioeconômicos, costumes e crenças 

diversificadas e onde são ensinados regras do espaço público para o convívio democrático com as 

diferenças. 

 Uma das formas de discriminação percebida na escola, diz respeito à fala, aos sotaques devido 

à origem do aluno. Um aluno proveniente do Nordeste ou do interior, por exemplo, traz consigo o estilo 

de fala diferenciado do que se é cultivado na escola e em outros domínios sociais. 

 Segundo BORTONI, “a pluralidade cultural e a rejeição aos preconceitos lingüísticos são 

valores que precisam ser cultivados a partir da Educação Infantil e do Ensino Fundamental”. 

 Cabe à Escola adotar uma postura igualitária no tratamento combatendo todas as formas de 

discriminação, valorizando a pluralidade cultural no seu dia a dia. 

 Outra realidade que precisa ser considerada são as mudanças advindas com a proliferação dos 

recursos tecnológicos. O mundo tecnológico vem revolucionando a educação nos últimos anos e a Escola 

não pode estar alheia às repercussões na vida das pessoas. Suas contribuições não passam despercebidas 

e é papel da escola acompanhar estas mudanças, transformando as informações em saberes aplicáveis ao 

cotidiano.  

A formação científica e tecnológica, que hoje nos parece indispensável para poder entender a vida 

cotidiana, e nela atuar, é também privilégio de poucos. A possibilidade de superar esse privilégio, 

de que amplos setores da população tenham conhecimentos que lhes permitam tomar as decisões 

da vida diária, significa colocar a formação científica necessária e pertinente à disposição de todos 

os cidadãos. (MACEDO, 2003)  

 A Escola não pode desconsiderar as influências da globalização na vida dos educandos, por 

isso é essencial que mais do que transmitir saberes se transmita a orientação para que seja feita a 

comparação das imagens e dos valores dominantes transmitidos pela mídia com a realidade local. 

 Em virtude do mundo globalizado no qual vivemos e devido ao fato de não haver esses 

recursos tecnológicos (computador/ internet) disponíveis para o uso do aluno, certamente a vida fora da 

escola pode mostrar-se mais interessante que na própria escola. Faz-se necessário que a Escola, crie 

alternativas didático-pedagógicas para tornar os recursos tecnológicos aliados e não inimigos no processo 

de ensino-aprendizagem. 
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 É essencial dedicar uma especial atenção à qualidade da formação oferecida a todos os 

educandos de forma a propor uma prática educativa que contemple as necessidades sociais, políticas, 

econômicas e culturais da realidade em que estão inseridos. Esta prática precisa levar em conta seus 

interesses e motivações de maneira que sejam asseguradas as aprendizagens essenciais para a formação 

de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, responsabilidade e 

dignidade; tendo em vista que a prática da cidadania exige o acesso integral aos recursos culturais 

relevantes para intervenção e participação na vida social.  

A transformação produzida pelo homem pode ser caracterizada com um ato de liberdade, 

entendendo-se liberdade não como alguma coisa que é dada ao homem, mas como resultado da 

sua capacidade de compreender o mundo, projetar mudanças e realizar projetos. 

A sociedade atual está sofrendo grandes alterações em virtude dos avanços tecnológicos 

implementados pelo advento da internet, que possibilidade o contato dos indivíduos em rede 

mundial. Também é importante destacar as novas concepções de família, baseadas nas diversas 

possibilidades de união por afeto de pessoas do mesmo gênero. Todos esses elementos devem ser 

considerados pela escola na perspectiva da aceitação e tolerância. 

 

 

8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

A Escola tem um Conselho Escolar atuante com reuniões periódicas com a participação de pais, 

professores e servidores pois acreditamos na integração das famílias com a escola por meio do diálogo 

franco e uma relação de confiança, sempre pensando no bem-estar e no desenvolvimento das 

aprendizagens dos estudantes. O pais podem dar sugestões, fazer críticas e por meio do e- mail: 

conselhoescolar05@gmail.com.  

Contamos também com parcerias para o desenvolvimento da saúde, esportes, e ensino de língua 

estrangeira de nossos alunos com a disponibilização do espaço físico para aulas de inglês, karatê, 

capoeira, Futsal e atendimento homeopático. 

9 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM. 

 Concepções de educação 

A Educação considera a interação de todos os aspectos da pessoa humana com a sociedade 

na qual está inserida. São múltiplos os conceitos estabelecidos sobre a educação, mas 

necessariamente, um conceito de educação considera o homem e a sociedade. Daí decorrem os 

questionamentos: 
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- Que tipo de homem desejamos obter com o produto de nossas ações? 

- Que tipo de sociedade interage com este home que pretendemos formar? 

 

Nesta Instituição, pretendemos através das atividades educativas, contribuir para a 

formação integral dos alunos (cognitivo, afetivo e social), de forma crítica e libertadora, pois 

compreendemos a educação como um processo que se baseia na reflexão sobre a validade e ao 

mesmo tempo assimila suas necessidades e a contesta em suas divergências, agindo no sentido de 

entendê-la em muitos aspectos. 

Dentro da concepção de Educação, cabe ainda ressaltar a concepção de ensino-

aprendizagem e de avaliação como ele3mentos fundamentais e basilares. 

Segundo Freire (1997): 

“Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo 

socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que 

era possível ensinar. (...) Aprender precedeu ensinar ou, em outras 

palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de 

aprender.” 

 

Daí a importância de conhecermos e refletirmos sobre o real significado do ensino e da 

aprendizagem que não se resumem apenas ao espaço da escola, mas estão presentes em diversos 

ambientes e situação como: em casa, na rua, no trabalho, no lazer, em contato com equipamentos 

tecnológicos e no contato com a natureza. 

Cada situação pode ser uma situação de ensino e aprendizagem, que consiste em ser capaz 

de indagar, pesquisar, procurar alternativas, experimentar, analisar, dialogar, compreender, ter 

uma atitude indagadora perante tudo o que se relaciona com a educação. 

Nada mais democrático que ensinar com o compromisso que haja a aprendizagem por 

parte de todos os alunos. Contudo, a forma, o tempo e o entorno pelo qual se aprende, por parte 

dos sujeitos são diferentes, isso de ver considerado. Não se trata de negligenciar o que deve ser 

ensinado em nome das dificuldades do sujeito, deve-se sim modificar as formas de mediação para 

que ele de fato aprenda. 

É a preocupação da escola com o atendimento à diversidade social, econômica e cultural 

existentes que lhe garante ser reconhecida como uma escola voltada, indistintamente para a 

inclusão de todos os indivíduos. 

O grande desafio dos educadores é estabelecer uma proposta de ensino que reconheça e 

valorize práticas culturais de tais sujeitos sem perder de vista o conhecimento historicamente 

produzido, que constitui patrimônio de todos. 
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A concepção de avaliação que fundamenta nosso trabalho tem sua base no materialismo 

histórico dialético, de modo que a concepção de homem é a de ser histórico, produtor de sua 

existência, transcendência da natureza e, portanto, livre no sentido de agir intencionalmente de 

modo a construir possibilidades não previstas, não naturais, optar por uma coisa ou outra, decidir 

entre o que é bom e que não é. 

Desse modo, educa e educa-se, avalia e avalia-se também e assim transforma e se 

transforma, faz-se humano. Avaliar, portanto, é uma ação intencional, pois é trabalho, o qual 

contribui para “fundar a humanidade do home junto com a postura ética, para lhe dar sustentação”. 

A avaliação deve ser emancipadora que implica em garantir o acesso ao conhecimento por 

parte do aluno e avaliá-lo durante todo o processo de apropriação do saber. 

A avaliação da aprendizagem será formativa diagnóstica, contínua permanente e 

cumulativa, dando ênfase aos aspectos qualitativos de aprendizagem e na atividade crítica de 

síntese e elaboração pessoal, respeitando sempre a realidade individual de cada aluno com base 

no crescimento para a construção de identidade e autonomia. 

 

10 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

  O currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação – SEEDF Considera a 

importância da articulação de componentes curriculares de forma interdisciplinar e contextualizada, o 

currículo propõe ainda eixos integradores: alfabetização, somente para o Bloco Inicial de Alfabetização 

(BIA), letramentos e ludicidade para todo o Ensino Fundamental. 

Segundo este documento, para que o currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar, 

a organização do trabalho pedagógico da escola é imprescindível. A utilização de estratégias didático-

pedagógicas deve ser desafiadora e provocadora levando em conta a construção dos estudantes, suas 

hipóteses e estratégias na resolução de problemas apresentados. Conselho de Classe preferencialmente 

participativo, análise das aprendizagens para reorganização da prática docente, formação continuada na 

escola, coordenação pedagógica como espaço e tempo de trabalho coletivo, entre outros, constituem-se 

como aspectos fundamentais para essa construção. O ambiente educativo rico em recursos, materiais 

didáticos atrativos e diversificados, e situações problematizadoras que contemplem todas as áreas de 

conhecimento, disponibilizados aos estudantes, promove a reconstrução das aprendizagens por meio da 

ação investigativa e criadora. 

 

 

ATUAÇÃO DE EQUIPES ESPECIALIZADAS E OUTROS PROFISSIONAIS 
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 SOE (Serviço de Orientação Educacional) 

 

- Objetivo Geral: 

 

Prestar atendimento de orientação dentro de uma abordagem educacional envolvendo 

todos atores do processo educativo, tais como professores, equipe gestora, servidores, pais e 

comunidade visando o desenvolvimento global dos alunos 

 

- Objetivos Específicos: 

 

 

Contribuir para que o processo educativo seja desenvolvido com êxito, respeitando as 

diferenças apresentadas pelos alunos. 

 

- Ações e atividades desenvolvidas: 

 

 

- Realizar a escuta pedagógica com os professores para identificação dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem, de adaptação e/ou convívio. Tal atividade é realizada na segunda 

quinzena do ano letivo; 

- Garantir atendimento/acompanhamento individual ou em grupo aos alunos quando 

encaminhados ao Serviço de Orientação Educacional (SOE); 

- Participar da operacionalização da proposta pedagógica da escola; 

- Atender individualmente ou coletivamente a equipe docente, pais ou responsáveis; 

- Identificar e trabalhar, junto à família, as causas que interferem no avanço do processo 

de ensino aprendizagem do aluno; 

- Participar do processo de inter-relações no contexto escolar; 

- Promover o envolvimento das famílias nas ações da escola, 

valorizando e incentivando sua participação na escola; 

- Encaminhar e acompanhar estudantes à Equipe de Apoio a 

Aprendizagem, à Sala de Recursos ou Altas Habilidades; 

- Participar das coordenações coletivas semanais com a equipe gestora e o corpo 

docente; 

- Participar do Conselho de Classe e contribuir frente às dificuldades descritas; 

- Desenvolver sessões coletivas com os alunos, trabalhando valores, direitos e deveres 

das crianças, bullying, entre outros; 

- Despertar no estudante interesse por propostas que manifestem a valorização do hábito 
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de estudo diário, através de mecanismos de acompanhamento individual dos alunos com 

dificuldades; 

- Identificar, encaminhar e acompanhar os educandos para instituições especializadas; 

- Viabilizar ações preventivas e interventivas relacionadas à aprendizagem; 

- Contribuir com a promoção de relações saudáveis entre a instituição educacional e a 

comunidade; 

- Promover ações que minimizem a infrequência e/ou evasão escolar, tais como reuniões, 

comunicados via agenda e telefone, bem como visitas às residências; 

- Realizar, quando necessário, encaminhamento e acompanhamento de alunos ao 

Conselho Tutelar; 

- Participar das coordenações dos orientadores educacionais às sextas- 

feiras; 

- Divulgar e acompanhar todo o processo de campanha de vacinação 

contra o HPV 

 

 

 EEAA (Serviço Especializado de Apoio ao Aluno) 

 

 

A equipe do SEAA é composta por uma pedagoga e uma psicóloga escolar, atuando 

diretamente ligada ao SOE. 

 

- Objetivos Gerais: 

 

 

Promover a melhoria da qualidade do processo educativo, por meio de ações institucionais 

preventivas e interventivas, que busque subsidiar o aprimoramento da atuação dos profissionais 

da instituição e, por conseguinte, a melhoria do desempenho dos alunos, pela concretização do 

desenvolvimento pleno de suas capacidades. 

 

- Objetivos Específicos: 

 

- Intervir, de modo preventivo e/ou remediativo, sobre as variáveis identificadas como 

barreiras para a aprendizagem; 

- Contribuir para o desenvolvimento global do aluno; 

- Identificar potencialidades e necessidades educacionais dos alunos e das condições da 

escola e da família; 

- Promover a contextualização, a autonomia e a valorização institucional; 
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- Construir coletivamente as condições para atender bem à diversidade dos alunos; 

- Compreender a criança, o ser humano, considerando os seus diversos aspectos 

(cognitivo motor, biológico, afetivo e social); 

- Viabilizar a reflexão e conscientização de funções, papéis e 

responsabilidades dos membros da Instituição; 

- Apoiar a equipe escolar, favorecendo a apropriação de conhecimentos; 

- Desenvolver recursos e habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das 

práticas educativas; 

- Desenvolver estratégias que favoreçam o comprometimento dos professores no 

processo de acompanhamento/intervenção aos alunos com queixas escolares; 

- Orientar as ações dos professores e de outros profissionais da educação; 

- Avaliar de maneira contextual os alunos para encaminhamentos necessários; 

- Promover a adequação metodológica; 

- Promover estudos de casos nas situações em que haja necessidade; 

- Elaborar  documentos  e Relatórios  de  Avaliação e Intervenção 

Educacional. 

 

Sala de Recursos 

 

Em consonância com o Regimento Escolar das Escolas Públicas do DF , o atendimento Especial 

Individualizado aos alunos especiais e as atribuições do Professor da Sala de Recursos são as seguintes: 

130. O atendimento Especial Individualizado  caracteriza-se como serviço de natureza pedagógica  

conduzido por professor especializado, que suplementa, no caso de estudantes com Altas 

Habilidades/Superdotação, e  complementa, no caso de estudantes com deficiência e Transtorno Global 

do Desenvolvimento - TGD, o atendimento  educacional realizado em classes comuns em todas as etapas 

e modalidades da Educação Básica. 

1º O atendimento Especial Individualizado, intitulado por AEE tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos  pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos estudantes no processo de ensino e  aprendizagem, considerando suas necessidades 

específicas. 

Art. 131. O atendimento Especial Individualizado para estudantes com baixa visão; Deficiência 

Visual/Cego; deficiência auditiva leve,  moderada, profunda e severa e surdocegos contará, conforme o 

caso, com a participação de: 
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- professor que atua como intérprete educacional, para atuação em sala de aula comum em que 

esteja matriculado o estudante  surdo, conforme previsto na estratégia de matrícula; 

- professor que atua como guia-intérprete, para atuação junto ao estudante surdocego; 

- professor itinerante, para atuação junto aos estudantes e professores em unidades escolares que 

não possuem Sala de  Recursos. 

Parágrafo único. Em casos de estudantes com Deficiência Auditiva leve, moderada, profunda e 

severa e surdocegos, o  Atendimento Educacional Especializado oferece, ainda, atendimento curricular 

específico, a ser desenvolvido por profissional  devidamente habilitado. 

§2º O AEE deve integrar o Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar, envolver a 

participação da família e ser  realizado em articulação com as orientações constantes na legislação 

vigente e demais políticas públicas. 

§3º O atendimento de que trata este artigo é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursoso da 

própria unidade escolar ou em  outra, preferencialmente no turno inverso ao da escolarização, não sendo 

substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado  também nos Centros de Ensino Especial. 

§4º O professor que atua na Sala de Recursos deverá oferecer orientação e apoio pedagógico aos 

professores das classes comuns  em que os estudantes atendidos estejam regularmente matriculados. 

 

Para atuação no AEE exige-se, do professor, formação específica e perfil identificado por meio 

de entrevista realizada  pelo setor responsável. 

Art. 134. São atribuições do professor do AEE: 

I. - elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de AEE na unidade escolar; 

II. - identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

estratégias, considerando as  necessidades específicas dos estudantes da Educação Especial; 

III. - elaborar e executar Plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos  recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

IV. organizar o tipo e o número de atendimentos aos estudantes na sala de recursos multifuncionais, 

que se subdivide em  generalista e específica; 

V. - acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade 

na sala de aula comum, bem  como em outros ambientes da unidade escolar; 

VI. - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de  acessibilidade; 

VII. - orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo 

estudante; 
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VIII. - orientar o uso da tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, 

promovendo sua  autonomia e participação; 

IX. - estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização 

dos serviços, dos recursos  pedagógicos e de acessibilidade, e das estratégias que promovem a 

participação dos estudantes nas atividades escolares. 

Nossa escola possui uma Sala de Recursos generalista, na qual a professora atende aos 

alunos matriculados no horário contrário ao de aula.  

 

12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. 

 Nas Reuniões Pedagógicas coletivas, bimestralmente serão pontuados os aspectos 

avaliativos do Projeto Político Pedagógico que está em constante reformulação por se tratar de um 

documento de elementos dinâmicos. 

13 PROJETOS ESPECÍFICOS INDIVIDUAIS OU INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA  

Os Projetos da Escola foram avaliados e redefinidos na Semana Pedagógica de 2018 e serão 

descritos no  

Quadro síntese abaixo. São eles:  

 Projeto Educação com Movimento 

 Projeto Valores 

 Projeto da Sala de leitura 

o Subprojeto: momento da leitura 

o Soletrando 

 Projeto Meio Ambiente 

 Projeto interventivo 

 Recreio Dirigido 
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 Projetos/Adesão a Programas Específicos por Ano:  4º Ano: Conhecendo a capital; 

Noite Literária 

o 5º Ano: Proerd;  



 

13.2 QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES 

DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Projeto Interventivo Realizar intervenções 

pontuais no horário 

contrário ao de aula aos 

alunos defasados 

idade/série do 3ºano ao 

5º ano. 

Realizar atendimentos 

individualizados dos 

alunos defasados em 

idade/série. 

Planejar de acordo com a 

avaliação diagnóstica 

realizada pelo professor 

regente, atividades que 

atinjam as necessidades de 

aprendizagem dos alunos 

público-alvo 

Manter um diálogo com o 

professor regente sobre o 

desenvolvimento das 

aprendizagens dos 

estudantes do Projeto 

 

Lucienne Nardes 

Jussara 

Alessandra 

 

Bimestralmente, nos 

Conselhos de Classe, os 

alunos participantes do 

Projeto serão avaliados 

quando às suas 

aprendizagens atribuídas 

ao Projeto. 

    As professoras 

envolvidas no Projeto 

avaliarão suas ações 

juntamente com os 

demais docentes e 

Direção para o 

aprimoramento do 

Projeto. 

Projeto Valores Difundir uma cultura de 

paz a partir da reflexão 

de valores humanos 

reconhecidamente 

indispensáveis para a 

sociedade. 

 

Semanalmente, a escola 

oportuniza a reflexão de 

um valor humano 

previamente determinado. 

Cada turma, por sorteio 

fica encarregada de 

preparar uma breve 

apresentação para os 

demais alunos sobre um 

determinado valor. 

Uma vez por mês, ao final 

deste, as turmas 

responsáveis pelos valores 

 

Professores Regentes, 

Direção e Equipe de 

Apoio 

 

 Mensalmente, após as 

apresentações, os 

envolvidos avaliarão a 

mudança de atitudes e 

reconhecimento dos 

valores estudados pelos 

alunos.  



 

daquele mês realizam uma 

breve apresentação sobre o 

valor estudado. As formas 

de apresentação são livres, 

como, danças, jogral, 

produção de vídeo, teatro 

entre outras apresentações 

culturais. 

Projeto da Sala de 

Leitura. 

     Subprojetos: 1. 

Soletrando 2.Momento 

da Leitura 3. Portal 

Mágico 4 Origami 5. 

Contação de histórias 

Incentivar o gosto pela 

leitura em todos os 

estudantes 

Propiciar por meio de 

ações específicas o 

sentimento de prazer pela 

leitura   

1. Por meio do 

soletrando, os alunos, a 

partir do 3º Ano são 

levados a ler e estudar 

uma lista de palavras 

para que sejam 

sorteadas e soletradas 

individualmente e em 

data agendada em cada 

turma, até que 

disputem os 

vencedores de cada 

turma e se chegue ao 

vencedor final. É feita 

uma premiação para 

incentivo dos 

participantes. 

2. Semanalmente, às 

sextas-feiras, são 

destinados 20 minutos 

durante a carga horária 

das aulas para a leitura, 

previamente escolhida. 

As turmas podem sair 

da sala ou permanecer 

nesta. Professores e 

demais servidores 

também leem algo de 

sua preferência. 

3. Seguindo a ordem 

 

Professora da Sala de 

Leitura: Marinalva e 

Nívia. 

 

A avaliação é feita 

após a finalização de 

cada subprojeto com 

os alunos. 

Bimestralmente, nos 

Conselhos de Classe, 

o coletivo avaliará o 

Projeto da Sala de 

Leitura. 



 

alfabética, a cada 

sexta-feira um aluno 

leva uma sacola 

personalizada com dois 

livros e um caderno 

com ficha literária que 

deve ser preenchida 

após a leitura. Os 

alunos devem repassar 

a sacola ao próximo 

aluno da lista. 

4. São realizadas oficinas 

com os alunos que 

demonstrarem interesse 

em produzir origami de 

animais ou demais 

objetos relacionados à 

textos literários. 

5. A professora da Sala de 

Leitura contará 

histórias com 

dinâmicas próprias nas 

turmas.  

Projeto Educação com 

Movimento 
Ampliar experiências 

corporais dos estudantes 

dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, 

mediante a intervenção 

pedagógica integrada e 

interdisciplinar entre o 

professor Pedagogo e o 

professor de Educação 

Física, na perspectiva da 

Educação Integral, 

conforme preconizado 

Ministrar aulas de 

Educação Física na 

escola pelas mais 

variadas 

manifestações da 

Cultura Corporal que 

se dão por meio de 

brincadeiras e jogos,  

Vivenciar as relações 

sociais pela criança 

através da sua 

corporeidade. 

 

Professores de 

Educação Física: Andréia 

Rodrigues e Vitor 

Húngaro 

 

Ao Final dos 

Bimestres, nos 

Conselhos de Classe 

juntamente com os 

demais professores, 

Direção e Equipe de 

Apoio. 



 

no Currículo da 

Educação Básica do 

Distrito Federal. 

A partir dessa política, 

desenvolvida pela 

Gerência de Educação 

Física e Desporto 

Escolar (GEFID), da 

Diretoria de Programas 

Institucionais, Educação 

Física e Desporto 

Escolar (DIPEF), em 

parceria com as 

Diretorias de Educação 

Infantil (DIINF) e de 

Ensino Fundamental 

(DIEF), espera-se 

contribuir com os 

processos de ensino e 

aprendizagem dos 

estudantes, 

possibilitando uma 

formação integral crítica 

e integrada ao Projeto 

Político-Pedagógico das 

unidades escolares.  

Desenhando, 

brincando de roda, de 

amarelinha, de bolinha 

de gude ou de pião, 

pique-pega, queimada, 

bater corda, bete, 

elástico e outras. 

Recreio dirigido Oportunizar momento 

recreativo de forma que 

que os alunos brinquem 

de forma organizada e 

com supervisão 

diminuindo o risco de 

acidentes. 

Com o auxílio dos 

professores de 

Educação Física serão 

propostas atividades 

recreativas 

direcionadas a faixa 

etária dos recreios que 

é realizado em dois 

momentos: Para 

 

Direção e professores 

de Educação Física.  

 

Por meio da 

diminuição de 

possíveis acidentes 

no momento do 

recreio e pela 

avaliação dos 

estudantes. 



 

alunos de 4º e 5º Ano 

e alunos do BIA (1º, 

2º e 3º Ano) 

Projeto Meio Ambiente  Refletir sobre a 

importância do Meio 

Ambiente com ações 

que levem a 

sustentabilidade e 

educação ambiental. 

Realização de 

atividades sobre o uso 

racional da água. 

Estudo sobre a fauna 

com palestra e 

visitação ao 

zoológico. 

Manutenção de horta 

da escola. 

Direção e Professores A avaliação será 

feita ao longo do ano 

com a mudança de 

atitudes e 

pensamento dos 

estudantes sobre a 

preservação do meio 

ambiente. 

 

     
 

13.2.1 Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

 

CRE: Guará 

Unidade Escolar: EC05                                                                                 Telefone: 3901-3700 

Psicólogo responsável:    Maria Gislane da S. Mendes        Matrícula SEEDF:  221.140-8                       CRP: 9496/01 

E-mail:     gislanemendes@yahoo.com.br                                                

Turno(s) de atendimento: matutino e vespertino 

Pedagogo responsável:      Flávia Couto Tambelini                           Matrícula SEEDF:    68.857-6                      

E-mail:     coutotambelini@gmail.com                                                                                                       

Turno(s) de atendimento: : matutino e vespertino 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagnóstico inicial  

A escola atende atualmente 531 alunos nos turnos matutino e vespertino. Sendo atendido do 1º ao 5º ano do Ensino  

Fundamental. 

                A maior parte dos professores tem mais de 15 anos de atuação na SEDF. Dos 22 professores regentes (incluindo 2  

Professores de Educação Física) apenas três são contratos temporários. 

               Atualmente a escola possui um número significativo de alunos com laudos médicos, como os seguintes diagnósticos: 

TDAH: 23 alunos 

TDAH/DPAC: 03 

DPAC: 07 

AH: 01 

DF: 02 

DI:03 

TEA: 10 

Síndrome de Down: 01 

TOD: 01 

DMU: 01 

Outros: 01 

                  Há duas classes comuns inclusivas com 18 alunos do 3º ano e 23 alunos do 2º ano. As turmas com alunos com diagnóticos e que merecem maior 

suporte contam como o apoio de 06 educadores sociais e 01 monitor. 

 

 

 

 

 



 

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

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1 - Mapeamento 

Institucional; 

 

 

Identificar, 

conhecer, analisar a 

comunidade escolar. 

-Análise 

documental 

-Entrevistas, 

-Observações, 

-Discutir o 

processo de gestão 

escolar 

Equipe 

Especializada de 

Apoio a 

Aprendizagem 

1º bimestre Reavaliando pontos 

estratégicos e sua 

eficácia junto à 

Direção. 

2-  Assessoria ao 

trabalho coletivo 

 

 

 

 

 

Meta 02 

Estratégias 2.12 

Criar mecanismos 

para o 

acompanhamento 

individualizado 

dos alunos do 

ensino 

fundamental, 

atentando para as 

especificidades do 

estudante de forma 

a garantir a 

Trabalhar a 

singularidade do 

trabalho docente 

para melhor 

desenvolvimento 

ensino 

aprendizagem. 

 

-Observações em 

diferentes 

momentos  

-Atendimento ao 

professor 

-Avaliações 

pedagógicas. 

-Assessorar quanto 

ao planejamento 

pontuais das aulas. 

Professor, 

coordenador e 

Equipe de Apoio a 

Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos 

instrumentos 

avaliativos: ficha de 

atendimento ao 

professor; releitura 

dos relatórios dos 

conselhos de classe; 

tabulação das 

queixas que constam 

nas fichas de 

encaminhamento de 

alunos. 

 



 

qualidade do 

atendimento. 

 

3-Acompanhamento 

dos processos de 

ensino e 

aprendizagem 

Meta: qualidade do 

ensino com base 

nos eixos 

norteadores de 

qualidade da 

educação. 

Utilizar estratégias 

institucionais que 

visem a busca do 

sucesso escolar dos 

educandos. 

- Analisar índices 

das avaliações 

internas e externas 

-Observar aulas de 

demais momentos 

pedagógicos. 

-Motivar discussões 

sobre o sucesso 

escolar junto com a 

comunidade 

escolar. 

 

Pedagogo e 

psicólogo do EEAA. 

Durante todo o ano 

em momentos de 

vivência 

pedagógica. 

Os professores 

registrarão suas 

considerações em 

instrumento 

construído para 

verificar: 

-relevância do 

conteúdo de 

formação; 

-estratégia utilizada; 

-organização do 

tempo/espaço; 

-material de apoio 

disponibilizado. 

-Observações da 

relação professor 

aluno com foco na 

aprendizagem 

-Analisando gráficos 

de avaliação 

-Comparando 

avanços ou regressos 

de índices nas 

avaliações. 



 

 

 

13.2.2 Plano de Ação 2018 Orientação Educacional 

 

Eixo 

  Cronograma 

                         Atividades                         

F
ev

er
ei

r

o
 

M
ar

ço
 

A
b
ri

l 

M
ai

o
 

Ju
n
h
o

 

Ju
lh

o
 

A
g
o
st

o
 

S
et

em
b
r

o
 

O
u
tu

b
ro

 

N
o
v
em

b

ro
 

D
ez

em
b
r

o
 

01 Ações para implantação e/ou 

implementação do Serviço de 

Orientação Educacional 

Apresentação o Serviço de Orientação Educacional (SOE) e 

sua atribuição, esclarecendo as prioridades de atendimento ao 

corpo docente, responsáveis e alunos. 

x x          

Utilizar de instrumentos específicos para registros dos 

atendimentos/acompanhamento e encaminhamentos. 

x x x x x x x x x x x 

Estudar os documentos pertinentes a Orientação Educacional. x x x x x x x x x x x 

02 Ações no âmbito institucional 

 

Participar do processo de elaboração e de execução do Projeto 

Político Pedagógico da Instituição Escolar. 

           



 

Colaborar nos encaminhamentos e ações solicitadas pela 

equipe gestora. 

           

Estudar os documentos legais e diretrizes pedagógicas; 

regimento escolar, portarias da SEEDF. 

           

Participar das coletivas semanais, contribuindo com o 

processo pedagógico. 

           

Participar do conselho de classe e contribuir frente às  

demandas solicitadas. 

           

            

            

03 Ações junto ao corpo docente Atuar de forma colaborativa com os professores.            

 Estimular a participação das professoras na identificação, no 

encaminhamento e no acompanhamento dos alunos com 

dificuldades de adaptação, de convívio social.   

           

Identificar e trabalhar junto ao professor as causas que 

interferem no avanço do processo de ensino e de 

aprendizagem do aluno. 

           

Participar da escuta pedagógica.            

Contribuir com os docentes na realização dos relatórios 

descritivos dos alunos.  (RAV)  

           

Realizar assistência aos professores que atendem estudantes  

com deficiência. 

           

Realizar assistência aos professores que atendem estudantes 

com transtornos funcionais. 

           

Colaborar com o planejamento pedagógico do professor (a).            

Atender/acompanhar reunião de pais quando solicitado pelo 

professor. 

           

  Participar de estudo de caso dos/as alunos/as em situação 

de dificuldade.  

           

Acolher o professor em suas necessidades.            

  Auxiliar na reflexão e na sensibilização do corpo docente e 

escolar para a prática da educação inclusiva. 

           

04 Ações junto ao corpo discente Contribuir com o processo ensino aprendizagem dos alunos            



 

Identificar e trabalhar, junto à família, as causas que 

interferem no avanço do processo de ensino e de 

aprendizagem do aluno; 

           

Realizar atendimento individualizado ou em grupo.            

Sensibilizar o aluno a reflexão-ação da importância de se ter 

atitudes de respeito, responsabilidade, tolerância, cooperação, 

sociabilidade, de respeito às diferenças de cada individuo, 

buscando a construção de uma convivência escolar e social 

pacífica. 

           

Estimular a participação dos alunos nas atividades escolares, 

saídas para estudos e nos projetos da escola, contribuindo para 

desenvolver a capacidade de criticar, de opinar e de assumir 

responsabilidades. 

           

Acolher o aluno em suas dificuldades e necessidades.            

Desenvolver sessões coletivas com os estudantes.            

Contribuir para desenvolvimento dos estudantes na 

capacidade de criticar, opinar e de assumir responsabilidades. 

           

  
Encaminhar e acompanhar alunos atendidos pelo Serviço 

Especializado de Apoio a Aprendizagem. 

           

  
Acompanhar avaliações/atividades escolares aos alunos com 

transtornos funcionais e dificuldades de aprendizagem. 

           

  
Prestar atendimento e acompanhar os alunos com 

deficiências. 

           

  
Acompanhar avaliações/atividades escolares aos alunos com 

deficiência.  

           

  
Encaminhar alunos com potencial acadêmico e/ou talentos a 

Altas Habilidades. 

           

              

              

 

. 

 

 

05  Incentivar a participação da família no contexto escolar. x x x x x x x x x x x 

Ações junto à família Sensibilizar as famílias quanto à frequência escolar. x x x x x x x x x x x 



 

Realizar atendimento aos pais e/ou responsáveis por 

solicitação do SOE, professores  ou da família.  

x x x x x x x x x x x 

Acolher as demandas das famílias, buscando maior parceria 

escola e família.  

x x x x x x x x x x x 

Viabilizar maior envolvimento dos responsáveis no processo 

educativo das crianças. 

x x x x x x x x x x x 

   Informar aos pais e aos familiares sobre os serviços de 

apoio social (clínicas sociais). 

 

           

06 Ações junto à rede social Encaminhar estudantes ao Conselho Tutelar sempre que seus 

direitos forem violados, assim como os casos de 

infrequência e evasão escolar. 

x x x x x x x x x x x 

Buscar parcerias viabilizando atendimentos aos estudantes 

(posto de saúde, faculdades, atendimentos sociais...) 

x x x x x x x x x x x 

* Inserir neste item as ações integradas junto a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos e Sala de Apoio. 

 

Orientadora Educacional : Luciana Lopes Mourão Amaral                  mat. 33.954-7 

 

13.2.3 PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

PLANO DE AÇÃO SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2018 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA CLASSE 05 DO GUARÁ 

Responsável pela informação: Danyela Martins Medeiros 

DATA/TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

JUSTIFICATIVA ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO 

 

22/02 – Plano de Ação 

2018 da Coordenação 

e Supervisão 2018. 

 

 

Conhecer as 

atribuições e Plano de 

Ação da Coordenação 

e Supervisão. 

A organização do 

trabalho pedagógico 

exige o planejamento 

e organização das 

atividades em 

cronograma 

específico. 

Preenchimento pelos 

docentes de 

questionário escrito 

com os temas que 

gostariam de estudar 

nas Reuniões 

coletivas. 

Apresentação com o 

uso de projeção das 

principais ações da 

Supervisora e 

Coordenadoras 

Identificação das 

necessidades 

formativas para 

melhor pensar as 

temáticas das 

coletivas, além, de 

planejar 

coletivamente as 

ações da coordenação 

e supervisão. 



 

Supervisão e 

coordenação: 

Planejamento semanal 

por Ano; 

Reagrupamento para 

o BIA; Projeto 

Interventivo e 

organização de 

passeios e eventos. 

 

 

 

28/02 – Plano de Ação 

2018 da Equipe de 

Apoio  

 

 

 

 

Conhecer as 

atribuições e Plano de 

Ação da Equipe de 

Apoio: SOE e EEAA 

e Sala de Recursos. 

Conhecer a atuação e 

atribuições da Equipe 

de Apoio, assim 

como, os respectivos 

planos de ação de 

2018. 

Apresentação com o 

uso de projeção das 

atribuições, objetivos 

e atuação para 2018 

do SOE e da EEAA e 

Sala de Recursos. 

Esclarecimento de 

dúvidas e distinção 

das atribuições de 

cada Serviço/Equipe. 

Orientadora 

Educacional, 

Pedagoga e Psicóloga 

da EEAA e  Pedagoga 

da Sala de Recursos 

Identificação das 

atribuições e distinção 

da atuação do SOE e 

EEAA. 

Esclarecimento de 

dúvidas dos docentes 

quanto à atuação de 

cada equipe.   

 

 

07/03 -  

Educação Inclusiva – 

Samana Distrital de 

Conscientização e 

Promoção da 

Educação Inclusiva 

aos Alunos com 

necessidades 

Educacionais 

Especiais – Lei 

Distrital nº 

5.714/2016 

 

 

 

 

Refletir sobre as 

possibilidades de 

Inclusão  

Pelo aumento 

gradativo a cada ano 

letivo no atendimento 

aos alunos com 

alguma deficiência ou 

transtorno funcional, 

os professores e 

demais educadores 

veem a necessidade de 

reflexão sobre o tema 

e proposição de ações 

imediatas para o 

trabalho pedagógico 

com e para esses 

estudantes. 

Enfrentamento a 

condições ainda 

inadequadas de 

Roda de conversa com 

o doutorando em 

psicologia Fabrício 

Abreu  - 

CRE/Taguatinga 

sobre a Educação 

Inclusiva e com a 

Psicóloga Luciana 

Leão sobre o autismo 

e a Síndrome de 

Down. 

Orientadora 

Educacional, 

Pedagoga e Psicóloga 

da EEAA e  Pedagoga 

da Sala de Recursos 

Possibilidades de 

reflexão coletiva 

sobre a questão da 

Inclusão. 

 

Redação e divulgação 

da Carta Aberta dos 

professores sobre a 

Inclusão e suas 

condições concretas 

de trabalho docente na 

Rede Pública do DF 



 

atendimento aos 

alunos especiais. 

14/03 – Escuta 

Pedagógica 

 

 

 

 

Identificar a partir do 

diagnóstico inicial das 

turmas as 

necessidades de 

aprendizagens dos 

alunos e as 

possibilidades de 

intervenção 

O conhecimento 

prévio das 

necessidades de 

aprendizagem das 

turmas e metodologia 

de trabalho docente 

Reunião Pedagógica 

por Ano com o 

levantamento do 

diagnóstico inicial da 

turma, intervenções e 

encaminhamentos. 

Equipe Gestora, 

Equipe de Apoio e  

professores regentes e 

de apoio pedagógico  

 

21/03 – Níveis 

psicogenéticos  

 

 

 

 

 

Estudar a aplicação 

dos testes de 

diagnósticos dos 

níveis psicogenéticos 

de alfabetização e 

pós-alfabetização. 

O estudo sistemático 

dos níveis 

psicogenéticos, 

aplicação dos testes de 

diagnósticos de 

alfabetização e pós-

alfabetização e sua 

avaliação pelo 

docente é parte da 

orientação 

metodológica do BIA. 

Estudo a partir de 

projeção e textos 

impressos sobre os 

níveis psicogenéticos: 

Pré-silábico 1 e 2, 

silábico, alfabético, 

alfabetizado 1, 2 , 3 e 

4, aplicação de testes e 

sua avaliação. 

 

Supervisora e 

coordenadoras 

 

28/03 – Oficina de 

jogos de matemática 

para os Anos Iniciais.  

O uso da caixa 

matemática 

 

 

 

Propor sugestões de 

trabalho nas áreas de 

operações 

matemáticas, espaço e 

forma e tratamento de 

informação. 

Tendo como base o 

Currículo em 

Movimento, a 

coordenação e 

supervisão 

apresenta/propõe 

sugestões de 

atividades para cada 

Ano. 

Demonstração de 

jogos e demais 

estratégias pelos 

professores para o 

ensino de matemática. 

Supervisora e 

coordenadoras, 

professora do 2º A. 

 

04/04 -  Estudo sobre 

ortografia reflexiva 

Propor sugestões de 

trabalho nas áreas de 

gramática aplicada ao 

texto e ortografia 

reflexiva. 

 

 

Tendo como base o 

Currículo em 

Movimento, a 

coordenação e 

supervisão 

apresenta/propõe 

sugestões de 

Estudo teórico sobre 

ortografia reflexiva e 

gramática aplicada ao 

texto. 

Supervisora e 

Coordenadoras 

 



 

 atividades para cada 

Ano. 

11/04 – Estudo sobre 

os aspectos estruturais 

do PPP da escola – 

divisão de equipes de 

trabalho 

Conhecer os 

elementos PPP e a 

partir do texto já 

construído para 

reelaboração em 

equipes de trabalho. 

Reelaborar o PPP da 

Escola reconhecendo-

o como documento 

identitário da 

instituição 

Apresentação do PPP 

já existente e 

organização de 

equipes para a 

reelaboração do 

mesmo 

Equipe Pedagógica  

18/04 – Estudo sobre a 

redação dos relatórios 

Individuais dos alunos 

- Rav 

 

 

 

Refletir sobre a 

redação do relatório 

individual dos alunos 

Aprimorar a escrita do 

RaV de forma que 

expresse a avaliação 

bimestral das 

aprendizagens 

obtidas, das 

intervenções 

realizadas neste 

período 

Elaboração em 

equipes de relatórios 

fictícios com 

características 

elaboradas pela 

coordenação e 

supervisão 

Supervisora e 

Coordenadoras 

 

25/04 – Confecção 

dos relatórios – 1º 

Bimestre 

 

 

 

Redação dos 

Relatórios Individuais 

de Alunos  - RaV 

Escrita dos relatórios 

individuais dos alunos 

Redação dos 

relatórios de cada 

turma 

Releitura e orientação 

dos textos pela equipe 

Professores regentes e 

Equipe Pedagógica 

 

02/05 – Oficina de 

ideias para o trabalho 

com Artes 

 

 

 

Propor sugestões de 

trabalho na área de 

Artes 

 

 

 

Tendo como base o 

Currículo em 

Movimento, a 

coordenação e 

supervisão 

apresenta/propõe 

sugestões de 

atividades para cada 

Ano. 

Oficina com 

sugestões para o 

trabalho com Artes 

Supervisora e 

Coordenadoras 

 

09/05 – Oficina de 

Ideias sobre Produção 

de Texto 

Dia letivo temático 
Semana de Educação 

Propor sugestões de 

trabalho com 

produção de textos 

 

 

Tendo como base o 

Currículo em 

Movimento, a 

coordenação e 

supervisão 

Estudo prático/teórico 

sobre a produção de 

texto coerentemente 

para cada Ano. 

Supervisora e 

Coordenadoras 

 



 

para Vida (Lei Federal 

nº 11.998/2009 

 

 apresenta/propõe 

sugestões de 

atividades para cada 

Ano. 

16/05 - Estudo sobre 

os aspectos estruturais 

e teóricos do PPP da 

escola  - elaboração e 

redação textual do 

Projeto. 

Reelaboração em 

equipes de trabalho. 

Reelaborar o PPP da 

Escola reconhecendo-

o como documento 

identitário da 

instituição 

Reunir os documentos 

de equipes para a 

reelaboração do PPP 

Equipe Pedagógica  

23/05 – 27/ 6 -  a 

definir conforme 

avaliação do 1º 

Bimestre 

     

04/07 - Confecção dos 

relatórios – 2º 

Bimestre 

     



 

APÊNDICE 

A - Escola Classe 05 do Guará -  2018  -  Subprojetos e Ações por Ano   

 

1º Ano 

 

2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

Projeto 

Identidade 

Nutricional 

(Alimentação 

saudável) 

Ortografia – 

semanalmente 

Filosofando 

com filmes  

Sarau Literário  

- Pizza com 

poesia 

 

Bichionário Palestra sobre 

Saúde Bucal  

Literário com 

ficha literária 

Noite literária 

do Pijama 

Pintores 

Famosos 

 

Literatura  Palestras sobre 

higiene pessoal 

com 

profissionais 

(não 

estagiários)  

Sarau  As Regiões 

Brasileiras 

 Palestras 

contra o 

Bullying 

  Projeto 

Literário – 

Fichas dos 

livros 

 Valores - 

semanalmente 

  Música 

 Resgate das 

brincadeiras 

anticas – 

Projeto 

Educação em 

Movimento 

   

 Confecção de 

brinquedos 

com sucata 

   

 Informática  - 

Alfabetizando 

com jogos 

   

 Horta ou 

jardinagem 

   

 Palanquinho     

 Datas 

comemorativas 

   

 

 

 

 

 

 



 

B – Passeios sugeridos pelos docentes para o ano de 2018 

1º Ano 1)1º Bimestre - Visita ao Zoológico – durante um dia (agendar de 5 a 9 de 

março ou de 12 a 16 de março) 

 

2) 3º Bimestre ou encerramento do ano letivo - Visita a um hotel fazenda 

- encerramento do Projeto Bichionário 

Sugestões: Buriti Alegre – Verde Perto, Sítio Geranium e Vila Velluti  

  

3) Água Mineral  

2º Ano 1) Cinema 

2) Teatro 

3) Zoológico 

3º Ano  1) Planetário 

2) Parque Ezequias Herenger (com monitor) 

3) Zoológico 

4) Teatro 

5) Cinema 

6) CCBB 

4º Ano 1) Tour pela capital 

2) Espaço Israel Pinheiro – sustentabilidade e a flora (materiais 

didáticos) 

3) Catetinho 

4) Super quadras 

5) INMET 

6) Instituto Histórico e Geográfico 

7) Planetário 

8) Jardim Botânico 

9) Museu Vivo da Memória Candanga 

5 º Ano 1) Planetário 

2) Museu do Banco Central 

3) Bye Bye 

 



 

C - EVENTOS 

Evento Objetivo Ações Participantes Avaliação 

Festa Junina Proporcionar o 

reconhecimento da 

Cultura Brasileira 

especificamente 

dos costumes, 

danças, comidas e 

brincadeiras da 

tradição 

nordestina das 

festas juninas. 

Arrecadar recursos 

financeiros para 

objetivo pré-

determinado pela 

equipe, de acordo 

com as 

necessidades da 

escola. 

Gincana 

interclasse com 

brincadeiras 

relacionadas ao 

universo das 

festas juninas 

Ensaio de 

danças típicas 

Ornamentação 

do ambiente e 

barracas para a 

venda de 

produtos 

típicos de festa 

junina. 

 Toda a 

comunidade 

escolar 

Após a festa,  

a equipe de 

servidores 

avalia a festa 

e os recursos 

obtidos. 

Destinação 

dos recursos 

obtidos na 

festa. 

Noite Literária Proporcionar um 

momento cultural 

de leitura/contação 

de histórias no 

período noturno 

para os alunos de 4º 

Ano. 

As turmas de 4º 

Ano são 

convidadas a 

participar, de 

uma noite 

literária com 

contação de 

história e 

momento de 

relaxamento e 

descontração 

com lanche 

coletivo. 

Professores e 

alunos de 4º 

Ano, equipe 

gestora e 

demais 

servidores 

envolvidos 

Após a Noite 

literária, os 

envolvidos 

realizam 

avaliação do 

momento. 

Cantata de Natal Reconhecer os 

valores de 

solidariedade e 

fraternidade como 

fundamentos para 

uma sociedade 

mais justa 

Apresentação 

teatral/musical 

sobre os 

valores 

refletidos no 

período 

natalino 

    

   Direção, corpo 

docente e 

discente, Equipe 

de Apoio. 

 

Após a 

apresentação 

da Cantata, 

todos os 

profissionais 

envolvidos 

realizam 

avaliação das 



 

 

 

 

D - Plano de Ação para implementação do Projeto Político Pedagógico 

ações e dos 

reflexos da 

encenação 

sobre os 

estudantes. 

Bye Bye  Confraternizar com 

os alunos de 5º 

Ano que estão 

saindo da escola. 

Festa dançante 

à fantasia em 

que os alunos 

se despedem da 

escola. 

Alunos e 

professores do 5º 

Ano e demais 

professores 

envolvidos. 

Após a 

realização da 

festa , os 

participantes 

avaliam os 

pontos 

positivos e 

negativos da 

festa. 

Gestão Objetivo Ações 
 

Participantes  

Avaliação 

Pedagógica Reconhecer as 

concepções de 

aprendizagem, de 

acordo com o 

currículo em 

movimento no 

planejamento e 

execução das 

atividades 

pedagógicas na 

escola. 

Usar o espaço 

da 

Coordenação 

Pedagógica 

para o 

planejamento 

das atividades, 

projetos 

desenvolvidos 

na escola. 

 

Professores da 

escola 

 

Nas Reuniões 

Pedagógicas 

coletivas, os 

envolvidos 

terão 

oportunidade 

de avaliação 

em todo o 

processo. 

Resultados 

Educacionais 
Reconhecer a 

importância dos 

resultados obtidos 

em avaliações 

externas e internas 

como produto do 

trabalho docente 

realizado. 

Discutir as 

notas, 

classificações e 

resultados de 

aprendizagens 

de todos os 

estudantes da 

escola (Ideb, 

SIPAE/DF etc.) 

  

Todos os 

servidores da 

Escola. 

Em reuniões 

pedagógicas 

coletivas, toda 

a comunidade 

escolar e 

convidada a 

conhecer os 

resultados 

obtidos nas 

avaliações, de 

larga escala e 

institucional. 

Nos conselhos 

de Classe 

Bimestrais, o 

corpo docente, 

Equipe Gestora 



 

e Equipe de 

Apoio 

reconhecem as 

aprendizagens 

e discutem 

estratégias 

interventivas 

para todos os 

estudantes. 

Administrativa Direcionar os 

serviços 

administrativos da 

escola a um bom 

funcionamento. 

Orientar os 

servidores da 

limpeza, 

cantina, 

secretaria, 

portaria, 

serviço de 

vigias, para as 

atribuições e 

importância de 

cada serviço 

para a Escola. 

    

   Equipe Gestora 

 

 A avaliação da 

gestão 

administrativa 

é feita 

constantemente 

por meio das 

observações e 

retorno dado 

pelos 

servidores da 

escola. 

Financeira  Administrar os 

recursos 

financeiros 

recebidos do 

Governo Federal e 

Distrital e da 

Associação de Pais 

e Mestres. 

Por meio do 

reconhecimento 

das necessidades 

materiais da 

escola, utilizar os 

recursos 

financeiros 

recebidos. 

Equipe gestora. O Conselho 

Escolar irá 

fiscalizar e 

indicar a 

utilização dos 

recursos 

recebidos e a 

equipe gestora 

irá publicar 

todos os 

valores e 

serviços 

realizados. 

Participativa  Realizar a gestão 

participativa com 

toda a comunidade 

escolar com 

sugestões e 

encaminhamentos 

das necessidades da 

escola. 

Por meio da 

Avaliação 

Institucional 

periódica e das 

Reuniões do 

Conselho 

Escolar, decidir 

coletivamente 

sobre os 

assuntos 

prioritários da 

Escola em seus 

diversos 

âmbitos. 

Conselho 

Escolar e Equipe 

Gestora. 

O Conselho 

Escolar 

constantemente 

avaliará as ações 

e juntamente 

coma equipe 

gestora para 

redirecionament

o das ações. 

De pessoas Proporcionar a Propor reuniões 
 

Equipe Gestora 

Por meio do grau 

de satisfação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integralidade entre 

os servidores da 

escola, reconhecendo 

a importância de 

cada um para o bom 

andamento das 

atividades da 

instituição. 

periódicas com 

espaço de 

confraternizaçã

o para o 

reconhecimento 

pessoal. 

sobre o trabalho 

realizado na 

escola de todos os 

servidores. 
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