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I – APRESENTAÇÃO 

 

A proposta básica deste trabalho é oferecer contribuições a partir da reflexão dos 

educadores, alunos, pais, núcleo gestor e funcionários da ESCOLA CLASSE SRIA, visando 

intensificar o desenvolvimento de ações cooperativas, eficazes e renovadoras. 

O Projeto Pedagógico é compreendido como processo de ação participativa onde as 

pessoas se interagem politicamente em função das necessidades, interesses e objetivos 

comuns. Busca um maior envolvimento na ação educativa, considerada responsabilidade de 

todos os membros da Comunidade Escolar. 

A educação, em todos os tempos, e principalmente nos dias de hoje, ressente-se de 

maior aprofundamento e clareza sobre o verdadeiro sentido da vida e da aprendizagem e sobre 

os objetivos a serem alcançados. Não se trata simplesmente de aprender mais algumas 

matérias, mas, antes, preparar-se para o pleno exercício de sua cidadania. 

O desafio é sair da postura reprodutiva, oferecendo indicadores que facilitem o 

aprender e o saber pensar. Seguindo essa linha de pensamento, na caminhada em busca da 

construção do saber, o mundo sente a necessidade de incluir o pensar próprio desde os anos 

iniciais da vida escolar do educando. 

Planejar é o ato pelo qual decidimos o que construir; é o processo de abordagem 

racional e científica dos problemas da educação.  

Segundo Gadotti (Veiga, 2001, p. 18): Todo projeto supõe ruptura com o presente e 

promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-

se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função da promessa 

que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser 

tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os 

campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. 

 A proposta pedagógica da Escola Classe SRIA privilegia o ensino enquanto 

construção do conhecimento, o desenvolvimento pleno das potencialidades do aluno e sua 

inserção no ambiente social utilizando, para isso, os conteúdos curriculares da base nacional 

comum e os temas transversais, trabalhados em sua contextualização. 

É no meio social a que pertence e nas trocas simbólicas com as demais pessoas que o 

indivíduo aprende e constrói representações sobre si e sobre o mundo com o qual interage. 

Nessa concepção, as práticas pedagógicas são mediadas pela relação entre os 

diferentes envolvidos (professor-aluno; aluno-aluno e outros), uma vez que a aprendizagem é 

centrada nos diferentes modos como o sujeito aprende como interage com seu meio cultural e 

social e como se apropria dos bens culturais nele produzidos. Para garantir a unidade 

curricular, os eixos transversais: Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade, bem como os conteúdos e os processos de 

avaliação educacional em seus três níveis: aprendizagem, institucional e de sistema, são 

importantes na construção da proposta pedagógica. 

A Proposta Pedagógica destina-se a dar informações sobre a organização escolar que 

pressupõe diretrizes permeadas por princípios básicos da educação que devem inspirar os 

trabalhos pedagógicos. Os princípios axiológicos possibilitam o fortalecimento dos laços de 

solidariedade e tolerância recíproca, a formação de valores, o desenvolvimento como pessoa 

humana, a ética, o exercício da cidadania. Já os princípios pedagógicos orientam a equipe de 

profissionais, a comunidade e os alunos, na interdisciplinaridade e na contextualização que 

vinculem a educação ao mundo do trabalho e à prática social, à compreensão de significados, 

à preparação para o exercício da cidadania, a construção da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico. Relacionar a teoria com a prática, almejando que, cada pessoa possa se 

situar em relação ao que a escola pretende realizar, que é a formação de cidadão. 
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O presente documento é o norteador do trabalho a ser construído coletivamente por 

todos os segmentos atuantes na comunidade escolar, pautados na perspectiva apresentada 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e na Lei de Diretrizes e Bases 

da educação Nacional 9.394/96 – LDB além do currículo em movimento. 

Dentre os preceitos da gestão democrática; participação, autonomia e democracia, 

orientam a escola quanto aos princípios gerais que visam a consecução de metas, tais como: o 

respeito aos direitos humanos, exclusão de qualquer tipo de discriminação e igualdade de 

direitos (de forma a garantir equidade em todos os níveis) entre outras, que foi construída a 

proposta pedagógica. 

Uma das tarefas que nos comprometemos ao planejar o trabalho é a de formar um 

cidadão trabalhador capaz de interferir de forma crítica na prática social, a compreensão de 

significados, preparação para o exercício da cidadania e a construção da autonomia intelectual 

e pensamento crítico. 

O Projeto Político Pedagógico tem como princípio o “educando” sendo o elemento 

essencial na construção de uma relação socioeducativa transformadora. 

 De acordo com o Currículo em Movimento “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. Assim, o projeto 

pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e 

de afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para 

receber e incorporar saberes próprios da comunidade, resgatando tradições e culturas 

populares.” Página 28 

Por fim, a Proposta Pedagógica da Escola Classe do SRIA explicita de forma clara o 

papel da escola na formação dos alunos, onde todos os professores, funcionários e todo o 

corpo da escola assumem sua função educadora, focando o desenvolvimento integral do 

aluno. Este documento contempla diretrizes para uma educação aberta às novas experiências e 

ideais. Educar para a autonomia e eficácia, com foco no sucesso escolar, além de promover 

avaliações e ajustes internos, anuais ou em qualquer momento, que se fizer necessário, para 

mudanças, quando for o caso, dos princípios, das finalidades e dos objetivos institucionais. 

 

 

II – ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Escola Classe do SRIA sempre teve seu trabalho centrado na qualidade do ensino 

com significado, visando a prática dos conteúdos interdisciplinares, respeitando a livre 

expressão e formação integral do educando.  

É uma escola comprometida com as mudanças, pois sabemos que o mundo vive hoje 

rápidas e complexas transformações, tendo o conhecimento como mola propulsora com 

importantes consequências sociais, econômicas e culturais. 

Localizada no Anexo III da Secretaria de Educação, mas pertencendo à CRE do 

Guará, foi fundada em 1969 com sede provisória. A Escola Classe do SRIA foi inaugurada 

em 09 de março de 1979, sendo o governador do Distrito Federal Excelentíssimo Sr. Elmo 

Serejo Farias. Em 1990 ela foi reinaugurada. Sua construção ocorreu devido à necessidade de 

atender a comunidade local, filhos de funcionários de Secretaria de Educação e crianças que 

viviam em invasões próximas à escola. 

Hoje, a escola atende no total 230 alunos oriundos das chácaras próximas a escola, da 

cidade estrutural, cidade do automóvel e SIA. 
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A estrutura física da escola é composta de 5 (cinco) salas de aula, laboratório de 

informática, sala de leitura, uma cantina, secretaria, sala dos professores, SOE, cozinha e 

depósito de merenda. Tem uma área verde bem ampla. 

Por atender uma clientela de baixa renda e que não dispõe de recursos básicos de 

moradia, proporcionamos palestras e vivências. Dentre elas destacamos a higiene dos dentes, 

corpo e cabelo, orientações básicas de saúde e a cada bimestre palestras com temas 

contemplados pelos pais.  

A cada ano, a comunidade está mais participativa no acompanhamento da Educação 

do filho através de ações na aprendizagem do educando. Várias ações são realizadas na escola 

durante o ano para que a família participe da vida escolar. Como exemplo temos a “Festa 

Junina”, Festa da Família, Dia das Mães, Feira de Ciências, Hora Cívica, entre outras onde a 

escola tem suas portas abertas para receber a família. 

Por fim, a escola visa uma educação integral do aluno tanto física quanto intelectual. 

 

III – FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

Os princípios norteadores foram definidos em consonância com as diretrizes emanadas 

da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases vigentes, conforme se segue: 

→ A Educação possibilita ao ser humano o desenvolvimento harmonioso em suas 

dimensões física, social, emocional, cultural e cognitiva nas relações individuais, civis e 

sociais. 

→A Educação Básica constitui um direito inalienável do homem em qualquer idade e 

capacita-o a alcançar o exercício pleno da cidadania de forma a ser promovida não como uma 

justaposição de etapas fragmentadas, mas em perspectiva de continuidade articulada entre 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

→ Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum são valorizados na prática pedagógica como norteadores que são da 

vida cidadã. 

→ A vivência do processo educativo tem como objetivo propiciar ao cidadão 

condições de responder positivamente às grandes necessidades contemporâneas de 

aprendizagem: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e 

aprender a empreender, segundo os quatro pilares da educação “Jacques Delouis”. 

→ Os valores estéticos, políticos e éticos, organizados sob as premissas básicas da 

sensibilidade, igualdade e identidade, essenciais à formação integral do educando, permeiam a 

organização curricular, as relações interpessoais, o planejamento, o acompanhamento e a 

avaliação de todo o trabalho docente, discente, gerencial e administrativo. 

→ A flexibilidade teórico-metodológica e o reconhecimento e a aceitação do 

pluralismo de ideias constituem elementos essenciais na definição da política pedagógica 

adotada.  

→ A ação pedagógica enfatiza procedimentos capazes de favorecer a compreensão e o 

domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos em que se baseiam os processos 

produtivos da sociedade atual. 

→ O sistema educacional proporciona recursos e meios que atendam às necessidades 

educacionais de todos os alunos, de modo a oportunizar o seu desenvolvimento e a sua 

aprendizagem, garantindo: educabilidade de todos os seres humanos, direito a equidade, 

igualdade de oportunidades educacionais independente dos comprometimentos que possam 

apresentar; respeito à dignidade humana, direito à liberdade de aprender e expressar-se; e 

direito de ser diferente. 

→ A Secretaria de Estado de Educação favorece uma educação de qualidade, 

incentivando maior participação de todos, inclusive da família, no acompanhamento da 
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educação promovendo ações que levem ao cumprimento de metas do Compromisso Todos 

pela Educação. 

À Luz desses princípios norteadores anunciados, a Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal e a escola têm como foco de atuação: 

→ Aprendizagem: A centralidade da ação escolar é o educando e a aprendizagem, 

não entendida como acumulação de informações e conteúdo, e sim como um processo de 

formação e de construção do ser humano, intrínseca aos sujeitos que se relacionam que se 

comunicam e se formam no ambiente social e pedagógico da instituição educacional. Alunos, 

professores e pais aprendem, quando se relacionam, e se comprometem com conteúdos e 

novas aprendizagens, de forma sistemática e contínua, no espaço escolar e fora dele, a partir 

de seus saberes, realidade e expectativas.  

→ Formação de professores e de gestores: A formação inicial e em serviço é 

intrínseca ao ser e, mais ainda, quando se torna professor-educador e gestor da educação 

escolar. Revigorar e qualificar os atores envolvidos na Educação é um fator de impacto e de 

mudanças na ação e prática pedagógica dos professores e dos gestores. 

→ Gestão Compartilhada: Regulamentada pela Lei 4.751/2012 instituições 

educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal será exercida conforme o 

disposto no art. 206,VI da Constituição Federal, nos arts. 3º VIII, e 14 da LBD, e no art. 222 

da Lei Orgânica do Distrito Federal. Visa a atingir os objetivos explícitos naquela legislação. 

→ Educação Integral: Amparada legalmente no art. 205 da Constituição Federal, 

combinado com o art. 2 º da LDB e regulamentada pelo Decreto nº 28504, de 4/12/07, do 

GDF, constitui uma das principais metas do Plano de Desenvolvimento da Educação e 

objetiva promover a melhoria qualitativa e quantitativa da oferta educacional escolarizada, 

visando o acesso, à permanência e ao êxito dos educando na instituição educacional pública. 

→ Avaliação Institucional: O Programa de Avaliação do Desempenho da Instituição 

educacional medirá tanto a eficácia da gestão escolar quanto da aprendizagem dos alunos. O 

desempenho das instituições educacionais será medido a partir de um indicador que reunirá 

diversos quesitos a serem avaliados – quer aqueles que dizem respeito aos aspectos 

pedagógicos, no caso, a ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização),Provinha Brasil,   o 

IDEB (índice de Desenvolvimento da Educação Básica), criado pelo Ministério da Educação 

para medir a qualidade da Educação no Brasil. Na escola SRIA fazemos a avaliação formal e 

informal durante todo o ano. A cada bimestre o professor faz uma análise do que foi trabalho 

no período. 

 

IV – MISSÃO 

 

Oferecer um ensino de qualidade que possibilite o desenvolvimento do senso crítico, 

respeitando e valorizando o ser humano em seus princípios étnicos fundamentais: igualdade, 

liberdade, solidariedade, participação e diversidade com as principais estratégias de ação. 

Busca constante de aperfeiçoamento, tendo a aprendizagem como processo contínuo de 

aquisição do saber; cooperação, melhorando a comunicação e buscando a participação e o 

desenvolvimento do ser humano, da escola e da comunidade na  visão consciente e crítica da 

realidade. 

 

VISÃO 

 

Ser uma escola de referência, primando pela qualidade e criatividade no ensino, 

através do trabalho participativo e responsável, contribuindo para uma sociedade justa e 

humana.  
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VALORES 
 

1. Comprometimento com a educação. 

2.  Respeito com a individualidade, coletividade e com o ambiente. 

3.  Ética e profissionalismo. 

4.  Resgate da autoestima. 

5.  Valorização do conhecimento. 

6.  Autonomia. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Objetivo Geral 

 

 A coletividade de EC SRIA pretende inserir o educando na vida em sociedade por 

meio da construção do conhecimento e desenvolvimento de valores e competências que 

favoreçam a consolidação de atitudes com uma sociedade democrática, fraterna, justa e 

igualitária. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver ações de forma significativa visando a construção do conhecimento no 

processo ensino-aprendizagem. 

 Implementar prática pedagógica buscando a interdisciplinaridade, criatividade, 

afetividade e o equilíbrio com a participação ativa e responsável do próprio estudante em seu 

processo de aprendizagem. 

 Disponibilizar recursos tecnológicos para uma aprendizagem mais ampla, 

satisfazendo a curiosidade intelectual e aplicar conhecimentos adquiridos. 

 Desenvolver a independência, criatividade e a autoconfiança do estudante, estas 

estimuladas em decorrência de avaliação mediadora e justa. 

 Promover ações que viabilizem a integração escola-comunidade. 

 Compreender o mundo, suas relações de poder e pluralismo cultural e atuar nele de 

forma crítica, criativa e responsável. 

 Promover ações que visem a responsabilidade e atitudes consciente na proteção ao 

meio ambiente. 

 Valorizar o profissional de educação 

 

 

V – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO OFERECIDO 

 

 

Perfil da Escola Classe do SRIA 

 

 

 Infraestrutura  

 

 

A Escola Classe do SRIA ocupa parte das instalações do complexo de repartições da 

Secretaria de Educação, anexo III, localizada na área de serviços públicos, lote I, no Setor de 

Indústria. Está vinculada a Coordenação Regional de Ensino do Guará. 
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Cada um dos seguimentos da escola tem sua forma de atuação organizada para atender 

às especificidades próprias dos alunos nos turnos matutino e vespertino que hoje atende desde 

a Educação Infantil, BIA e 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Sendo assim a escola atende: 

 Turno VESPERTINO: 

Educação Infantil (2º Período) – 1 turma; 

Ensino Fundamental 4º ano – 2 turmas; 

Ensino Fundamental 5º ano – 2 turmas; 

Total de alunos atendidos no turno: 112 

 Turno VESPERTINO: 

Educação Infantil (1º Período) – 1 turma; 

Ensino Fundamental 1º ano – 1 turma; 

Ensino Fundamental 2º ano – 1 turma; 

Ensino Fundamental 3º ano – 2 turmas. 

Total de alunos atendidos no turno: 118 

 

Total de alunos atendidos na Escola:  230 

 

 

VI – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVAS MATRIZES 

 

A Escola Classe SRIA prima por uma educação integral do educando. Com base nesse 

princípio, algumas atitudes são adotadas como base norteadora do trabalho. As políticas e 

programas visam à formação integral do indivíduo, articulada ao ambiente social de todos os 

envolvidos em educação e daqueles beneficiados pela mesma. O caráter organizacional e 

institucional centram-se nos propósitos de aprendizagem e formação. 

A presente Proposta Pedagógica considera o aluno como um ser original e criativo, 

que aprende na vida social e no espaço escolar; que tem potencialidade e necessidade de 

interagir e de refletir sobre a diversidade do conhecimento humano; que tem direito de ter 

acesso ao conhecimento na sua complexidade prática e teórica; que modifica o que sabe 

constantemente; que participa da construção do saber escolar e que é um produtor de cultura. 

Nessa perspectiva, a organização de métodos de ensino parte do diagnóstico feito pelo 

professor, dos conhecimentos organizados das disciplinas e dos domínios prévios dos alunos. 

Isso requer do educador o desenvolvimento de certa sensibilidade que rompa com os 

estereótipos e pré-modelos veiculados pela sociedade ou mesmo pela comunidade escolar, 

que padronizam categorias de alunos, seja pela faixa etária, seja pela origem étnica ou 

sociocultural. 

O currículo da Educação Básica inclui desde os aspectos básicos que envolvem os 

fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação até marcos teóricos que a concretizam 

na sala de aula, relacionando princípios e operacionalização, teórica e prática, planejamento e 

ação. 

Destaca-se, ainda, a obrigatoriedade de inclusão dos conteúdos referentes à História e 

à Cultura Afro-Brasileira e Africana (Lei nº 10.693/2003). Tais conteúdos devem ser 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Arte, Literatura e 

História Brasileira. 

O tema Serviço Voluntário também faz parte da proposta pedagógica da instituição 

educacional de forma interdisciplinar, de acordo com o Decreto nº 28.235, de 27 de agosto de 

2007 (DODF de 28/08/07).  

O Ensino Religioso regulamentado pela Lei 9475, de 22 de julho de 1997, que dá nova 

redação ao art. 33 da LDB e, no Distrito Federal, pela lei nº 2.230, de 31 de dezembro de 

1998, compõe a Parte Diversificada do Currículo. Constitui disciplina dos horários normais da 
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instituição educacional e é parte integrante da formação básica do cidadão, assegurando o 

respeito à diversidade cultural religiosa, vedadas quaisquer formas de proselitismo.  

Tendo por base essas considerações iniciais, será apresentada, a seguir, a forma como 

se organiza o currículo da Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal em suas diferentes etapas e modalidades de ensino, bem como a organização 

curricular na Escola Classe SRIA. 

 

 

Educação Infantil 

 

A trajetória da Educação Infantil no Brasil remete-nos a um cenário de grandes 

conquistas. A Constituição Federal de 1998 em seu art. 208, inciso IV, dispõe que é “dever do 

Estado assegurar atendimento às crianças de até 5 (cinco) anos de idade na Educação Infantil, 

ofertados em creches e pré-escola”. Dessa forma, do ponto de vista legal, a Educação Infantil 

passou a ser um dever do Estado e um direito da criança. 

A LDB vem reafirmar o já exposto na Constituição. Assim, a Educação Infantil 

constitui a primeira etapa da Educação Básica (art. 29 da LDB) e tem por finalidade “o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade. E deve cumprir duas funções 

indispensáveis e indissociáveis: educar e cuidar.” 

Educar, conforme preconizado no Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, consiste em proporcionar momentos de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas, de modo a contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis e a 

aquisição das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas. Já o cuidar 

significa valorizar e ajudar a criança no desenvolvimento de suas capacidades. Para se atingir 

tais objetivos é necessário que as atitudes e os conhecimentos estejam voltados para o 

desenvolvimento integral da criança, levando em consideração as diferentes realidades 

socioculturais. É importante ressaltar que na Educação Infantil o cuidar e o educar contribuem 

para a formação de um ser humano crítico, criativo, reflexivo e solidário. 

Nessa perspectiva, para que as crianças possam exercer sua capacidade criativa é 

imprescindível que a instituição educacional proporcione momentos de ludicidade. A 

brincadeira e/ou o jogo proporciona benefícios indiscutíveis no desenvolvimento, na 

construção da autonomia e no crescimento da criança. Por seu intermédio, ela explora o meio, 

as pessoas e os objetivos que a rodeiam, e aprende a coordenar variáveis para conseguir um 

objetivo. 

O Currículo da Educação Infantil deve possibilitar o alcance de três objetivos básicos 

na Educação Infantil: 

 Construção da identidade e da autonomia; 

 Interação e socialização da criança no meio social, familiar e escolar; 

 Ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo. 

Da análise dos documentos oficiais, podemos afirmar que os estudos sobre currículo e 

sobre Educação Infantil (EI) avançaram bastante desde os anos de 1980. Esses documentos 

são dotados de dois grandes eixos: Conhecimento de Mundo e Formação Pessoal e Social. 

Em relação ao eixo Conhecimento de Mundo destacam-se os seguintes sub eixos: 

movimento, artes visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, e 

conhecimento lógico-matemático. No eixo Formação Pessoal e Social desenvolvem-se os de 

identidade e autonomia. 

Ao se estruturar o Currículo em âmbito de experiência e eixos de trabalho, está se 

considerando e respeitando a criança como um ser social, integral e em franco 

desenvolvimento. Significa que não se pode limitar suas oportunidades de descobertas, que é 
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necessário conhecê-la verdadeiramente para proporcionar-lhe experiências de vida ricas e 

desafiadoras; procurar não fazer por ela, mas auxiliá-la a encontrar meios de fazer as coisas a 

seu modo. Enfim, é deixá-la ser criança. 

Considerando que todo ser humano traz consigo sua história de vida, é certo que a 

criança, quando chega à instituição educacional, possui saberes culturais ricos de significados. 

A educação formal favorece a utilização de tais saberes na aquisição de novos 

conhecimentos, isto é, a partir de estruturas já construídas, a criança assimila e interage com o 

novo.  

A ação pedagógica deverá estabelecer, na relação cotidiana, pressupostos básicos e 

medidas didáticas que facilitem os princípios norteadores para aprendizagem coletiva e que 

favoreçam relações significativas da criança com seus pares e consigo mesma. 

Sabendo como o indivíduo constrói a sua autonomia, isto é, como a pessoa aprende a 

se autogovernar, a Educação Infantil considera o que as crianças sabem fazer sozinhas e o que 

são capazes de fazer de acordo com o seu nível de desenvolvimento, conforme preconizado 

por Vygotsky (1998). 

No que diz respeito ao domínio socioafetivo, Constance Kamii e RhetaDevriés (1991), 

estudiosas da obra de Piaget, descrevem três princípios:  

1. Encorajar a crianças a tornar-se progressivamente autônoma frente aos adultos; 

2. Encorajar as crianças a interagir e a resolver seus conflitos; 

3. Encorajar a criança a ser independente e curiosa, a tomar iniciativa na persecução 

dos seus interesses, a ter confiança na sua capacidade de fazer uma ideia própria das coisas, a 

exprimir suas ideias com convicção e a acabar com seus medos e suas angústias de maneira 

construtiva, e a não se desencorajar facilmente. 

 

Em relação ao domínio cognitivo, Kamii e Devriés (1991) relacionam os seguintes 

princípios:  

1. Ensinar no contexto do jogo da criança; 

2. Encorajar e aceitar as respostas “erradas” da criança. 

3. Pensar no que a criança pensa (...). 

4. Ensinar tanto os conteúdos como os processos. 

No decorrer da Educação Infantil, há uma série de saberes culturais que devem ser 

conhecidos e de aspectos que ajudam a desenvolver as crianças. Isso se refere, intimamente, 

aos conteúdos educativos, ressaltando-se que esses conteúdos têm um tratamento especial, 

contextualizado, não-fragmentado e significativo. 

O trabalho com a linguagem constitui-se em um dos seus eixos básicos, devido à 

importância da apropriação da língua com seus significados culturais, para a interação social, 

a construção de conhecimento e o desenvolvimento gradativo das quatro competências 

linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever. 

A implementação do trabalho educativo deve considerar as constantes mudanças na 

conjuntura mundial, como a globalização e a informatização dos meios de comunicação, que 

têm trazido uma série de reflexões sobre papel da instituição educacional nesse novo modelo 

de sociedade. 

Um currículo que contemple a criança em sua totalidade deve propor a adoção de 

políticas contextualizadas, de forma a superar a ideia fragmentada e compartimentalizada das 

ações educativas, favorecendo a construção de práticas que respondam às demandas da 

criança e de seus familiares. Sendo assim, a pedagogia de projetos ganha destaque na 

Educação Infantil, visto que por meio deles se favorece a aprendizagem significativa. 

Uma proposta educativa precisa considerar que, durante o seu desenvolvimento, a 

criança passa por diferentes etapas, formas de pensar e agir, que caracterizam suas relações 

com o mundo físico e social. 
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Por meio das relações com o outro, a personalidade vai sendo construída 

gradativamente; portanto, a Educação Infantil exerce influência significativa na formação 

pessoal e social da criança, numa perspectiva de educação para a cidadania que se reflete na 

qualidade de formação do ser humano que interage ativamente no meio em que vive. 

Em decorrência da implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, conforme a 

Lei nº 11.274/2006, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no ano de 2008, 

universalizou atendimento a todas as crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental. 

Visando a assegurar o acesso das crianças à Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, a Secretaria de Estado de Educação tem dado continuidade à política pública de 

universalização de atendimento às crianças da Educação Infantil em:  

 Creche ou entidade equivalente, para crianças de até 3 anos de idade; 

 Centro de Atenção Integrado a Criança (CAIC); 

 Jardim de Infância; 

 Centro de Educação Infantil; 

 Outras instituições, preferencialmente onde funcionem os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Na Escola Classe SRIA, temos uma turma de 2º período, da Educação Infantil no 

turno matutino e uma turma de 1º período da Educação Infantil no turno vespertino. As 

turmas permanecem por cinco horas, diariamente, sob a responsabilidade de um único 

professor que cumpre carga horária de 40 horas, incluída a coordenação pedagógica. Neste 

ano de 2018 o professor regente conta com o auxílio de um Educador Social Voluntário 

exclusivo para o auxílio pedagógico em sala de aula, com uma carga horária diária de 04 

horas. 

Entende-se como instituição de Educação Infantil de qualidade um espaço que 

reconheça a criança como ser completo e indivisível, que possui saberes, conhecimentos, e, 

sobretudo, como alguém que tem necessidade de interagir com o mundo para melhor 

compreendê-lo. Uma instituição educacional que, de fato, proporcione descobertas, troca de 

experiências, aprendizagens significativas e o desenvolvimento da criança. Um lugar que 

viabilize as relações de respeito pelas múltiplas formas de ser e estar no mundo. Em outras 

palavras, um espaço onde as relações sejam pautadas por princípios éticos. 

 

 

Ensino Fundamental 

 

O Ensino Fundamental destina-se à formação da criança e do adolescente, objetivando 

o desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de auto-realização e exercício 

consciente da cidadania plena. Obrigatório a todos, a segunda etapa da Educação Básica 

supõe o exposto no art. 3º da LDB, no qual estão garantidos os princípios de igualdade, da 

liberdade, do reconhecimento do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, além da 

valorização de professores e da gestão democrática do ensino público como garantia de 

padrão de qualidade. O exercício do direito atende ao fim maior da educação, personalizando 

no pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercer a cidadania e para a 

qualificação para o trabalho (art. 22, LDB). 

Não se pode deixar de considerar que é durante os primeiros anos de escolarização que 

o aluno tem a oportunidade de vivenciar experiências significativas de aprendizagem. Esse 

aluno adquire experiência e amplia sua estrutura mental e emocional, apropria-se de maneiras 

novas de pensar e agrega valor ao seu estilo de resolver problemas e compartilhar afetividade. 

Além disso, aprende a utilizar estratégias metacognitivas e desenvolve habilidades cada vez 

mais refinadas ao longo de todo o percurso escolar. Ele se prepara em exercer sua autonomia 
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em direção a tarefas sociais e afetivas que o conduzirão à juventude bem-sucedida e à vida 

adulta de sucesso. Durante o percurso no Ensino Fundamental, o aluno tem a oportunidade de 

se conhecer e de conhecer o “outro” em espaços de socialização próprios dessa fase; de fazer 

escolhas, fortalecer sua autoestima e sua subjetividade, além de manifestar seus desejos e de 

atendê-los de forma proativa – conquista própria do conhecimento adquirido. Enfim, o que o 

aluno constrói durante esses anos de escolarização será a expressão de seu talento, de sua 

criatividade e de sua capacidade de realização. 

O Ensino Fundamental, representado pelos milhares de alunos que totalizam a maior 

parcela das matrículas na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, deve ser compreendido 

como um celeiro de fomento dos novos paradigmas de sucesso e excelência na educação. 

Nessa medida, deverá estar também imbuído da busca pela inovação tecnológica e 

científica, compatíveis com a resolução de problemas e demandas da sociedade 

contemporânea, por meio do compartilhamento dos princípios de responsabilidade e de 

flexibilidade teórico-metodológicos de ações pedagógicas, favorecendo, assim, o 

planejamento, o desenvolvimento e a avaliação dos processos educacionais concretizados na 

qualidade e no respeito à equidade de direitos e deveres de alunos, professores e gestores da 

educação. 

O momento atual da educação brasileira e, sobretudo do Ensino Fundamental, remete 

às grandes transformações sociais e tecnológicas, o que ocasiona mudanças na prática 

educativa, em virtude da necessidade de oferecer aos alunos uma formação compatível comas 

demandas do mundo moderno, valorizando habilidades, competências pessoais, 

conhecimentos e valores para além da aquisição de quantidade de informações. Esse 

paradigma fortalece a autonomia do aluno e favorece o desenvolvimento de uma postura 

empreendedora que dará conta das exigências do mundo globalizado. 

A LDB, em seu art. 32, afirma que o Ensino Fundamental obrigatório, com duração de 

9 anos, gratuito na instituição educacional pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

1. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

4. O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (Redação dada pela Lei nº 11.272/2006.) 

O entendimento das questões relativas ao acesso à instituição educacional, ao fluxo 

institucional e à qualidade de ensino ganha relevância quando se foca o Ensino Fundamental, 

considerando que a legislação determina que a oferta dessa etapa de ensino, pelo Estado, é 

obrigatória. 

Cabe ressaltar ainda que, no contexto atual, a oferta de educação com qualidade e 

equidade é uma prioridade nacional. O MEC lançou em abril de 2007 o Plano de 

Desenvolvimento pela Educação – PDE, que consiste em um conjunto de ações a serem 

realizadas no curto, médio e longo prazo, por meio de parcerias entre diferentes níveis de 

governo e da sociedade civil. A finalidade do PDE é construir uma educação de qualidade que 

garanta, além do acesso à instituição educacional, a efetiva aprendizagem dos alunos. Para 

tanto, foram fixadas metas de qualidade por meio do Índice de Desenvolvimento da Educação 

– IDEB, que se baseia em indicadores oficiais de fluxo e desempenho. 

À luz dos objetivos do milênio e da concepção da educação como direito fundamental, 

cabe lembrar que se considera um sistema educacional de qualidade, quando todas as crianças 

e os jovens são atendidos em três perspectivas: estar na instituição educacional, aprender e ser 
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aprovado ao final de cada ano letivo. Desse modo, o ideal, de qualidade em educação, 

portanto, não se limita ao acesso à instituição educacional, mas se consolida com a 

aprendizagem do aluno e sua permanência no sistema de ensino até a conclusão do Ensino 

Fundamental e, também do Ensino Médio. 

A oferta de um ensino de qualidade constitui, assim, um processo permanente de 

orientação de políticas públicas comprometidas com o desenvolvimento socioeconômico e 

com a prática pedagógica consciente e responsável. 

O Ensino Fundamental no Distrito Federal a partir de 2013 foi dividido em Ciclos. O 

1º Ciclo compreende a Educação Infantil; no II Ciclo temos: Bloco I – BIA e Bloco II que 

representa o 4º e 5º Ano. O III Ciclo vai do 6º ao 9º Ano. No Ensino Médio temos a 

semestralidade.  

A Secretaria de Educação do Distrito Federal optou por seguir as recomendações do 

Ministério da Educação quanto à nomenclatura de organização dessa etapa de ensino, 

conforme quadro a seguir:  

 
ENSINO FUNDAMENTAL 

1º CICLO 2º CICLO  

EDUCAÇÃO INFANTIL BIA BLOCO I BLOCO II 

1º 

PERIODO 

2º 

PERIODO 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano   

 

 

Os três primeiros anos do Ensino Fundamental de 9 anos integram o 2º CICLO    de 

aprendizagem: Bloco Inicial de Alfabetização, de forma que correspondem, respectivamente 

ao Bloco I , BIA e o Bloco II 4º e 5º pretende-se que essa etapa de ensino possibilite ao aluno 

ampliar sua capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de conhecimento, 

competências e habilidades, e a formação de atitudes e valores. 

Na Escola Classe SRIA, tanto o Bloco I e II estão em desenvolvimento para o ano 

letivo de 2018. 

A organização do Currículo em Movimento do Ensino Fundamental tem como 

fundamento da prática pedagógica os princípios e valores emanados da Constituição Federal e 

da Lei de Diretrizes e Bases. O Currículo da Educação Básica da Rede Pública de Ensino 

propõe flexibilidade e descentralização, reforçando a necessidade de construção de uma 

identidade coletiva em que as decisões e as responsabilidades sejam compartilhadas em todos 

os níveis e modalidades de ensino, tendo como base o respeito aos direitos e deveres de 

alunos, bem como os professores e à comunidade escolar.  

Em cada etapa da Educação Básica, o currículo em movimento aponta para a aquisição 

de habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento e maturidade do 

educando, considerando ainda suas experiências e oportunidades vivenciadas nas famílias, na 

instituição educacional e no meio social em que está inserido. 

O estabelecimento “didático” de habilidades e conteúdos em cada fase, longe de 

funcionar como fator de limitação na aquisição de informações e das aprendizagens 

significativas, serve como norteador na busca do conhecimento associado aos princípios 

éticos, às relações sociais e às exigências do mundo do trabalho que fazem da educação o 

mais desafio e a necessidade mais premente da sociedade contemporânea. 

Nesse sentido, para efetivar o desenvolvimento de competências e habilidades no 

Ensino Fundamental para além do saber fazer, deve-se adotar um referencial metodológico 

que dê visibilidade ao currículo e identidade à prática pedagógica reflexiva. Nesse contexto, 

professores e alunos devem eleger o diálogo como eixo das relações e fundamento do ato de 

educar. 
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A integração das Áreas de Conhecimento ao desenvolvimento de Temas Transversais 

adequados à realidade, como os relacionados a Educação Ambiental, Saúde, Sexualidade. 

Vida Familiar e Social, Trabalho, Ciência, Tecnologia, Cultura, Empreendedorismo e 

Serviço Voluntário, propiciam a constituição do saber aliado ao exercício da cidadania plena e 

a atualização de conhecimentos e valores em uma perspectiva crítica, responsável e 

contextualizada. 

Os conceitos específicos são definidos em cada Área de conhecimento e recebem 

tratamento pedagógico em que se valorizam a interdisciplinaridade entre as áreas, e a reflexão 

e a interação substituem a acumulação de informações. Na parte diversificada, o currículo 

sugere a realização de projetos e atividades de interesse da comunidade local e/ou regional, 

integrando à Base Nacional Comum, objetivando ampliar e enriquecer os conhecimentos e os 

valores trabalhados em sala, respeitando o contexto de cada comunidade escolar. 

O aluno, protagonista do ato de aprender, deve ser estimulado, em todos os momentos, 

a questionar, manifestar ideias, dúvidas e opiniões, enunciar conceitos e descobertas, fazer 

associações, pesquisar, concluir, entre outras atitudes positivas, para a construção do 

conhecimento, do desenvolvimento do pensamento crítico e o fortalecimento da autonomia e 

da solidariedade. 

O processo de ensinar-aprender, nas diversas áreas, deve-se desenvolver por meio de 

projetos interdisciplinares que possibilitem uma visão globalizada e concreta de diferentes 

temas e que promovam a geração de novos conhecimentos, o fortalecimento de valores, ações 

e atitudes positivas. 

A correlação entre teoria e prática, fundamental para a aprendizagem, intensifica-se na 

pedagogia de projetos e requer a adoção de estratégias diferenciadas, tais como: 

 Manifestações artístico-culturais de naturezas diversas; 

 Pesquisas, seminários e grupos de estudo;  

 Atividades extraclasse, integradas ao currículo principalmente por meio de visitas 

 Excursões para estudo do meio; 

 Participações em promoções, campanhas e outros eventos sócio comunitários; 

 Aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa;  

 Utilização do laboratório de informática em atividades que busquem o 

conhecimento e estimulem o interesse e a pesquisa científica. 

Ressalta-se que as atividades pedagógicas devem ser contextualizadas e considerar as 

experiências prévias, espontâneas ou aprendidas manifestadas pelos alunos por meio das 

diversas linguagens. É imprescindível considerar, além do currículo formal, tudo o que 

efetivamente ocorre nas salas de aula e na instituição educacional (currículo em movimento), 

envolvendo as relações de convivência e poder entre as partes, sentimentos e experiências não 

expressos (currículo oculto), pois, para ser bem-sucedida, uma proposta pedagógica depende 

da atuação responsável, compromissada e participativa de todos os agentes educativos, em 

situações de envolvimento e cooperação plenos. 

Nessa perspectiva, assegurar a todas as crianças um tempo/espaço resinificado de 

convivência escolar e oportunidades concretas de aprender requer do professor uma prática 

educativa fundamentada na existência de sujeitos, como afirma Freire, “um que ensinando, 

aprende, outro que aprendendo, ensina” (Pedagogia da Autonomia). É a dialética desse 

processo que torna a educação uma prática social imprescindível na constituição de 

sociedades verdadeiramente democráticas. 

Em conformidade com a legislação, o Currículo em Movimento da educação Básica 

das instituições educacionais públicas do Distrito Federal foi construído de forma 

participativa, com base nos PCNS e organizado de modo a permitir o desenvolvimento de 

competências e habilidades dos alunos. Dentre outros aspectos, o Currículo em Movimento e 
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o currículo da Escola Classe SRIA visam a possibilitar ao educando o desenvolvimento de sua 

capacidade de compreender o mundo; alargar as suas fronteiras de conhecimento; aprender a 

ser e a conviver, tornando-se um cidadão por excelência.  

Para tanto, é importante ter em mente que o conteúdo nunca é um fim em si mesmo, 

mas é um veículo, um meio para o aluno aprender a pensar e questionar o próprio 

conhecimento. Ele é também um meio para que o aluno compreenda que aprender não é 

reproduzir verdades alheias, mas olhar para o mundo colhendo dados, interpretando-os, 

transformando-os e tirando conclusões. Somente dessa forma será possível formar cidadãos 

críticos, competitivos e capacitados para serem agentes transformadores de sua própria vida e 

da realidade que os cerca. 

Sendo assim, a SEDF e a Escola Classe SRIA vem adotando medidas e elaborando 

projetos que estão sendo colocadas em prática de modo articulado e integrando, visando à 

promoção, a partir da realidade e das potencialidades da instituição educacional, do 

desenvolvimento pleno dos alunos. 

 

 Ensino Fundamental – CICLOS 

 

A organização curricular, em CICLOS dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

enfatiza a assimilação de conceitos, buscando desenvolver habilidades e competências que 

possibilitem aos alunos prosseguir os estudos (Regimento Escolar das Instituições 

Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 2006). Em face dos princípios 

de interdisciplinaridade e de contextualização que permeiam todo o Currículo da Educação 

Básica, e da habilitação dos professores para atuar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

o tratamento didático-pedagógico dos componentes curriculares será de Atividades, não se 

justificando preestabelecer números de horas para cada um dos componentes curriculares. 

As atividades de cada turma terão a duração diária de 5 horas, sob a responsabilidade 

de um único professor que cumpre carga horária de 40 horas incluída a coordenação 

pedagógica. 

 

2º CICLO Bloco I - BIA Bloco Inicial de Alfabetização 

 

O Bloco Inicial de Alfabetização – BIA é o I BLOCO. Tem a dimensão positiva de 

promover a progressão continuada do processo de aprendizagem, além de possibilitar a 

organização de um tempo maior e mais flexível para o desenvolvimento das competências que 

a criança precisa construir. No entanto, a organização do tempo e do espaço escolar não se dá 

automaticamente com a implantação do BIA, como também não é garantida de qualidade do 

processo de alfabetização. É preciso, pois, adotar outras medidas e estratégias que promovam 

o alcance dos objetivos propostos. 

Nesse sentido, abriu-se um diálogo com os docentes e a comunidade escolar para 

suscitar uma reflexão, assim como a incorporação dos pressupostos que regulam toda a 

estrutura do I Bloco do 2º CICLO, tomando como partida o saber produzido no dia-a-dia de 

sala de aula para que as posições assumidas possam ser identificadas com maior clareza. A 

discussão dessas questões no interior da instituição educacional é de suma importância para 

que as dimensões imprescindíveis à totalidade do processo de alfabetização passam ser 

construídas no coletivo. 

O objetivo geral do BIA é reestruturar o Ensino Fundamental para 9 Anos, garantindo 

à criança, a partir dos 6 anos de idade, a aquisição da alfabetização/letramento na perspectiva 

da ludicidade e do seu desenvolvimento global. 

Para alcançar os objetivos, esta Proposta baseia-se em princípios teórico-metodológico 

norteadores de todas as ações na implementação do BLOCO I, BIA, os quais se constituem 
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em elementos imprescindíveis ao sucesso da aprendizagem e deverão ser observados por 

todos os envolvidos nesse processo de construção (formação continuada dos professores, 

trabalho coletivo com reagrupamento, projeto interventivo, as quatro práticas de alfabetização 

e a avaliação formativa no processo de ensino e aprendizagem). 

 

VII– PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DE SUA EXECUÇÃO 

 

A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao 

professor definir critérios para planejar as atividades e criar novas situações que gerem 

avanços na aprendizagem do educando. Tem como função acompanhar, orientar, regular e 

redirecionar o trabalho educativo. 

Estudos contemporâneos nos remetem à ideia de que a avaliação é um processo 

interativo de ação e reflexão, entre educadores e educandos, seguido ou não de 

intencionalidade e que envolve juízo de valor. Nesse sentido, Joel Martins (Appud Hoffman, 

1997) afirma:  

“A avaliação é a reflexão transformadora em ação. Ação essa que nos impulsiona a 

novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento 

passo a passo do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento”. 

A avaliação, portanto, deve ser entendida como uma ferramenta da aprendizagem, cujo 

objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação, possibilitando 

identificar problemas, encontrar soluções. 

Considerando que a aprendizagem ocorre por meio da aquisição e construção de 

competências e habilidades úteis a novas experiências, o aluno passa a ser avaliado em 

relação a si mesmo, pois diferem quanto a interesses, capacidades e aptidões, cabendo à 

instituição educacional proporcionar oportunidades de ensino e de aprendizagem que 

favoreçam seu pleno desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento curricular na abordagem 

pro competências requer, necessariamente, a transformação dos procedimentos de avaliação. 

Nessa perspectiva, deve-se evitar a adoção da função classificatória da avaliação como 

única forma de avaliar, porque sua função principal é a classificação, avaliando-se 

simplesmente para registrar um resultado numérico que determina a aprovação ou a 

reprovação do aluno. As provas aplicadas em momento estanque, nas quais a quantidade de 

pontos é o que determina o resultado, oprimem o aluno, impedindo seu crescimento, servindo 

de mecanismos mediadores da reprodução e da conservação da sociedade. 

Os erros e as dúvidas são vistos numa nova perspectiva de avaliação como episódios 

altamente significativos para a ação educativa, gerando novas oportunidades de 

conhecimento. Cabe ao professor manter uma postura questionadora; transformando a 

reflexão em ação e desenvolvendo um processo interativo, no qual professor e aluno 

aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade da instituição educacional. Questionar e 

questionar-se são premissas básicas de uma perspectiva construtivista da avaliação. 

Assim, a ação coletiva e cooperativa entre os professores na discussão de questões 

avaliativas, no sentido de trocar ideias, levantar problemas e construir, em conjunto, um 

ressignificado para sua prática é de suma importância no processo avaliativo. 

Um outro ponto importante a ser considerado diz respeito ao fato de que não há 

receitas de avaliação. Essas novas diretrizes estão fundamentadas em uma concepção de 

valorização do aluno, num processo contínuo que ultrapassa os muros das instituições para 

que todos se efetivem. 

Nessa proposta, apresentam-se alguns dos princípios norteadores da nova prática 

avaliativa:  

Do sucesso: a atividade de avaliar caracteriza-se como meio de subsidiar a construção 

do resultado satisfatório. 
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Das diferenças individuais: o aluno deve ser avaliado em relação a si mesmo, de 

acordo com suas potencialidades e necessidades. 

Das diferenças socioculturais: o professor deve observar os diferentes padrões de 

acordo com suas potencialidades e necessidades. 

Do progresso contínuo: o trabalho educativo deve ser adequado de forma a permitir o 

desenvolvimento contínuo do aluno, numa abordagem interdisciplinar. 

Da liberdade: o professor deve propiciar condições para que o aluno questione, reflita 

e seja capaz de se posicionar em um mundo complexo e mutável. 

Da cooperação: o aluno só pode desenvolver-se harmoniosamente, na medida em que 

aprende a integrar-se. A integração propicia troca de experiências que enriquece cada um, de 

forma diferente. No grupo, o espírito crítico, a capacidade de observação e o respeito mútuo 

manifestam-se de forma muito mais completa. 

Do diálogo: a comunicação professor-aluno deve ser de igual para igual, sempre numa 

perspectiva de comunicação horizontal. Em um ambiente de comunicação autêntica, os alunos 

se conhecem e manifestam livremente suas inovações, suas ideias, suas dúvidas e seus 

anseios. 

Da transformação: a avaliação educacional deve estar a serviço de uma pedagogia 

que leve em consideração o crescimento pessoal. 

Mesmo reconhecendo a importância das muitas concepções e práticas distintas acerca 

do que significa avaliar, a avaliação formativa é a abordagem proposta pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. 

O resgate da função formativa da avaliação pressupõe respeitar o desenvolvimento 

contínuo do aluno, considerando o seu crescimento individual, as necessidades e as suas 

potencialidades. 

Para saber o que avaliar, não se pode ignorar os objetivos definidos no planejamento, 

as habilidades e as competências a serem desenvolvidas, a contextualização, a cultura, os 

hábitos, as crenças, a linguagem e a visão do mundo. 

A avaliação formativa tem, nesse sentido, como objetivo identificar e conhecer o que o 

aluno já aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, a fim de que se providenciem os meios 

necessários à continuidade dos seus estudos. Assim, é vista como uma grande aliada do aluno 

e do professor, porque possibilita a co-responsabilidade e a reorganização do trabalho 

pedagógico da instituição educacional e da sala de aula. Não se avalia apenas para atribuir 

nota, conceito ou menção, nem somente para aprovar ou reprovar o aluno. Todos os esforços 

da instituição educacional são envolvidos para que a aprendizagem se realize promovendo o 

desenvolvimento do aluno – aprender é um direito de cada aluno. Portanto, a avaliação está a 

serviço da aprendizagem enquanto o trabalho se desenvolve; avaliação e aprendizagem andam 

de mãos dadas – a avaliação sempre orientando os rumos da aprendizagem. 

A avaliação formativa apresenta as seguintes características:  

 É medida pelo professor;  

 Destina-se a promover a aprendizagem; 

 Leva em conta diferentes linguagens e estilos de aprendizagem; 

 Dá tratamento didático aos “erros”, considerando-os como informações 

diagnósticas; 

 Inclui todas as atividades realizadas. 

Na avaliação formativa os alunos exercem papel central, devendo atuar ativamente em 

sua própria aprendizagem. Todas as informações disponíveis sobre a aprendizagem dos 
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alunos devem ser observadas pelo professor, que deve estar atento para identificá-las, registrá-

las e analisá-las. Não se descarta a utilização da prova, que pode ser útil quando seus 

resultados são associados aos demais procedimentos avaliativos. 

Dessa forma, o sentido definitivo da avaliação formativa se dá na observância de 

quatro dimensões: diagnóstica, participativa, processual e contínua, e cumulativa. 

O ato de avaliar inicia-se pela diagnose, pela investigação e visa ao levantamento de 

informações e ao mapeamento de dados para compreensão do processo de aprendizagem do 

aluno. Ao identificar os conhecimentos prévios que o aluno possui, o professor terá subsídios 

para refletir sobre suas competências, para o crescimento de sua autonomia.  

A avaliação assume uma dimensão participativa quando o professor, a partir de 

mecanismos adequados, discute com os alunos o estágio de aprendizagem alcançado. A 

relação de reciprocidade estabelecida entre ambos, por meio da intercomunicação, 

proporcionará o planejamento de novas situações de aprendizagem. 

Ao considerar cada aspecto progressivo da produção de conhecimento do aluno, o 

professor estará fazendo da sala de aula um espaço de interlocução, estimulando seu caminhar 

por meio de mudanças de procedimentos. Nesse cenário, o professor conseguirá ajustar as 

suas ações educativas tendo a possibilidade de tomar decisões em relação à continuidade do 

que foi planejado ou redimensionar algumas ações. A avaliação concebida sob essa ótica 

ocorre naturalmente de forma processual e contínua, uma vez que as intervenções acontecem 

de imediato, no dia-a-dia, evitando-se momentos estanque de recuperação. 

A construção do conhecimento do aluno deverá ser refletida pelo professor na 

perspectiva da dimensão cumulativa, ao considerar que tanto as competências quanto as 

habilidades não são adquiridas de forma dividida ou isolada no tempo e no espaço. Essa 

dimensão, ao contemplar os aspectos cognitivo (conhecimento), afetivo (emoção) e 

psicossocial (aspectos psicológicos e social), visa a facilitar ao professor a compreensão de 

como se processa a aquisição de novas aprendizagens, bem como a ampliar as possibilidades 

de aprendizagem do aluno, valorizando suas descobertas e tentativas. Dessa forma, o aluno, 

autor de sua própria aprendizagem, não reproduzirá apenas as informações a ele confiadas, 

mas será capaz de compreendê-las e utilizá-las em novos contextos. 

Na Escola Classe SRIA, a avaliação assume uma característica dinâmica no processo 

educativo – é impulsionadora da aprendizagem do aluno e também promotora da melhoria do 

ensino. 

 

 

Procedimentos Avaliativos 
 

 

1º CICLO Educação Infantil  

 

 

2º CICLO: BLOCO I Anos Iniciais do Ensino fundamental 

                    BLOCO II 4º E 5º ANO 

 

A avaliação deve ser formativa, permitindo que as crianças acompanhem suas 

conquistas, suas dificuldades e suas potencialidades ao longo de seu aprendizado. Dessa 

forma, o professor compartilha com elas seus avanços e suas possibilidades de superação das 

dificuldades. 

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.” 
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No 2ºCICLO – BLOCO I: Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação baseia-se 

na observação e no acompanhamento das atividades individuais e coletivas. Essencialmente 

diagnóstica e contínua, permite a constatação dos avanços obtidos pelo aluno e o 

(re)planejamento docente considerando as dificuldades enfrentadas no processo e a busca de 

soluções. 

Os resultados das avaliações são registrados sob forma de relatórios individuais 

discursivos, repassados aos pais ao final de cada semestre para os alunos da Educação Infantil 

e ao final de cada bimestre para os alunos do Ensino Fundamental permanecendo como 

instrumento oficial o Relatório de Desenvolvimento Individual do Aluno – RDIA. Ressalta-se 

que o contato entre instituição educacional e família não se limita às reuniões bimestrais, mas 

ocorre sempre que oportuno e funciona como subsídio para o trabalho de pais e professores 

em benefícios das crianças. 

Este Relatório descreve de forma ordenada, sucinta e minuciosa os fatos vistos e 

observados pelo professor ao longo de cada bimestre. Isso requer do professor uma postura 

investigativa de responsabilidade compartilhada, de tolerância e de diálogo frente às 

novidades, pois tem de se despir dos preconceitos e aprofundar a percepção sobre o 

conhecimento significativo do desenvolvimento dos seus alunos. 

Nesse sentido, o registro constitui-se elemento essencial do processo avaliativo e cabe 

ao adulto que convive com a criança proceder as anotações e demais formas de registro, para 

que, segundo Hoffmann (1997), não venha a “cair no terreno das impressões gerais, holísticas 

e na inconsistência de informações sobre a progressão de aprendizagem”. 

Na avaliação formativa, a observação e o registro são instrumentos metodológicos 

fundamentais. Assim, para a realização do Relatório de Desenvolvimento Individual do 

Aluno, o professor deve fazer registros diários ou com a maior frequencia possível, refletindo 

todas as situações relevantes com relação ao desenvolvimento do aluno. Sua implementação 

pode contar com diversos suportes, tais como: ficha individual, portfólio ou dossiê, contendo 

registros sobre as produções ou as observações do aluno. O RDIA é elaborado a partir de 

trabalhos, produções individuais ou grupais, relatórios construídos pelo professor, pelo aluno 

e pelos pais, e de outros documentos que poderão ser analisados na trajetória do aluno na 

instituição educacional. 

Ao redigir o Relatório de Desenvolvimento Individual do Aluno, o professor deve 

destacar os pontos fortes dos alunos (aprendizado e habilidades); a qualidade das interações 

estabelecidas com os seus pares; o que o aluno apresenta em processo de desenvolvimento; as 

intervenções propostas e as respostas dadas pelos alunos diante das novas intervenções; os 

avanços dos alunos em todo o processo de ensino e de aprendizagem. Ressalte-se que o 

professor deve concluir o seu relatório positivamente, incentivando o aluno, a fim de 

demonstrar que acredita nele e em seu potencial, pois não há nada como uma relação afetiva 

recíproca para favorecer uma aprendizagem significativa. 

Nesse sentido, é fundamental que as crianças se envolvam com o processo. Esse 

envolvimento possibilitará que reconheçam suas conquistas, suas potencialidades e suas 

necessidades, tornando-se parceiras dessa atividade. 

A recuperação de objetivos não alcançando, individualmente ou em grupo, ocorre de 

forma paralela ao desenvolvimento curricular, por meio de atividades diversificadas, reforço, 

atendimento individual e outras estratégias oportunas em cada caso. Para os alunos do Bloco 

I: Bloco Inicial de Alfabetização do Ensino Fundamental (BIA), utiliza-se também de projetos 

interventivos e reagrupamentos. 

A reprovação acontece para os alunos do Bloco II - BIA, exceto para aqueles que 

excederem 75% de frequência (LDB, art. 94, VI), dar-se-á somente na Etapa III – 3º ano do 

Ensino Fundamental de 9 Anos, no 4º Ano e para os alunos do 5º ANO. 
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Ao redigir o relatório dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE), 

deverão ser observadas as adaptações curriculares elaboradas em conjunto com o Serviço de 

Apoio Especializado. 

O processo avaliativo deve 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; enfim, ele contribui para reflexões 

significativas sobre as condições de aprendizagem e sobre todo o processo didático-

pedagógico. 

 

Avaliação do PPP 

 

O projeto Político Pedagógico aqui apresentado será avaliado por todos os membros 

que dele fazem parte ao longo do ano, onde os projetos aqui desenvolvidos necessitarão do 

empenho de seus membros, levando em consideração a participação da comunidade escolar e 

o reflexo evidenciado pelo professor regente com sua turma ao término de cada ação, na 

culminância de ações pedagógicas, como semanas de educação para vida, projetos 

pedagógicos, feira de ciência e temas desenvolvidos em sala de aula ou datas relevantes 

definidas em nosso calendário escolar. 

Dentro do calendário escolar 2018 existem também dias específicos para a 

comunidade escolar e corpo docente interagirem e analisarem as suas ações, tanto as já 

realizadas como as futuras: Dias Letivos Temáticos. Estes dias são dias específicos para a 

comunidade planejar junto com o corpo docente as ações mais relevantes, considerando a 

nossa realidade. 

 

Cronograma de avaliação do PPP 

Projetos Inseridos no PPP Semanas de Educação para 

a Vida 

Culminância de Projetos e 

Bimestres 

Ao final de cada projeto, 

nas reuniões coletivas com 

direção, SOE e professores.  

Nas reuniões coletivas 

semanais com direção, SOE 

e professores. 

Reuniões de pais ao final de 

cada bimestre e nos dias 

letivos temáticos definidos 

no calendário escolar, com 

toda a comunidade. 
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GRAFICOS DE RENDIMENTO DO PRIMEIRO BIMESTRE BIA BLOCO I 

 

 
 

 
 

 

 

VIII– ESTRATÉGIAS PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS FÍSICOS, 

DIDÁTICO-METODOLÓGICOS (PESSOAL DOCENTE, SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS E DE APOIO) 

 

Conselho de Classe 

 

O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação, com função de 

diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções alternativas, elaboração 

de programas de recuperação, apoio, incentivo, reformulação de objetivos e metas, 

envolvimento, coleta de evidências de mudanças de comportamento, etc. 

A partir de critérios preestabelecidos no âmbito da instituição educacional, compete ao 

Conselho analisar todos os aspectos que influenciam o processo de ensino e de aprendizagem, 

bem como confirmar a promoção ou não do aluno. Essa última competência não deve ser 

preponderante, visto que uma série de outras possibilidades pode e deve ser buscadas pelo 

professor e pelos gestores, por ocasião das reuniões desse Conselho. 
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Além de propiciar a “mirada” do aluno na dimensão individual, de acordo com sua 

própria medida, considerando sua capacidade pessoal e seu esforço, bem como o seu 

desempenho em relação ao grupo, o Conselho possibilita ao professor excelentes 

oportunidades para uma auto-avaliação em relação ao trabalho desenvolvido com seus alunos, 

em face dos novos parâmetros apresentados por seus pares. A grande finalidade do Conselho 

de Classe é, pois diagnosticar as causas dos desempenhos insatisfatórios e prognosticar ajudas 

adequadas indispensáveis à superação e tais deficiências.  

Para que as reuniões resultem em contribuições significativas para o processo 

avaliativo, alguns procedimentos e orientações devem ser observados: aluno não deve ser 

rotulado pelos professores: as intervenções devem constituir em observações concretas a 

serem compatibilizadas entre os professores de um mesmo aluno; o aproveitamento de cada 

aluno e da turma deve ser debatido, analisando-se as causas dos baixos ou altos rendimentos; 

as alternativas de solução para os problemas identificados devem ser identificados devem ser 

indicadas e, consequentemente, implementadas e avaliadas pelos responsáveis.  

A participação de pais e alunos incorporada ao Conselho não deve ser entendida como 

uma interferência externa no trabalho do professor visto ser eles os principais interessados nos 

processos desenvolvidos pela instituição educacional. Além do que, por força de lei, as 

famílias têm o direito de exigir a explicação dos critérios avaliativos usados pelos professores.  

Ressalta-se que o Conselho de Classe não pode ser reduzido à constatação e à 

contemplação dos percentuais estatísticos de alunos aprovados e reprovados. Deve, ao 

contrário, promover e fortalecer, na comunidade escolar, o compromisso com o processo 

pedagógico por meio da reflexão e da discussão da prática, auxiliando na avaliação do 

cotidiano escolar, traçando caminhos que minimizem a evasão e a repetência escolar, e 

possibilitando, principalmente, a consolidação do Currículo. 

Todo final de bimestre, mais precisamente na última quarta-feira que antecede a 

reunião de pais acontece a reunião do conselho de classe na Escola Classe SRIA. 

 

Desenvolvimento Profissional Docente 
 

Sociedade complexa, por vezes antagônica, marcada por transformações sociais, 

econômicas, culturais e religiosas em que vivemos hoje, faz-nos viver momentos de 

incertezas e exige de nós uma nova postura frente a nós mesmos, ao outro e ao conhecimento. 

Assim, a formação inicial não é mais suficiente para que o profissional, principalmente 

o docente, acompanhe toda a evolução da prática social na qual está inserido. O profissional 

docente precisa estar consciente de que sua formação é permanente e integrada ao seu dia-a-

dia nas instituições educacionais. 

Porém, a formação continuada dos profissionais da educação precisa se voltar para o 

trabalho do repensar a concepção da aprendizagem, do que é aprender, da função social da 

escola, do papel mediador do educador, e de tantos outros. Mas só por acumulação de cursos, 

de conhecimento ou de técnicas, como também numa perspectiva crítica-reflexiva, que 

possibilite ao docente uma reflexão da prática pedagógica e uma reconstrução de seus saberes. 

Pensando em favorecer o desenvolvimento profissional docente, o que contribui para 

uma educação verdadeiramente de qualidade é que a SEDF põe à disposição desses 

profissionais o espaço da coordenação pedagógica e a Escola de Aperfeiçoamento dos 

Profissionais da Educação – EAPE. 
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Coordenação Pedagógica 

 

A coordenação pedagógica caracteriza-se como um espaço conquistado para debate, 

discussões, avaliação, planejamento para o exercício da prática do ensino interdisciplinar, 

contextualizado e de uma aprendizagem significativa. 

Deve promover a reflexão sobre os objetivos e as metas da instituição educacional, 

sendo articuladora da proposta pedagógica, com a participação de todos os envolvidos na 

construção da autonomia da instituição educacional e do professor. Dessa forma, a troca de 

experiências prazerosas do educar, do aprender e do planejamento escolar favorece um clima 

de organização propício à reflexão coletiva e constante sobre a organização do trabalho 

pedagógico da instituição educacional, focalizando a aprendizagem e do desenvolvimento 

pleno dos educandos e buscando a qualidade da educação. Para Vasconcellos, “É importante 

lembrar que, antes de tudo, a coordenação é exercida por um educador, e como tal deve estar 

no combate a tudo aquilo que desumaniza a instituição educacional:  a reprodução da 

ideologia dominante, o autoritarismo, o conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a 

lógica classificatória e excludente (repetência ou aprovação sem apropriação do saber), a 

discriminação social  e através da instituição educacional. (2004; p.87). 

Fruto de uma luta histórica dos educadores, a coordenação pedagógica do professor da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, 

será de 15 horas, distribuídas de acordo com a etapa e a modalidade de ensino em que atua. O 

professor, com jornada de trabalho de 20 horas semanais, cumprirá 4 horas de coordenação 

pedagógica. 

Nesse sentido, cabe à coordenação pedagógica oportunizar um espaço dialógico de 

interlocução e reflexão dos fundamentos teóricos subjacentes à práxis pedagógica, bem como 

atuar no campo da mediação do seu processo de transformação. 

As coordenações pedagógicas da Escola Classe SRIA acontecem nas 3ª,4ª e 5ª feiras. 

Nas 4ª feiras temos a coordenação coletiva onde fazemos estudos e as 3ª e 5ª são destinadas 

para preparação das aulas e material pedagógico. 

 

Formação em serviço 

 

Se o mundo está processando transformações que estão modificando as formas de 

viver e de trabalhar, a questão que deve estimular a reflexão em instituições educacionais é: 

que tipo de educação deve ser desenvolvido para atender às necessidades de formação do 

aluno frente a tantas inovações? 

Acredita-se que, para atendimento dessas necessidades de formação, uma educação 

flexível não se deve limitar à transmissão de conhecimento, mas ser fonte geradora de 

conhecimento; educação essa construída por meio de um currículo fundamentado na reflexão 

ação e de ambientes de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento da autonomia, da 

cooperação, da criatividade, além da criatividade e da capacidade para articulação com o 

mundo real. 

Nesse contexto, o perfil do professor deve ser o de um profissional que desenvolve 

junto aos alunos as competências necessárias para uma ação autônoma e capaz, nos espaços 

produtivos, mas também voltadas para o desenvolvimento de princípios universais, tais como: 

igualdade de direitos, justiça social e ética, no mundo do trabalho e cidadania. Deve, ainda, 

ser um questionador de sua prática, um investigador permanente de sua área de conhecimento, 

de seu campo profissional; e também, deve dominar os métodos e as técnicas básicos de 

pesquisa, tais como: fazer levantamento de dados, por meio de diferentes tipos de fontes; 

sistematizar e analisar dados; reelaborar e sintetizar os dados, a partir de uma perspectiva 

própria; e finalmente, socializar esse conhecimento investigado entre colegas e alunos. 
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Nessa perspectiva, Gomes e Marins (2003) consideraram: “para esse estudo as 

definições que Tardif, Gauthier e Schom têm do professor profissional proveniente do 

mercado de trabalho – como pessoa autônoma dotada de competências específicas e 

especializadas legitimadas pelas ciências, com sua prática oriunda de uma ação 

contextualizada, cuja competência é desenvolvida a partir dessa prática com reflexão na e 

sobre a ação e, cuja prática suscita e valida a nova conduta experimentada”. 

A competência docente é, portanto, uma elaboração histórica continuada. Um eterno 

processo de desenvolvimento, no qual o educador, no cotidiano do seu trabalho, no exercício 

consciente de sua prática social pedagógica, vai revendo, criticamente, analisando e 

reorientando sua competência, de acordo com as exigências do momento histórico, do 

trabalho pedagógico e dos seus compromissos sociais.  

O professor, nesse contexto, mais do que profissional de uma área deve ser mediador 

do educando em seu aprendizado, estimulando o seu pensamento, buscando sua autonomia, 

sua independência e sua capacidade de enfrentar situações e tomar decisões.  

Assim, como já visto, falar no desenvolvimento de competências do aluno implica 

dialogar sobre a competência do próprio professor. 

Considerando a relevância de preparar o professor para uma prática profissional 

reflexiva, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal promove ações de formação 

continuada, nas suas mais variadas formas (cursos, oficinas, reuniões, palestras), as quais 

permitem uma revisão de suas crenças e convicções, assim como a compreensão das novas 

realidades e da função profissional do docente. 

Essas ações de formação continuada objetivam colaborar com o desenvolvimento do 

professor, no que se refere a competências para criar ambientes que estimulem a 

aprendizagem, cumprindo seu papel de mediador, de estimular os alunos, de localizá-los 

historicamente nos conteúdos, de fomentar a discussão e a reflexão, de fazer perguntas, de 

propiciar situações-problemas para levantamentos de hipóteses. 

No entanto, para além das discussões sobre o desenvolvimento de competências, 

fundamentais para o desempenho do professor, é preciso destacar o papel da teoria, não como 

direção da prática, mas como embasamento e apoio à reflexão sobre essa prática, evitando a 

leitura equivocada de que não é preciso observar, na prática da sala de aula, o trabalho com os 

conceitos teórico-científicos. Como afirma Nóvoa (1992), “é preciso cuidado para não ocorrer 

numa recaída, no populismo pedagógico em que se quer descobrir uma “essência” de 

professor, na sua cotidianidade ao mundo de sua experiência corrente, sem ajudá-lo a tomar 

consciência de suas práticas, muitas delas inadequadas.(p.85) 

Nessa perspectiva, uma nova reflexão faz-se necessária durante as atividades 

relacionadas à educação continuada. Dessa forma, a consciência e o autocontrole dos 

processos de aprender e de perceber-se em face das ações que realiza levam-no ao 

desenvolvimento da reflexão metacognitiva, ou seja, à utilização do conhecimento para a 

reflexão do próprio trabalho desenvolvido. 

O tempo e o espaço reservado ao desenvolvimento dos profissionais docentes estão 

assegurados nos dias de coordenação pedagógica no âmbito da instituição educacional e na 

Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE, lócus privilegiado para 

que reflitam sobre o seu fazer pedagógico num ambiente de produção coletiva. Por isso, é 

importante defender o espaço da instituição educacional como unidade básica de mudança 

social e educativa, lugar onde crescem professor e aluno. 

Torna-se pertinente defender o espaço da instituição educacional como unidade básica 

da mudança educativa, espaço institucional para inovação e melhoria e, simultaneamente 

contexto privilegiado para a formação contínua de professores, no qual todos crescem juntos:  

professor e escola, ou seja, o conjunto de pessoas que trabalham, não só desenvolvendo o 

professor, como também as novas aprendizagens do exercício da profissão docente. 
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O mais importante é provocar, no corpo docente das instituições educacionais, a 

capacidade de agir-pensar-agir, num processo contínuo de reflexão da própria prática docente, 

como fator determinante para uma ação pedagógica mais consistente, crítica, competente e 

transformadora. 

A SEDF disponibiliza, para a instituição educacional, meios para incrementar o 

processo didático-pedagógico, promover a familiarização do aluno com a tecnologia, dar 

respostas flexíveis e personalizadas para os educandos, atualizar rapidamente o conhecimento, 

ampliar os espaços educacionais, e motivar os profissionais e os alunos a aprender 

continuamente, e, ainda, recursos de multimídia como ferramenta para o desenvolvimento de 

atividades no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

Apoio Educacional 

 

O Serviço de Apoio à Aprendizagem, no contexto da Educação para a Diversidade, 

constitui-se em apoio pedagógico especializado oferecido aos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, de caráter temporário ou permanente, por meio da atuação 

conjunta de professores com formação em pedagogia e psicologia. Esse apoio está disponível 

para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.  

A proposta é de atuação preventiva e interventiva no sentido de colaborar para a 

superação das dificuldades encontradas no processo de ensino e de aprendizagem, numa 

abordagem contextualizada ao meio sócio-histórico-cultural no qual o aluno está inserido e 

nas relações estabelecidas com os mediadores e a comunidade escolar. 

Seu principal objetivo é promover a melhoria do processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou necessidades 

educacionais especiais. 

Tem como competência: realizar avaliação diagnóstica, processual e intervenção 

psicopedagógico; apoiar e subsidiar o corpo docente auxiliando-o a desenvolver estratégias 

educacionais que respondam às diferentes necessidades dos alunos; sensibilizar as famílias 

para maior participação no processo avaliativo/interventivo, tornando-as co-responsáveis no 

desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos; intervir na comunidade escolar, de forma 

preventiva, visando a informar e a sensibilizar sobre a importância dos procedimentos a serem 

adotados por esse serviço.  

O serviço de Orientação Educacional é exercido nas atividades cotidianas das 

instituições educacionais, por meio de uma participação efetiva do orientador educacional. 

A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da instituição 

educacional e da comunidade escolar na identificação, prevendo e superação dos conflitos, 

colaborando para o desenvolvimento do aluno; defende os pressupostos do respeito à 

pluralidade e à liberdade de expressão, à orientação e à opinião; à democracia da participação 

e à valorização do aluno como um ser integral. 

Esse serviço tem sua fundamentação legal na Lei de nº 5.564, de 21 de dezembro de 

1968, no Decreto nº 72.846, de 26 de setembro de 1973, e no art. 100, inciso VII da Lei 

Orgânica do Distrito Federal. 

 Ao longo do ano de 2017 a escola foi atendida com Orientadora Educacional 

(profissional que atua e está lotada na própria escola) e Psicopedagoga Itinerante que realizou 

em parceira com a Orientadora Educacional os encaminhamentos das professoras da regentes. 

 Os alunos com Altas Habilidades e ANEEs são devidamente encaminhados para salas 

de apoio em Pólos da Regional do Guará. 

 No ano de 2018 a escola contará com a atuação da Orientadora Educacional lotada na 

escola e Pedagoga para o acompanhamento e análise dos encaminhamentos do corpo docente. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

PLANO OPERACIONAL 2017 

 

 

 

GESTÃO: Direção 

 

 

JUSTIFICATIVA: A direção da Escola Classe do SRIA está inserida na COORDENAÇÃO 

REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ com a finalidade de cumprir e fazer cumprir as leis 

que regem o estatuto da escola e simultaneamente o da CRE/SE-DF, bem como garantir o 

acesso e a divulgação em tempo hábil de documentos e informações de interesse da 

comunidade escolar. 

 

OBJETIVO GERAL: Tornar a escola eficaz ancorada nos três eixos: a descentralização, a 

autonomia e a liderança escolar. Cumprir as leis vigentes e fazer a divulgação em tempo hábil 

das informações de interesse da comunidade escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Orientar servidores quanto a legislação vigente. 

 Administrar o estabelecimento de forma a observar o cumprimento do calendário 

escolar aprovado. 

 Providenciar medidas necessárias para o bom andamento da aprendizagem, 

direcionando à elaboração pedagógica para que atenda as necessidades da nossa 

clientela para obtenção de melhores resultados. 

 Coordenar e supervisionar o processo. 

 
META DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 
Nº ESPECIFICAÇÃO Humanos Materiais 

01 Garantir aos alunos 

matriculados na UPE, a 

continuidade dos estudos 

em 2018. 

Efetivar a matrícula 

no estabelecimento 

de ensino  

Equipe 

gestora 

Ficha de 

matrícula do 

Remanejame

nto e do Tele 

matrícula - 

156  

Janeiro a 

Dezembro de 

2018 

02 Fazer cumprir o calendário 

escolar para o ano de 2018 

garantindo os 200 dias 

letivos.  

Fazer cumprir o 

calendário 

específico aprovado 

pelo SE/DF. 

Sugerir e 

acompanhar 

alterações no 

calendário escolar 

com o acordo do 

Direção 

Conselho 

Escolar e 

Professores 

 Janeiro a 

Dezembro de 

2018 
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Cons. Escolar e 

autorização da 

CRE. 

03 Receber e expedir toda a 

correspondência 

endereçada a UPE 

Receber a 

correspondência 

dirigida a UPE, ler 

e tomar as devidas 

providências. 

 

Direção 

Secretaria 

01 – 

computador 

01 – 01 

secretária 

Janeiro a 

Dezembro de 

2018 

04 Analisar os documentos 

apresentados pelos 

servidores  

Tomar as devidas 

providências 

quanto aos 

documentos 

apresentados junto 

aos órgãos. 

Direção CRE  Janeiro a 

Dezembro de 

2018 

05 Elevar o índice de 

desempenho da IE 

Ações planejadas a 

cada bimestre para 

elevar o índice  de 

desempenho 

através de projetos 

e parcerias 

Equipe 

gestora 

juntamente 

com toda a 

equipe da 

escola.  

Material 

pedagógico 

Janeiro a 

Dezembro de 

2018 com as 

ações a cada 

bimestre 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Supervisão, controle e planejamento das ações ao 

longo do ano de 2018. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

GESTÃO: Secretaria 

 

JUSTIFICATIVA: É o setor da escola responsável pelos serviços de secretaria que realiza 

todas as funções destinadas a manter os registros, os arquivos de documentação dos alunos e 

dos funcionários, além de comunicados e expedições para apoiar o desenvolvimento do 

processo escolar, dando valor legal a toda a documentação expedida com aval do Secretário 

responsável e da Direção da Escola. 

Exercendo atividade administrativa a secretaria em conjunto com a direção, garante o 

bom funcionamento da UPE.  

 

OBJETIVO GERAL: Receber, expedir e arquivar os documentos dos alunos e funcionários 

registrando com fidedignidade dados relativos à vida escolar do aluno e dados sobre o 

estabelecimento de ensino, observando a legislação vigente e os prazos de recebimento. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Cumprir a legislação de ensino vigente e o Regimento Escolar 

 Atender o aluno, professores e comunidade escolar com presteza e eficiência. 

 Receber, expedir e arquivar documentação dos alunos e servidores. 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 SECRETARIA 

 
 

METAS 

DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO Nº ESPECIFICAÇÕES Humanos Materiais 

01 Assegurar 

implementação da 

legislação no âmbito 

da UPE 

Arquivar leis, 

portarias e 

resoluções que 

estão relacionadas 

com as atividades 

desenvolvidas pela 

UPE. 

Secretária Material 

básico de 

secretaria 

Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 

02 Implementar o I-

educar 

Cadastrar alunos e 

servidores no I-

educar, fazendo a 

atualização diária 

emitindo os dados 

aos órgãos 

competentes. 

Secretária Programa I-

educar 

Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 

03 Documentos 

escolares atentando 

para o fato da 

verdade escolar. 

Emitir documentos 

escolares e 

organizar o arquivo 

da escola 

Secretária Arquivo Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 

04 Documentação 

relativa a vida 

Arquivar 

documentos 

Secretária e 

Auxiliar de 

Arquivo Janeiro a 

Dezembro de 
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escolar dos alunos, 

quando estes 

pertencer ao arquivo 

da escola ou emitir e 

assinar os 

documentos relativos 

a vida escolar dos 

alunos. 

escolares nos 

arquivos adequados 

para se proceder a 

verificação da vida 

escolar quando 

necessário. 

Registrar 

sistematicamente 

fatos relativos à 

vida escolar do 

aluno e da UPE. 

Secretaria 2018. 

05 Assegurar a perfeita 

realização do Censo 

Escolar 

Informar com 

fidedignidade 

dados do Censo 

Escolar. 

Secretária Formulário 

próprio 

Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 

06 Participação da UPE 

nos programas e 

projetos do governo  

Encaminhar 

documentação 

necessária dos 

alunos relativos aos 

programas e 

projetos em vigor 

do governo. 

Secretária e 

Auxiliar 

Formulário Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 

07 Publicações de 

Licença: Gala, Nojo, 

LAC, LPA, e 

aposentadoria. 

Orientar os 

servidores quanto a 

entrada para 

solicitação de 

licenças especiais. 

Coordenar a 

elaboração da 

escala de férias, 

abono e licenças 

prêmio da UPE. 

Direção e 

Secretária 

Formulário 

e 

computador 

Janeiro a 

Dezembro de 

2018 

08 Frequência dos 

servidores 

Receber servidores 

de contrato 

temporário ou não, 

com memorando. 

Encaminhar a 

frequência dos 

professores a CRE 

e receber a 

assinatura dos 

professores   

Direção 

Secretária  

Computado

r 

Impressora 

Formulário 

Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 

09 Relatórios de 

rendimentos 

bimestrais 

Receber da CRE e 

Distribuir os 

formulários para 

preenchimento 

contendo o 

rendimento dos 

alunos. 

Direção 

Secretária  

Formulário 1º, 2º, 3º e 4º 

Bimestre de 

2018. 

10 Documentação 

quanto as 

exonerações e 

nomeações dos 

cargos 

Preencher o 

formulário próprio 

de nomeação ou 

exoneração. 

Direção  

Secretária 

 

Formulário Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 
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comissionados 

11  REPAG Orientar os 

servidores quanto 

ao pedido de 

REPAG e entregar 

o mesmo à CRE. 

Direção 

Secretária 

CRE 

Formulário Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 

12 Atestados à CRE. Receber e enviar 

atestados por meio 

eletrônico à CRE. 

Direção 

Secretária 

Cadastro 

Formulário Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 

13 Avaliação dos 

terceirizados e 

encaminhar a CRE 

Preencher o 

relatório e enviar a 

CRE. 

Direção 

Secretária 

Formulário 

próprio 

 

14 Orientação no 

preenchimento de 

formulários aux. de 

transporte. 

Orientar quanto ao 

preenchimento de 

formulários para a 

inclusão, exclusão 

e mudanças de 

endereço no 

formulário próprio. 

Direção 

Secretária 

Formulário 

Próprio 

Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Supervisão, controle e planejamento das ações 

durante cada bimestre a fim de sanar os problemas e chegar ao termino do ano com tudo 

certo. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

GESTÃO: Portaria, Vigilância, Conservação e Melhoria 

 

JUSTIFICATIVA: Para o bom funcionamento da UPE é indispensável a manutenção dos 

serviços básicos, da portaria e vigilância da UPE.  

 

OBJETIVO GERAL: Assegurar a segurança da UPE. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Verificar a segurança da portaria. 

 Assegurar para que todos se identifiquem na entrada da escola. 

 Conservar o ambiente limpo. 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – Portaria, Vigilância, Conservação e Limpeza 

 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 Serviços de limpeza, 

conservação e 

manutenção da UPE. 

Fazer reuniões 

com os servidores 

da empresa 

terceirizada para 

orientações 

referentes à 

manutenção e 

conservação do 

espaço físico da 

UPE. 

. 

Fazer a 

locomoção do 

lixo. 

Cuidar da limpeza 

da área verde da 

UPE. 

Receber e dar 

informações 

referente ao 

funcionamento 

interno e externo 

da UPE., bem 

como zelar pela 

entrada e saída de 

pessoas na área da 

Servidores, 

Direção, Fiscal 

da empresa 

terceirizada 

APM/Conselho 

Escolar. 

Material de 

Limpeza. 

A execução é 

diária e durante 

todo o ano. 
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UPE. 

 

02 Vigilância 24 h da 

escola 

Efetuar a vigília e 

segurança do 

prédio da UPE 

Vigilante  Janeiro a 

dezembro de 

2018. 

03 Limpeza da escola Solicitar material 

de limpeza para a 

conservação e 

manutenção da 

parte da física da 

UPE. 

 

Servidores 

terceirizados 

Material de 

limpeza 

Janeiro a 

dezembro de 

2018. 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Supervisão Diária da segurança e limpeza da 

escola. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

GESTÃO: Estágio 

 

JUSTIFICATIVA: A U.P.E. deve facilitar o acesso de estagiários para ajudar na formação de 

nossos futuros profissionais. 

 

OBJETIVO GERAL: Possibilitar aos estudantes das faculdades conveniadas junto à 

Secretaria de Educação do Distrito Federal o cumprimento dos estágios necessários à 

formação profissional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Receber o estagiário e facilitar seu acesso na UPE. 

 Analisar e assinar documentação dos estagiários. 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – Estágio 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 Acompanhamento 

dos estagiários na 

UPE. 

Solicitados por 

estudantes das 

faculdades 

conveniadas com a 

SE/DF. 

Enviar a 

disponibilidade 

para estágios na 

UPE; 

Receber e orientar 

os estagiários que 

chegarem na UPE; 

Analisar e assinar 

documentação de 

estagiários. 

Direção, 

professores e 

Estagiários 

Formulário Março a 

novembro 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Acompanhamento dos profissionais inscritos nos 

cursos. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

GESTÃO: EAPE 

 

JUSTIFICATIVA: Cabe a UPE facilitar o acesso dos profissionais de educação aos cursos / 

eventos ministrados pela EAPE e organizações conveniadas. 

 

OBJETIVO GERAL: Facilitar o aperfeiçoamento continuado dos profissionais da educação 

da UPE, para melhorar a qualidade do processo educacional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Divulgação dos cursos / palestras ministradas pela EAPE. 

 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – EAPE 

 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01  

Participação dos 

professores nos 

cursos ofertados pela 

EAPE 

 

 

 

 

 

Professores 

participando dos 

cursos e 

capacitação. 

Servidores Apostilas, 

material 

pedagógico 

Abril a dezembro 

de 2018. 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Professores repassando o conteúdo do curso em 

sala de aula. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

 

GESTÃO: Coordenação de Patrimônio 

 

 

JUSTIFICATIVA: Para que a aprendizagem aconteça, é necessário que o ambiente seja 

propício. O patrimônio compõe a identidade e a imagem da escola. 

 

OBJETIVO GERAL: Preservar o patrimônio escolar com ações de conservação, manutenção 

e mobilização da comunidade escolar para atuar de forma consciente, consolidando a 

valorização da cultura de preservação do bem público. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Organizar as carteiras na sala; 

 Limpar o quadro; 

 Manter as carteiras, o chão, e as paredes limpas; 

 Preservar os trabalhos expostos pelos colegas. 

 Cuidar de toda a estrutura da escola 

 Preservar os equipamentos com as devidas manutenções  

 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – Coordenação de Patrimônio 

 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01  Cuidar do Ambiente 

Escolar 

Promover na escola 

gincanas, 

seminários, 

palestras, debates e 

momentos de 

reconhecimento do 

potencial histórico, 

cultural e ambiental 

da escola. Todos 

tenham a 

oportunidade de 

valorizar seus 

aspectos e 

Todos os 

servidores 

Patrimônio da 

escola 

Janeiro a 

dezembro de 

2018. 
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promover sua 

eficácia no espaço 

escolar. Promover 

entre os alunos e 

professores atitudes 

de reconhecimento 

do patrimônio da 

escola, da 

comunidade, do 

povo que a 

circunda. 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: A avaliação deve revelar o que ocorrer durante o 

processo de observação dos trabalhos como também todo o cuidado como ambiente, 

educando e servidores. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

PROGRAMA: PDAF/PDDE 

 

 

JUSTIFICATIVA: A gestão de recursos públicos tem como finalidade suprir a UPE com 

Recursos Financeiro destinados a realização de despesas inadiáveis como pequenos reparos 

nas instalações e nos bens móveis. 

 

 

OBJETIVO GERAL: Dotar a unidade de Ensino da Rede Pública do DF com recursos 

financeiros destinados a realização de despesas inadiáveis como pequenos reparos, serviços 

de terceiros, materiais de consumo e permanente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  

 Utilizar as verbas públicas conforme legislação vigente e prioridades definidas 

conjuntamente com o Conselho Escolar e APM. 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – PDAF/PDDE 

 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 A gestão dos 

recursos públicos e 

prestar contas dentro 

do prazo hábil. 

Participar de 

reunião para 

receber instruções 

relativas ao PDAF. 

Entregar 

documentação 

pertinente no 

tempo hábil para 

recebimento das 

verbas.  

Estudar os 

manuais pra 

aplicação dos 

recursos. 

Divulgação na 

comunidade 

escolar do PDAF e 

PDDE. 

Utilizar as verbas 

Direção, 

APM, 

Conselho 

Escolar   

Formulário Durante o ano 

letivo 



40 

 

de acordo com as 

prioridades 

definidas com o 

Conselho Escolar. 

. 

02 Prestação de contas 

das verbas pública 

Prestar contas das 

verbas ao final do 

Ano Letivo. 

APM 

Conselho 

Escolar e 

CRE 

Formulário Dezembro 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Acompanhamento da aplicação dos recursos pelo 

Conselho Escolar e verificar a melhoria da escola com a descentralização dos recursos 

financeiros. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

PROGRAMA: Alimentação Escolar 

 

JUSTIFICATIVA: O Programa Estadual de Alimentação Escolar, na atuação da SE/DF tem 

proporcionado oferta diária da merenda escolar e alunos matriculados nos E.E da CRE e 

Entidades. Atividades prioritárias, essa suplementação alimentar deverá promover a formação 

de hábitos alimentares, oferecendo nutrientes essenciais ao crescimento e desenvolvimento 

físico e mental, ao mesmo tempo em que funciona com um atenuante da evasão e repetência.  

 

OBJETIVO GERAL: Atenuar a evasão, reprovação escolar e a desnutrição, favorecendo o 

desenvolvimento físico e mental e promovendo parcialmente a formação de hábitos 

alimentares. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Garantir condições para execução do Plano Nacional de Alimentação Escolar para 

todos os alunos da UPE. 

 Oferecer alimentação adequada aos alunos com os nutrientes necessários 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2017 – Alimentação Escolar 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 Atendimento de  

100% dos alunos 

matriculados na 

UPE, 

satisfatoriamente. 

Participar de 

reuniões na UNIAE  

para orientações 

referentes ações 

relativas á 

alimentação escolar. 

Formação em seus 

alunos de bons 

hábitos á mesa: 

cuidados higiênicos, 

postura, boas 

maneiras. 

Comemoração da 

Semana da 

Alimentação e Dia 

Mundial da 

Alimentação. 

Repassar aos (as) 

merendeiros (as), 

procedimentos 

Equipe 

gestora e 

Merendeiros.  

Alimentos e 

utensílios  

Janeiro a 

Dezembro de 

2018. 
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relativos a: 

recebimento de 

gêneros, estocagem 

e controle; 

Elaboração de 

cardápios. 

Preparo e 

distribuição da 

merenda; 

Higiene da cantina e 

dos utensílios; 

Uso do uniforme e 

touca. 

Controle de gás; 

Organização do 

depósito; 

Encaminhar ao 

UNIAE 

número de alunos 

matriculados; 

Preencher e 

encaminhar as 

fichas: controle 

diário de gêneros, 

controle mensal. 

Recebimento de 

gêneros, DTM; 

Participar de 

seminários; 

Encaminhar ao 

UNIAE os 

relatórios das 

atividades 

desenvolvidas pela 

escola. 

02 Palestra sobre 

alimentação escolar 

Promover encontros 

com os professores, 

alunos, pais e 

servidores 

objetivando:  

Divulgação do 

PNAE; 

Esclarecimento 

sobre o valor 

nutritivo dos 

alimentos e a 

importância da 

merenda no 

desenvolvimento 

geral do aluno  

 

Pais, 

professores e 

alunos 

vídeo Maio/ Outubro 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Acompanhamento sistemático de todo alimento 

recebida na escola e a execução. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

PROGRAMA: Saúde Escolar 

 

 

JUSTIFICATIVA: A programação da saúde se faz por meio da educação. É necessário a 

integração da saúde à educação, conforme prevê a Constituição da República Federativa do 

Brasil, compromisso confirmado pela lei 4024/61, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

e, no caso do DF, pela Resolução 1/74 – CEDF. 

 

 

OBJETIVO GERAL: Contribuir para a melhoria do desempenho escolar, por meio de ações 

que visem a promoção de saúde dos alunos matriculados nesta UPE. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Buscar o atendimento médico/odontológico (preventivo e curativo) aos alunos dos 

estabelecimentos de ensino num trabalho integrado. 

 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – Saúde Escolar 

 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 Apresentação e 

execução dos  

programas de 

prevenção da saúde 

dos alunos. 

Participar de 

reuniões 

promovidas pelo 

UNIAE para 

recebimento de 

orientações 

referentes ações de 

caráter preventivo e 

educativo para a 

saúde dos alunos. 

.  

Promover 

atividades, tais 

como; palestras, 

campanhas, 

projeção de filmes, 

slides e/ Teatro de 

fantoches, 

GESTORES , 

PROFESSORES 

E SOE 

Slides, 

Material 

pedagógico, 

computador, 

material de 

higiene 

pessoal 

Março  a 

Dezembro. 
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confecção de 

cartazes, elaboração 

de slogans. 

Redação sobre: 

hábitos de higiene, 

cólera, dengue, 

escabiose e 

pediculose 

(prevenção e 

tratamento), 

sarampo, catapora, 

coqueluche, 

hepatite, caxumba, 

DST (prevenção e 

tratamento), outros 

temas de interesse 

dos alunos. 

 

Elaboração e 

execução do plano 

de atividades.  

Vigilância e visita 

sanitária às 

dependências da 

escola, 

 

Prevenção de 

Acidentes. 

Encaminhar alunos 

quando necessário 

ao atendimento 

médico, com a 

ficha nº 19. 

Controlar o retorno 

dos alunos 

encaminhados ao 

atendimento 

médico. 

Encaminhar para 

atendimento 

especializado na 

Secretaria de 

Saúde, Apoiar e 

divulgar programas 

específicos de 

imunização. 

Promover o 

encaminhamento, 

de notificação de 

doenças 

transmissíveis 

segundo as normas 

do Departamento 

de Saúde Publica 
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da Secretaria de 

Saúde do DF 

quando necessário. 

Fornecer dados AO 

UNIAE quando 

solicitado. 

Participar de 

reuniões para 

recebimento de 

informações sobre: 

aplicação do TAV e 

TAA. e, Programa 

RendaMinha-SE. 

. 

Encaminhar os 

alunos suspeitos de 

deficiência visual e 

auditiva para serem 

atendidos em 

clínica 

especializada 

S.S.D.F levando a 

ficha SAF e as 

exigidas pela 

equipe). 

Registrar em ficha 

própria os 

encaminhamentos 

colhendo 

assinaturas dos pais 

e ou responsáveis. 

Encaminhar à CRE 

os resultados finais 

do TAV e TAA. 

. 

 

Realizar trabalho de 

prevenção da cárie 

dental: palestras, 

entrevistas, slides, 

bochechos com 

solução de fluoreto 

de sódio, inventivo 

à escovação 

dentária, 

distribuição de 

material adquirido 

pela UNIAE ou 

Posto de Saúde. 

 

 

02 Palestra sobre 

Saúde Escolar 

Realizar reuniões 

com pais, alunos, 

professores e 

Pais, alunos 

,professores  

 Junho 
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servidores para uma 

abordagem sobre 

saúde escolar.  

 

03 Acompanhamento 

dos alunos 

encaminhados 

Controlar o retorno 

dos alunos 

encaminhados ao 

atendimento 

oftalmológico 

 

SOE Ficha 19 Todo início do 

mês 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Acompanhamento sistemático e verificar se os 

alunos estão usando óculos e se estão fazendo acompanhamento médico. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO PEDAGÓGICA 
 

 

 

 

ESCOLA CLASSE SRIA 
 

 

 

 

2018 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

 

PROJETO: JOGOS PEDAGÓGICOS 

 

 

JUSTIFICATIVA: Visando uma aprendizagem significativa que levem os alunos a 

estabelecer relações, inquirir construir e controlar o pensamento lógico, percebemos a 

necessidade de utilizar a sequência didática que desenvolvem essas competências. 

 

 

OBJETIVO GERAL: Dar condições a todas às crianças de desenvolver o raciocínio lógico e 

produzir seus conhecimentos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Trabalhar com os alunos as regras de convívio, conservação dos jogos, compreensão 

das regras dos jogos. 

 Resolver problemas em conjunto com os colegas. 

 Construir relação de harmonia diante de estratégia combinadas pelo adversário. 

 Interagir com alunos de outra série sabendo ouvir, falar na hora certa e saber que no 

jogo há regras a serem cumpridas. 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 - JOGOS PEDAGÓGICOS 

 
METAS DESCRIÇÃO 

DA AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO Nº ESPECIFICAÇÃO HUMANOS MATERIAL 

01 Raciocínio lógico Através do jogo 

os alunos 

interagem e 

desenvolvem o 

raciocínio 

lógico 

Alunos Jogo 

pedagógicos 

Fevereiro a 

Dezembro de 

2018 tendo o 

momento do 

jogo toda 

semana. 

 

02 Elaboração de certas 

estruturas: 

classificação, 

ordenação, 

estruturação do tempo 

e espaço. 

Brincadeiras no 

pátio 

Professores e 

alunos 

Bola, corda, 

bambolê 

Fevereiro a 

dezembro com 

atividades 

semanais em 

cada turma 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Troca de experiências e socialização entre os 

alunos. Além de verificar o rendimento nas atividades apresentadas no período que foi 

desenvolvida a atividade.  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

PROJETO: Meio Ambiente 

 

 

JUSTIFICATIVA: Com a necessidade de conscientizar as crianças do meio em que vivem e 

integram é necessário desenvolver uma preocupação coletiva nas relações que temos com o 

meio ambiente, procurando tornar cidadãos que desenvolvem e evoluem com 

responsabilidades sociais, econômicas e culturais, tomando decisões adequadas para manter a 

harmonia com a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. Buscando ações efetivas e 

eficazes no que diz respeito as ações já praticadas pelo homem que colocam em risco a vida 

no planeta, levando sugestões e colocando em prática essas ações. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL:  

 Reconhecer a importância da interação com o meio ambiente 

 Conhecer o ambiente em que vivemos 

 Identificar-se como parte integrante do meio ambiente 

 Perceber a importância das mãos, como instrumento de transformação do mundo. 

 Compreender que cuidar das plantas, limpezas, conservação da água é cuidar do 

ambiente que vivemos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 

 Cuidar das plantas e jardim da escola; 

 Evitar desperdícios de água na escola e também na residência; 

 Evitar desperdícios de papel na escola; 

 Conscientizar através de palestras, ações conjuntas, os pais, alunos e professores sobre 

o tema o meio ambiente; 

 Incentivar alunos, professores e comunidade a usar embalagens recicladas nas 

compras; 

 Valorizar empresas que já desenvolvem esse trabalho 

 Evitar todo e qualquer desperdício, manter a limpeza e conscientizar que cuidar do 

meio ambiente é cuidar de si mesmo. 
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PLANO OPERACIONAL 2018: Meio Ambiente 

 

 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO HUMANOS MATERIAS 

01 Apresentar o projeto 

a cada turma 

Fazer trabalho de 

conscientização do 

meio ambiente 

com apresentação 

de vídeos, leitura 

de textos, debates 

e reportagens. 

Professores, 

palestrantes. 

Vídeos, 

revistas, 

jornais, 

aparelhos de 

DVD e 

DVDs com o 

tema 

A cada mês será 

desenvolvida 

uma atividade 

relacionada ao 

tema. 

02 Evitar o desperdício Sair pela escola 

verificando lixos 

jogado pela escola, 

torneiras que 

vivem pingando, 

lixo debaixo da 

carteira, lixeiras e 

tudo que é inútil 

que utilizamos no 

dia-a-dia. 

Verificar, debater 

e questionar as 

contas de luz e 

água das casas dos 

alunos 

Professores, 

alunos e 

auxiliares da 

limpeza da 

escola. 

Conta de luz, 

água, 

calculadora. 

De acordo com 

a análise das 

observações das 

dependências da 

escola. 

Durante a 

execução da 

atividade ou 

análise dos 

resultados 

03 Educação ambiental 

na escola com o uso 

de material 

reciclável 

Confeccionar com 

os alunos cartazes 

e murais na escola, 

produção de texto 

com o tema, peças 

de teatro e 

fotografias 

visando a 

preservação do 

meio ambiente. 

Usar embalagens 

para confecção de 

brinquedos 

pedagógicos. 

Professores, 

alunos e 

direção 

Papel 

Caneta 

Hidrocor 

Lapis de Cor 

Material 

reciclado 

Março a 

dezembro sendo 

que a cada mês 

será 

desenvolvida 

uma atividade 

04 Passeios em 

exposições, parques. 

Palestras, cursos 

para professores, 

direção e auxiliares 

de ensino à 

educação sobre meio 

ambiente. Visitas na 

escola de autores e 

artistas plásticos que 

trabalham com o 

Fazer visitas ou 

trazer para escola 

exposições sobre o 

meio ambiente, 

explorando o tem 

a para uma 

possível exposição 

com trabalhos 

realizados dos 

alunos. 

Dar oportunidade 

Professores, 

alunos, 

auxiliares de 

educação, 

direção, 

autores de 

livros sobre 

o tema, 

artistas 

plástico, 

motorista e 

Ônibus e 

exposições 

Março a 

Dezembro de 

2018. 
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tema  de todo segmento 

da escola estar 

participando de 

cursos e palestras 

sobre o tema. 

Pesquisas de 

campo. 

monitores 

 

 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Atuação em sala de aula, na escola e 

conscientização quanto ao meio ambiente. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

PROJETO: Saúde e Limpeza / valores (respeito ao próximo, amizade) e higiene 

 

JUSTIFICATIVA: Visando um ambiente limpo e saudável é primordial para que se tenha 

saúde, principalmente se esta conscientização parte dos próprios alunos. Conservar o 

ambiente é tarefa de todos. É um ato de disciplina que deve permear o ato pedagógico. Então, 

este projeto parte da higiene pessoal para chegar no contexto da sala de aula, não como 

atividade à parte, mas integrada no currículo. Resgatar os valores. 

 

OBJETIVO GERAL:  

 Sensibilizar os alunos quanto a prevenção da saúde e limpeza, do meio ambiente, 

uma vez que a higiene pessoal é o ponto primordial para se chegar ao meio 

ambiente.  

 Incentivar a participação solidária para o bem comum. 

 Conhecer os problemas de saúde que tem origem (consequentes) da má higiene. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Conhecer a importância de se ter boa higiene pessoal. 

 Desenvolver atividades para a conscientização da boa higiene pessoal e escolar. 

 Promover palestras sobre o tema “saúde e limpeza”. 

 Conhecer o projeto do pelotão de saúde e limpeza escolar. 

 Incentivar a comunidade escolar a ter higiene disponibilizando recursos para o cuidado 

de si e da escola. 

 Promover atividades que resgate os valores. 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – PELOTÃO DA SAÚDE E LIMPEZA 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01      

02 Hábitos de higiene 

nos alunos. 

Os alunos devem 

lavar as mãos ao 

utilizar o banheiro 

antes do lanche. 

Escovar os dentes 

depois do lanche.  

Direção, 

Professores 

e  

Sala de aula,  

escova e creme 

dental.  

Março a 

Dezembro 

2018 

03 Aplicação de flúor. Toda criança terá 

avaliação bucal e 

receberá aplicação 

de flúor. 

Secretaria 

de Saúde e 

ou parceiros 

Flúor, escova 

dentes e creme 

dental.  

No decorrer do 

ano letivo, de 

acordo com a 

disponibilidade 

da equipe de 

saúde  
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04 Palestra Agentes de saúde 

fazem trabalho de 

conscientização 

sobre a higiene 

bucal. 

Secretaria 

de Saúde e 

ou parceiros 

Folders, cartilhas 

com o tema. 

No decorrer do 

ano letivo, de 

acordo com a 

disponibilidade 

da equipe de 

saúde 

05 Ações Pedagógicas Montar pelotão 

envolvendo todas as 

crianças para estar 

cuidando do 

estabelecimento de 

ensino quanto a 

limpeza. Registro 

para representar o 

ambiente escolar, 

por turma, toda 

semana.  

Direção e 

Professores. 

Crachás de 

identificação, 

sacos de lixo e 

luvas. 

Março a 

dezembro 

 

07 Dengue/Palestra 

 

Saber como se 

combate o mosquito. 

Teatro de fantoches 

para enriquecer o 

trabalho de 

conscientização 

sobre o lixo. 

Direção, 

Orientadora 

e Equipe da 

Zoonoses. 

Fantoches. No decorrer do 

ano letivo, de 

acordo com a 

disponibilidade 

da equipe 

responsável 

08 Atendimento 

Médico e 

Odontológico. 

Encaminhar ao 

médico os alunos 

com problemas de 

saúde/físico e 

mental. 

Secretaria 

de Saúde, 

Direção e 

UNIAE 

Formulário de 

encaminhamento 

Primeira semana 

de cada mês. 

(março, abril, 

maio, junho 

agosto, 

setembro, 

outubro e 

novembro) 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Registros e acompanhamento constante da 

conservação da higiene corporal/ambiente escolar.  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

PROJETO: Recreio Supervisionado 

 

JUSTIFICATIVA: é uma importante atividade para o desenvolvimento das estruturas 

corporais psíquicas, sociais e emocionais. Ao brincar, o ser humano cria, estabelece regras o 

que contribuiu para a formação da sua identidade. Fundamentando nesta perspectiva a escola 

precisa proporcionar um espaço de recreação prazeroso, onde a criança possa mostrar os seus 

desejos e desenvolver o seu potencial. 

 

OBJETIVO GERAL:  

 

 Proporcionar o desenvolvimento das estruturas psíquicas, motoras e emocionais. 

 Conduzir a criança a adquirir o espírito de cooperação. 

 Proporcionar a criança o desenvolvimento de suas potencialidades e expressão verbal. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Favorecer atividades/modalidades de recreação prazerosas e estimulantes. 

 Contribuir para que a criança possa socializar-se com o grupo e com as brincadeiras. 

 Desenvolver valores como: responsabilidade, respeito e colaboração. 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 - RECREIO SUPERVISIONADO 

 
METAS DESCRIÇÃO 

DA AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 Montar caixa de 

brinquedos e jaleco. 

A Orientadora 

Educacional, 

montará caixa 

com os 

brinquedos, 

destinados ao 

recreio e o jaleco 

com identificação 

dos Ajudantes do 

Recreio. 

Orientadora. Caixa de 

brinquedos, 

jaleco e 

Professores. 

Março e Abril 

02 Recreio 

Supervisionado 

Durante o recreio 

os ajudantes, 

orientadora e 

direção irão 

supervisionar o 

recreio 

Orientadora e 

direção que 

acompanham o 

recreio 

Brinquedos Todos os dias 

letivos 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Durante todos os dias, os ajudantes do recreio 

juntamente com a Orientadora Educacional irão acompanhar, ajudar e supervisionar os alunos 

no decorrer das atividades do recreio. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

PROJETO: Horta Escolar 

 

 

JUSTIFICATIVA: A implementação do Projeto Horta Escolar visa o desenvolvimento de um 

trabalho interdisciplinar, com atividades integras aos diversos componentes curriculares da 

educação básica, assim como a melhoria da merenda escolar. 

 

 

OBJETIVO GERAL: Implantar ou implementar a horta educativa na escola visando o 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar voltado para o cooperativismo, cidadania, 

questões ambientais, valores, integração social e qualidade de vida. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Integrar as atividades da horta escolar ao desenvolvimento do currículo de 

Educação do Ensino Fundamental e Educação Infantil. 

 Desenvolver nos alunos o gosto pelo conhecimento das Ciências Naturais.  

 Complementar a Merenda Escolar. 

 Incentivar o cultivo da Horta Escolar.  

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – Horta Escolar 

 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 Implantação do 

Projeto Horta 

Escolar. 

Promover um 

trabalho de 

sensibilização dos 

alunos e sua 

efetiva 

participação na 

mesma. 

Selecionar alunos 

para atuarem na 

horta, de acordo 

com o interesse 

apresentado. 

Treinar os alunos 

para o trabalho de 

horta escolar. 

ALUNOS E 

PROFESSORES 

SEMENTES, 

FERRAMENTAS, 

ESTERCO 

Junho a 

dezembro de 

2018 
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Planejar com os 

alunos as 

atividades a serem 

desenvolvidas. 

Formação de 

grupos de 

trabalho. 

Estabelecimento 

do cronograma de 

trabalho. 

Distribuição de 

tarefas diárias do 

grupo. 

Preparo da área e 

cultivo da horta. 

Preparar a área 

destinada à horta. 

Colher os 

produtos da horta 

e utilizar na 

merenda escolar. 

Realizar palestras 

com a 

comunidade sobre 

o valor nutritivo 

das hortaliças. 

Promover um 

trabalho integrado 

envolvendo 

SE/Comunidade 

Escolar, 

envidando 

esforços para a 

obtenção de 

materiais 

(insumos e 

ferramentas) 

necessárias à 

operacionalização 

do Projeto Horta 

Escolar. 

Elaborar relatório 

das atividades 

realizadas na 

horta escolar.   

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Acompanhar, controlar e avaliar as atividades 

desenvolvidas como os alunos. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

PROJETO: Promoções Culturais 

 

JUSTIFICATIVA: As promoções culturais visam a formação integral do aluno procurando 

sempre integrar o conteúdo curricular com os valores e tradições nacionais assim como maior 

integração com a comunidade escolar. 

 

 

OBJETIVO GERAL: Promover uma maior integração entre a escola e a comunidade 

valorizando e divulgando a cultura brasileira estimulando a criatividade do aluno e seu 

espírito crítico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Organizar, divulgar e realizar eventos culturais com a comunidade escolar. 

 Organizar, divulgar e realizar atividades que visem a colaboração da comunidade na 

manutenção e funcionamento da escola. 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – Promoções Culturais 

 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 Projetos e/ou eventos 

educativo-culturais 

que compreendem 

ação pedagógica, e 

estimulem a 

integração 

escola/comunidade. 

Dia das mães, 

festa junina, das 

crianças e demais 

atividades festivas 

e culturais no 

calendário 

definido pela UE. 

Divulgar 

amplamente os 

eventos culturais 

junto à 

comunidade 

escolar. Realizar a 

Feira de Ciências. 

Realizar os 

eventos nas datas 

previstas, 

prestando conta 

de valores 

arrecadados, cujos 

Comunidade 

escolar, alunos 

e professores 

Material do 

evento como: 

papeis, 

tecidos, etc. 

Recursos 

pedagógicos. 

Março a 

Dezembro 2018 
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valores líquidos 

deverão ser 

repassados para a 

APM. 

Realizar ao final 

do ano letivo o 

encerramento 

(formatura) do 5º 

ano e educação 

infantil.   

02 Passeios para 

enriquecer a 

atividade pedagógica 

e integração dos 

alunos. E contato 

com a cultura 

Organizar 

passeios que 

enriquece a ação 

pedagógica e 

promovam a 

integração entre 

os alunos, 

juntamente com 

os professores.  

Realizar passeio 

com a turma 

vencedora do 

concurso de Rei e 

Rainha da festa 

junina. 

Direção e 

Professor(a) 

da turma 

Transporte, 

cinema e 

teatro 

Junho a 

dezembro 

03 Eventos culturais Organizar os 

eventos culturais 

com o grupo de 

professores, 

servidores e 

alunos; Passeio 

turístico. Assistir 

peça de teatro e ir 

ao cinema, circo, 

transitolândia, 

Zoológico, Jardim 

Botânico, 

planetário, Museu 

de Valores do 

Banco Central, 

Museus e  CCBB 

 

Professores, 

coordenadores 

e direção 

Material para 

execução dos 

eventos, 

ônibus  

Organizar um 

evento por mês 

 

Apoio Pedagógico: professora Cátia Gomes Macena de Souza 

 
 A execução deste projeto será desenvolvido em parceria com a professora Cátia 

Gomes Macena de Souza (professora readaptada), que desenvolve este projeto na UPE nos 

últimos anos, possui experiência técnico/pedagógica. Sua atuação no desenvolvimento deste 

projeto está de acordo com suas limitações, seguindo as orientações da Portaria 12/2017. 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Verificar a participação dos alunos e pais nos 

eventos e a interferência na aprendizagem escolar 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

 

PROJETO: Coordenação Pedagógica 

 

 

JUSTIFICATIVA: O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de tomada de decisão 

sobre a ação; processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios 

materiais e recursos humanos disponíveis visando a concretização de objetivos em prazos 

determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações. 

 

OBJETIVO GERAL: Promover necessárias articulações numa atuação conjunta com os 

profissionais da educação para construir alternativas onde a educação está a serviço do 

desenvolvimento de relações verdadeiramente democráticas, oferecendo a comunidade 

escolar uma educação com qualidade, no intuito de formar cidadãos críticos e democráticos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Promover encontros e reuniões com assuntos relevantes identificados a partir da 

observação e análise da educação da rede municipal de ensino. 

 Identificar constantemente quais as prioridades da equipe pedagógica para prestar-lhes 

um melhor atendimento. 

 Estimular o uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola. 

 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – Coordenação de Educação Infantil/ Anos Iniciais 

 

 
METAS DESCRIÇÃO 

DA AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 Acompanhamento 

dos professores no 

planejamento das 

atividades diárias. 

Toda 3ª, 4ª e 5ª 

feiras no turno 

contrário da 

regência 

durante 3 horas 

os professores 

estão na escola 

preparando as 

aulas que serão 

ministradas ou 

em estudo. 

 

Professor/coordenador Material 

pedagógico 

Fevereiro a 

Dezembro de 

2018 
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02 Coordenação 

coletiva 

Toda 4ª feira o 

professor tem 

estudo no 

horário de 

coordenação 

 

Direção, professor e 

coordenador 

Textos 

teóricos 

Fevereiro a 

dezembro 

03 Curso de 

Capacitação 

Os professore 

dos anos 

iniciais fazem 

curso do 

PNAIC nas 5ª 

feiras 

Professores Apostilas Junho a 

Dezembro 

04 Conselho de classe Uma vez a cada 

bimestre 

Direção, professor e 

orientador 

Ata do 

conselho de 

classe 

Todo final de 

bimestre 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Acompanhamento dos professores na 

coordenação pedagógica. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

PROJETO:   Hora Cívica 

 

JUSTIFICATIVA: A hora cívica será um momento de reflexão e participação, oportunizando 

a todos expressar ideias, sentimentos, adotando atitudes que visam resgatar valores como o 

respeito e a tolerância. 

 

OBJETIVO GERAL: Resgatar o amor e o respeito pelos símbolos nacionais; 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:     

 

 Promover e resgatar o amor e o respeito pelos símbolos e pelas datas comemorativas 

nacionais; 

 Refletir e, oportunizar a todos expressar ideias, sentimentos, adotando atitudes que 

visam resgatar valores; 

 Manter presente no cotidiano escolar o exercício da cidadania e a discussões de 

questões relevantes da história e da atualidade brasileira e mundial. 

 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 - Hora Cívica 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 Hora Cívica  Na última 6ª feira 

Hora Cívica com 

apresentação dos 

alunos e Hino 

Nacional 

Alunos, 

professor, 

direção. 

Bandeira, cd, 

som 

Março a dezembro 

02 Hino Nacional 

semanal 

Toda 6ª feira 

temos a execução 

do Hino. 

Todo grupo 

da escola 

CD, som e 

Bandeira 

Março a 

Dezembro de 

2018 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Será direcionada à observação na mudança de 

comportamento dos alunos dentro e fora da sala de aula, pois, a aprendizagem só acontece 

quando há mudança de atitude. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

 

 

PROJETO: Reforço Escolar/ Projeto Interventivo 

 

JUSTIFICATIVA: O conhecimento de novas informações e instrumentos necessários para 

que seja possível ao aluno continuar aprendendo é orientação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Assim sendo, alunos que estão no ensino fundamental, e já trazem uma defasagem 

de aprendizagem, precisam recuperar sua autoestima para poder continuar aprendendo e mais 

a frente não ficarem prejudicados. Nesse sentido, aulas de reforço, projeto interventivo são na, 

é um direito de todos. Portanto, é de interesse pedagógico implantar turmas de reforço e o 

projeto interventivo em todas as áreas, principalmente de Língua Portuguesa e Matemática 

visando corrigir distorções de aprendizagem. 

 

 

OBJETIVO GERAL: Ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos, dando-lhes 

oportunidades de aprofundar ou suprir carências dos conteúdos, trabalhados na Base Nacional 

Comum do Ensino Fundamental. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Oferecer atividades pedagógicas, no contra turno ou durante a aula, para alunos com 

dificuldades de aprendizagem; 

 Transformar as aulas em momentos estimulantes, que exigem estratégias para 

resolução das diversas situações-problema; 

 Desenvolver a autoestima e a perseverança na busca de soluções. 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – Reforço Escolar 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS MATERIAIS  

01 Oportunizar 

situações de ensino 

aprendizagem 

Solucionar 

situações 

problemas 

Alunos e 

professores 

Texto escrito Abril a Dezembro 

de 2018 

02 Atividade de análise 

de texto 

Interpretar textos 

em grupo/ 

individual 

Texto, fonte para 

interpretar situação 

problema 

Alunos Texto e livro 

de literatura 

Abril a Dezembro 

de 2018 

03 Leitura e 

interpretação 

Atividade para 

suprir a 

dificuldade na 

leitura e 

interpretação 

Professor, 

aluno 

Cartazes, 

texto 

Maio a dezembro 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Acompanhamento das ações e resultado das 

atividades realizadas. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

  

 
PROJETO: KARATÊ SRIA 

 

PROBLEMATIZAÇÃO: A prática de atividades físicas, de qualquer natureza, que desperte o 

interesse e incentive uma mudança de hábitos aos alunos pode e deve ser praticada no âmbito 

escolar. 

A prática de artes marciais, em especial o KARATÊ, envolve muito mais do que 

simplesmente executar movimentos ou golpes. Há toda uma história e filosofia de vida por 

trás desta arte marcial que transmite valores que são adotadas por seus praticantes dentro e 

fora do DOJÔ (local de treinamento). 

 

JUSTIFICATIVA: Em um ambiente escolar, existem momentos onde os alunos se exercitam, 

através de brincadeiras (nos horários de recreio, recreação dirigida). Mas nesses momentos 

vemos as deficiências que existem quando tratamos do convívio entre os alunos (o respeito 

mútuo, a compreensão com os próprios limites e com os limites das outras pessoas, a atenção 

as regras dos jogos/brincadeiras, a interação entre eles). 

 O praticante de KARATÊ adquire ao longo de seu treinamento uma formação tanto 

para o corpo quanto para a mente. Seu senso de responsabilidade e dedicação nas atividades 

diárias é valorizado pois sabe que para obter êxito em seus objetivos é necessário TREINAR e 

se DEDICAR NAQUILO QUE GOSTA. Quando se trata de um atleta, de um jovem, ele mais 

do que ninguém sabe que não se pode ser um bom ATLETA se não for também um bom 

ALUNO. 

 

OBJETIVO GERAL: Incentivo a prática de esportes dentro do âmbito escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Promoção da qualidade de vida dos alunos participantes; 

 Mudança de hábitos de convívio dentro do âmbito escolar; 

 Pôr em prática valores transmitidos pelo praticante de KARATÊ: 

o RESPEITAR ACIMA DE TUDO; 

o CONTER O ESPÍRITO DE AGRESSÃO; 

o CRIAR O INTUITO DO ESFORÇO; 

o FIDELIDADE PARA COM O VERDADEIRO CAMINHO DA RAZÃO; 

o DEDICAR-SE A FORMAÇÃO DO CARÁTER. 
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PLANO OPERACIONAL 2018 – KARATÊ SRIA 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS 

MATERIAIS 

 

01 Prática de atividade 

física orientada: 

KARATÊ 

SHOTOKAN 

Arte marcial 

orientada, treino 

de 00:45h 

(quarenta e cinco 

minutos, 

semanalmente, em 

espaço a definir) 

Professor de Karatê (Sensei 

Luiz Alberto, karateca faixa 

preta, 3º Dan, registrado na 

FCK/CBK) e alunos do 3º, 4º 

e 5º anos. 

 

março a 

Dezembro de 

2018 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Exame de faixa para a graduação dos alunos 

participantes em um momento: Ao final do segundo semestre (data provável: 13/12/2018). 

Acompanhamento escolar juntamente com as professoras das turmas participantes, 

observando o rendimento escolar, disciplina, respeito e valores transmitidos ao longo do 

treinamento. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GUARÁ 

UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA CLASSE DO SRIA 

  

 
PROJETO: PLENARINHA 

 

TEMA: UNIVERSO DO BRINCAR 

 

TURMAS ATENDIDAS: Educação Infantil (1º e 2º Período) e 1º ano. 

 

OBJETIVO GERAL: Oportunizar as crianças por meio de uma escuta sensível e atenta, a 

cerca do tema para o ano de 2018 em torno de seus direitos e necessidades, vivenciando a 

interlocução com o Currículo em suas diferentes expressões e linguagens. 

 

 

PLANO OPERACIONAL 2018 – PLENARINHA 

 
METAS DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

Nº ESPECIFICAÇÃO  HUMANOS 

MATERIAIS 

 

01 Explanação e prática 

do tema apresentado: 

Universo do Brincar 

Compreensão do 

tema apresentado: 

Universo do 

Brincar, através de 

conversar, jogos e 

brincadeiras 

orientadas e 

supervisionadas, 

valorizando o 

respeito ao seu 

próprio corpo e 

aos colegas. 

Professoras regentes das 

turmas envolvidas: 1º e 2º 

períodos da Ed. Infantil e 1º 

ano Ens. Fundamental, 

coordenação pedagógica e 

direção. 

 

abril a agosto de 

2018 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: Ocorrerá ao longo dos meses, com a formação dos 

professores envolvidos no desenvolvimento do projeto, acompanhamento do rendimento 

escolar dos alunos ao final de cada bimestre e culminância com a exposição dos trabalhos na 

etapa regional da Plenarinha. 
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