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“Não existe nada mais fatal para o pensamento que o  

ensino das respostas certas. Para isto existem as 

escolas: não para ensinaras respostas, mas para 

ensinar as perguntas. As respostas nos permitem 

andar sobre a terra firme. Mas somente as perguntas 

nos permitem entrar pelo mais desconhecido.” 

Rubem Alves. 
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APRESENTAÇÃO 

 
Para a construção deste, de início a comunidade escolar reuniu-se em 

audiência pública no dia 09 de novembro de 2016 para avaliação do plano de trabalho 

da equipe para a então gestão de 2017 a 20019. A referida proposta foi validada nos 

termos da lei em 23 de novembro de 2016 com a eleição democrática da Direção e 

Vice Direção. No período de 7 a 9 de fevereiro de 2017, ressalta-se a revisão do 

presente documento por toda comunidade escolar e sistematização do então Projeto 

Político Pedagógico, o qual é documento norteador das práticas e objetivos 

educacionais, como também a organização do trabalho pedagógico. A avaliação 

embasa de forma propositiva para a qualidade na educação oferecida à comunidade, 

os integrantes deliberaram ações e objetivos para que as necessidades da 

comunidade sejam de fato atendidas pelo serviço oferecido por essa unidade de 

ensino. Como ações propositivas a comunidade escolar estabeleceu a necessidade 

de firmar a identidade da comunidade para que ações pedagógicas futuras possam 

influenciar na visão de mundo, de sociedade e de educação na cultura da 

comunidade. Percebe-se que a comunidade escolar espera que a escola intervenha 

positivamente na forma de pensar da comunidade no que se refere à cidadania e 

educação. A comunidade demonstrou anseio por direitos e valorização da educação e 

dos profissionais que atuam nela. 

Diante das demandas elencadas na Semana Pedagógica o corpo 

docente iniciou o trabalho de formação continuada nas coletivas com a preocupação 

de colocar em prática ações que contemplem os anseios da comunidade. O grupo 

definiu como proposta político pedagógico o tema: “A Leitura como Prática Social na 

Construção de Valores” com os seguintes temas geradores distribuídos por bimestre 

para atender a solicitação do trabalho de promover a prática da leitura como meio de 

construir saberes fundamentais ao cidadão:  

“A leitura promovendo a conscientização para a inclusão e o uso racional da água.” 

“A leitura promovendo conhecimento e o resgate da cultura brasileira.” 

“A leitura promovendo a preservação do meio ambiente em benefício da saúde e da 

qualidade de vida”. 

“A leitura promovendo a valorização da educação e a integração da família na escola” 

A partir de então, o trabalho de formação continuada será ministrado 

dentro dessas temáticas conciliando-as ao Currículo em Movimento, ao Plano Distrital 
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de Educação-PDE, buscando assemelhar nossa prática na formação e estrutura do 

PPP Carlos Mota. 

 

 

I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO 

 

                                    A missão da Escola Classe 61 é formar de cidadãos capazes 

de tomar decisões com segurança, conscientes de seus diretos e deveres.  

A proposta é aprofundar no debate de um planejamento pedagógico 

que abarque as reais necessidades da comunidade QNQ, QNR e Sol Nascente para 

a formação cidadã dos moradores através da escola. Para tanto, é necessário desde 

o conhecimento e respeito à realidade dos nossos alunos a ouvir e trazer para dentro 

da instituição a comunidade atendida. O tema deste projeto é “A Leitura como Prática 

Social na Construção de Valores”, pois o leitor se forma no exercício da leitura. O dia 

a dia escolar deve trazer o mundo que cerca o aluno e suas questões na formação de 

um cidadão criticamente consciente e transformador do ambiente em que vive. 

Para isso, é necessário que se apresente à comunidade escolar 

possibilidades de interação com a leitura bem como a valorização dos conhecimentos 

para intervir na identidade social da comunidade em questão. Demonstrar no 

planejamento pedagógico e nas assembleias a situação política e econômica da 

comunidade e suas decorrências para que haja coerência entre o ensino ministrado e 

o exercício da cidadania como apregoa a constituição. 

Nesse contexto, o respeito à diversidade humana e a valorização do 

que a comunidade tem a oferecer deve ser ponto de partida para estratégias 

pedagógicas de alfabetização e letramento. O engajamento nas questões da 

comunidade pela escola e vice-versa representa à inserção de uma a outra 

produzindo, assim, coerência para o aprendizado significativo. 

A falta de visibilidade da classe social carente deve ter relevância para 

o planejamento pedagógico. A televisão que representa 90% da forma de lazer mostra 
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uma realidade distante, idealizada e alienante nas novelas e programas de auditório. 

Quando representada, a violência vira palco para programação sensacionalista 

destruindo e rebaixando a autoestima da comunidade carente. A escola deve então 

combater e trabalhar com vistas à dignificação dos moradores da periferia de modo a 

compreender a cultura local e adentrá-la à escola e em contrapartida apresentar e 

oferecer as várias manifestações de cultura popular das diversas regiões do país.  

Desse modo, a cultura local, a internet, a televisão em consonância 

com literatura infantil, infanto-juvenil, acadêmica e demais instrumentos formais de 

formação associam-se para situações concretas de aprendizagem construindo o novo 

para que se estabeleçam paradigmas mais reais e dignos para população carente. 

Assim, lançando mão da vivência dos alunos, de momentos de leitura em família, da 

educação informal trazida de casa e da rua para relacionar aos conhecimentos 

adquiridos dentro da escola aos conhecimentos formais e científicos específicos que 

fortalecem pessoas para o exercício da cidadania. Nosso esforço maior é relacionar 

todos os conteúdos formais às necessidades reais de todos os alunos, oferecendo 

mecanismos para formularem respostas e caminhos para enfrentarem os desafios 

apresentados no dia-a-dia, na vida social e suas contrariedades. 

Por esse motivo torna-se tão importante o planejamento e a 

articulação de projetos e propostas pedagógicas que prevejam a superação das 

dificuldades administrativas e sociais, através de ações pedagógicas interventivas e 

críticas.  

Diante do desafio de elevar a qualidade de educação com tantas 

dificuldades estruturais e conjunturais, a produção de uma proposta pedagógica 

descrevendo o compromisso dos gestores da escola e várias ações para combater os 

problemas detectados, coloca-se como possibilidade de mudança e adequação da 

instituição às necessidades e interesses dos alunos e membros da comunidade 

escolar. 

Acredita-se na eficácia do projeto como agente de (re)construção de 

práticas cidadãs para toda comunidade escolar, uma vez que pretende proporcionar  

um espaço cada vez mais democrático e norteador das ações e decisões políticas e 

administrativas. Acredita-se no ideal de que todos podem e devem aprender, em todo 

o tempo, de forma democrática, crítica e cidadã, respeitando a diversidade e gerando 

a autonomia, a consciência de igualdade e respeito ético-social.  
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O Projeto comporta temas voltados para identidade de classe e 

dignidade social, adequação de propostas docentes para reflexão da postura 

transformadora de paradigmas da comunidade local, adaptação a adoção do modelo 

de planejamento estratégico, que se apoia na racionalização e na eficiência didática e 

administrativa. Busca elevar o grau de conhecimento e o compromisso de diretores, 

professores e outros funcionários da escola com os resultados educacionais; melhorar 

as condições de ensino e estimular o acompanhamento dos pais na aprendizagem de 

seus filhos. 

 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

A Escola Classe 61 de Ceilândia está localizada em um bairro de 

Ceilândia à EQNQ. 04 Lote A, Área Assentamento. Foi fundada em 10 de junho de 

1990, tendo sido regularizada em 1999, conforme portaria nº. 127/07/1999, DO/DF, 

135 de 17 de julho de 1999. Telefone: 3901-6915. E-mail: ec61@ creceilandia.com. 

  Atualmente possui 17 salas de aula destinadas ao atendimento de 

33 turmas regulares e 1 turma de Educação Especial distribuídas em dois turnos do 1º 

período da educação infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental  com faixas etárias de 

04 (quatro) a 14 (catorze) anos. 

O setor QNQ nasceu de assentamento de famílias inscritas em 

programas habitacionais do governo distrital e vem se ampliando a cada ano. 

Recentemente, passa por reorganização, pois recebeu mais 3 áreas habitacionais, o 

Setor QNR, Setor de Chácaras e Condomínio Sol Nascente. Há 7 escolas públicas na 

região, 1 centro de saúde e 1 posto de atendimento policial, além de comércio 

diversificado, 1 setor de indústria e materiais de construção.  

Nascida da necessidade de acolher o grande número de crianças em 

idade escolar, a Escola Classe 61 foi fundada no ano de 1990, passando a funcionar 

no mês de agosto, com 24 professores distribuídos em turmas de CBA, 3ª e 4ª séries, 

em 2 blocos de salas de aula, perfazendo 12 salas. Por ser a única escola no setor, 

funcionava no início em 4 turnos .Situação semelhante à de outras escolas no DF à 

época, localizadas em áreas de assentamento. Sua construção veio atender às 
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crianças da região, em idade escolar, que tinham que se deslocar para escolas 

distantes, em outro setor. 

Em junho de 2004 a Secretaria de educação determinou a suspensão 

do noturno em escolas classes, com isso, a Educação de Jovens e adultos da E.C. 61 

foi transferida para uma escola-pólo, no Setor O. Por esta decisão passou a funcionar 

apenas no turno diurno, com sistema de jornada ampliada, com 5 horas de regência, 

3 horas para coordenação, reforço escolar e utilização da sala de leitura com os 

alunos. Faz parte também  desse histórico o atendimento de alunos com 

necessidades especiais, disciplinares e cognitivos, que assistidos em horário contrário 

da aula pela equipe especializada: EEAA: Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem, Sala de Recurso, SOE - Serviço de Orientação Educacional. 

Laboratório de Informática e Sala de Leitura  

Uma sala foi dividida em 3 ambientes para atendimento dos alunos 

com a pedagoga(EEAA), orientador educacional(SOE) e sala de recurso, 1 sala para 

funcionamento do CRA e Sala de Leitura, uma sala para os professores, uma para os 

auxiliares, um banheiro feminino para professoras e funcionários e um banheiro 

masculino para os professores e funcionários, dois banheiros para os alunos, uma 

quadra de esportes, um parquinho, uma secretaria e uma sala para a direção. Todos 

os espaços físicos são aproveitados para desenvolvimento de acompanhamento e 

atendimento às necessidades pedagógicas e cognitivas dos alunos. Além disso, foram 

construídos mesas e bancos de concreto no corredor entre o primeiro e o segundo 

bloco também usado para reforço escolar e atendimento aos pais, mães e 

responsáveis.  

Apesar de vários ambientes, todos são bem pequenos, pois foram 

divididas várias salas para atender aos anseios e necessidades dos funcionários e 

alunos. Temos inúmeros problemas relacionados à falta de espaço adequado ao 

número de alunos, dentre eles: inexistência de salas para o desenvolvimento de 

projetos que combatam a repetência e a defasagem idade/série, ainda faltam salas 

apropriadas para o atendimento de alunos para atividades de reforço escolar e Projeto 

Interventivo. 

                          Nesse recorte de tempo, a comunidade via a escola como um 

ambiente acolhedor e seguro, educando a criança para a vida. 
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Esse breve histórico mantém vivo parte da história da EC61 com a 

trajetória até os dias atuais. 

 
 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 
O que é: 
 
 

O mapeamento constitui-se como uma etapa de análise institucional, que 

mantém o foco em suas várias dimensões, isto é, pedagógica, administrativa, social, 

cultural, entre outras, considerando que estas são promotoras de sucesso e/ou de 

fracasso no âmbito do espaço escolar. 

A principal finalidade do mapeamento institucional é alcançar todos os 

objetivos de conhecer a realidade da escola, e por conseguinte favorecer uma prática 

criativa e transformadora, participando ativamente do cotidiano da escola observando 

sua caracterização, regência das aulas, construção e execução do Projeto Político 

Pedagógico. Sendo assim, o mapeamento escolar constitui um importante 

instrumento de conhecimento e integração da EEAA na realidade social, econômica e 

pedagógica da escola. 

A proposta de mapear a instituição educacional integra-se a uma perspectiva 

de atuação preventiva e institucional, por parte da EEAA, uma vez que remete e 

compromete os profissionais desse serviço à compreensão do contexto escolar, 

valorizando as características particulares que interferem diretamente no desempenho 

da instituição educacional. Portanto, o MI contribui para que o pedagogo e o psicólogo 

atuem de forma intencional, sistematizada e adequada, proporcionando uma visão 

aprofundada e clara da instituição. 

 

 

 

Instrumentos: 

 

Serão utilizados  como instrumentos análise documental, coleta de dados 

qualitativos, analisados através das observações diárias, preenchimento da ficha perfil 

e questionários aplicados a toda comunidade escolar. 
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Os aspectos a serem analisados pelos os instrumentos do MI: 

 Concepções de aprendizagem e desenvolvimento que permeiam as 

práticas educativas; 

 Processo de gestão escolar; 

 Processos envolvidos na organização do trabalho pedagógico; 

 Necessidades formativas dos profissionais do contexto escolar; 

 Aspectos relacionais (família – escola / estudantes- docentes, outros); 

 Papéis, funções e responsabilidade dos diferentes profissionais; 

 Potencialidades e práticas de sucesso. 

 

Desdobramentos: 

 

De acordo com orientação pedagógica do Serviço especializado de Apoio à 

Aprendizagem págs.: 95 e 96 a equipe deve seguir os seguintes procedimentos: 

 

Etapa 1 - Levantamento e construção de informações, como: 

• Reunião com direção e/ou coordenação da instituição educacional para explanação 

dos objetivos do M.I.; 

• Análise documental (legislações, proposta pedagógica, matrizes curriculares, 

regimento interno, estratégia de matrícula, projetos educacionais e outros documentos 

que Facilitem a compreensão da natureza, organização e funcionamento da 

instituição educacional); 

• Entrevistas com a direção sobre o processo de gestão da instituição educacional e 

sua percepção do contexto escolar; 

• Entrevistas com coordenadores pedagógicos para conhecer suas atuações na 

instituição educacional e percepção do contexto; 

• Observações dos espaços e das dinâmicas pedagógicas: sala de aula, reuniões de 

coordenação, de planejamento de ensino e outras possíveis reuniões que otimizem os 

objetivos do mapeamento; 

• Entrevistas individuais com professores para conhecer, dentre outros, a atuação, a 

concepção de aprendizagem, a motivação para o trabalho docente, as concepções de 

ensino, a avaliação e sua percepção do contexto; 
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• Levantamento de informações históricas da instituição, acerca da origem, fatos 

marcantes, características do trabalho em épocas anteriores;  

• Informações referentes à conjuntura social, política e econômica na qual a instituição 

educacional se insere; 

• Análises de dados estatísticos relacionados ao rendimento escolar (aprovações, 

evasões, transferências, etc). 

 

 

 Etapa 2 – Análise das informações construídas: 

 

• Discussão e reflexão intra-equipe (no âmbito da EEAA, entre os psicólogos e os 

pedagogos), das informações construídas; 

• Discussão com os gestores e com o corpo docente acerca das informações 

construídas, com o objetivo de favorecer o trabalho administrativo-pedagógico; 

• Organização ou ressignificação de um Plano de Atuação da EEAA para o contexto 

escolar no qual estão inseridas. 

 

 
3.1 Contexto Educacional 

 

A Escola Classe 61 de Ceilândia é um espaço de aprendizagem ativo e 

movimentado por seus projetos e objetivos. A equipe gestora mantém uma boa 

convivência com a comunidade escolar propiciando uma maior participação e 

envolvimentos de todos nas tomadas de decisões.  

Historicamente a instituição, é considerada por seu público alvo, como um local 

acolhedor onde se percebe o cuidado e o zelo com o espaço físico, a fim de 

proporcionar um ambiente adequado às necessidades de todos os envolvidos no 

processo escolar. Grande parte dos pais dos estudantes foram estudantes da escola o 

que acentua o espírito de pertencimento. A instituição localiza-se em uma área de 

vulnerabilidade social considerável. A comunidade possui necessidades básicas, 

como alimentação e moradia adequadas. Grande parte das famílias reside nos 
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arredores da escola. Algumas famílias não mantêm os dados cadastrais atualizados 

na secretaria da escola, o que dificulta a comunicação quando necessário. No contra 

turno escolar, a maioria das crianças brinca nas ruas. São beneficiários do trabalho 

desta escola toda a comunidade e diretamente, os 830 estudantes matriculados. A 

faixa etária do público alvo é de 4 a 12 anos, considerando a defasagem idade-série. 

 
3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação 

Nossa modulação conta com 32 profissionais entre professoras e 

professores. Destes, 6 (readaptadas) professoras estão readaptadas prestando 

serviço na Oficina Pedagógica da escola que será explanada neste documento no 

campo dos projetos. 3 (três) professores estão compondo a equipe diretiva como 

diretor, vice-diretora e supervisora pedagógica, 1 (uma) professora atende a sala de 

recursos. 2 (duas) professoras atendem na SEAA. A unidade de ensino ainda tem  12 

carências de professor efetivo. 

Alguns (as)  professores(as) efetivos(as) iniciaram o ano letivo com 

licenças. Seja Gestante ou para Tratamento de saúde. Trazendo para a escola a 

quantidade de 17 (vinte e um) professores (as) em contratação temporária. 

 Apenas 12 (doze) professores efetivos fizeram o curso do Pacto da 

Educação na Idade Certa. Porém todas as quartas-feiras o corpo docente encontra-se 

em formação continuada com a equipe diretiva. Nas coletivas os temas elencados 

nesta proposta são debatidos e ações pedagógicas são determinadas pelo coletivo 

bem como sugestões de recursos pedagógicos e leituras a fim de colocar com 

qualidade esta proposta na prática de sala de aula. 

Faz parte desse projeto a construção de uma sala de múltiplas 

funções num espaço que hoje está ocioso na escola para suprir a necessidade de 

alunos e professores que é a falta de espaço para reforço escolar e projeto 

interventivo. 

Essa proposta aponta como conquista de suma importância a jornada 

ampliada da carreira do magistério público do Distrito Federal.  Ressalta 

responsabilidade do docente em otimizar  o tempo das coordenações individualizadas 

tanto dentro como fora da instituição escolar. Alguns (as) professores (as) 

comparecem à escola no dia de coordenações individualizadas fora do âmbito da 

instituição para atendimento a pais, mães, responsáveis e alunos (as). Esse projeto, 

defende  que todo esforço deve ser oferecido como garantia do serviço público 
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prestado de qualidade tendo como parâmetro “A Leitura como Prática Social na 

Construção de Valores”.  

 
 
 
 
 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

A Escola atende aproximadamente 833  alunos, na faixa etária de 04 a 14 

anos, divididos em dois turnos, cada um deles com 17 turmas do 2º período ao 5º ano 

e Educação Especial. A maior parte deles convive em núcleos familiares vulneráveis 

que apresentam alguma dificuldade socioeconômica ou mesmo de cunho pessoal. 

Muitos moram com apenas um dos progenitores ou com avós e tios. Alguns sofrem 

com abandono e descaso da família em relação aos cuidados básicos e atenção até 

mesmo pela necessidade da família estar ausente em função da sobrecarga de 

trabalho, carecendo de um lugar seguro e adequado para permanência dos filhos 

quando estes não estão na escola. E para muitos a escola é o único lugar seguro 

quando os responsáveis estão trabalhando. A escola classe 61 de Ceilândia é 

inclusiva e atende alunos com necessidades educacionais especiais ANEE’s tendo 

atendimento especializado feito na Sala de Recursos. Cerca de 3 % dos alunos 

encontra-se em idade avançada para a série e, consequentemente com problemas de 

aprendizagem, principalmente relacionados à alfabetização e letramento que 

participam de projetos como reagrupamentos, interventivos e reforço escolar sob a 

orientação da equipe pedagógica. 

A comunidade tem a frequência escolar incentivada por meio de 

programas sociais do Governo do Distrito Federal como: renda minha. Ainda assim, 

registramos um alto índice de faltas às aulas. Várias são as dificuldades de 

permanência ao aluno na escola. Desde transporte, pois muitos moram numa parte 

do condomínio Sol Nascente que fica muito distante da QNQ, a falta de alguém que 

realmente traga as crianças para a escola. Este também é um fator que caracteriza 

essa comunidade. O acompanhamento escolar é negligenciado por muitas famílias. A 

comunidade vive da crença de que colocar o filho na escola é suficiente para uma 

formação plena. Nesse sentido, a escola precisa trabalhar desde valores básicos a 

contracultura movida por programas de televisão e grupos sociais cujos valores são 

impróprios para vida saudável em sociedade. 
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Considera-se uma ênfase o trabalho feito pela instituição com os 

alunos fora de faixa etária (tanto os já existentes quanto os que chegaram de outros 

Estados e/ou localidades dentro do DF) e com defasagem de série/idade e 

aprendizagem. A escola tem um nível baixo de reprovação, porém casos de 

repetência principalmente no terceiro ano de um mesmo aluno instigam e preocupam 

a equipe pedagógica e o corpo docente. Os alunos com defasagem são 

encaminhados para a SEAA e nesse atendimento a participação da família é 

primordial. A necessidade de exames que muitas vezes as famílias não têm condições 

de arcar prejudica o andamento de ações pedagógicas melhor direcionadas e a 

garantia de direitos como, por exemplo, redução de turma e atendimento na sala de 

recursos ou SEAA também caracteriza como um percalço. No entanto, a escola tem 

projetos para superação dessas dificuldades que serão tratados aqui nesse 

documento. 

 

 
 
 

3.4 Infraestrutura 

 

As condições estruturais do prédio são consideradas de razoáveis a boa, 

graças ao compromisso e competência do trabalho feito até o momento por todos os 

envolvidos que por aqui passaram. Os recursos disponíveis podem ser assim 

classificados: 

 

Recursos Pedagógicos:  

Mapas, jogos, livros didáticos, livros de literatura, globo terrestre. 

Recursos tecnológicos: 

03 copiadoras, 1 máquina de xérox,  04 computadores de uso administrativo e 29 

computadores na sala de informática; 01 retroprojetor; 05 aparelhos de televisão, 03 

aparelhos de dvd, 02 caixa de som, 04 microfones,  02 data show, 01 máquina  de 

furar papel, 01 guilhotina, 01 aparelho de ar condicionado. 

Recursos físicos: 

17 salas de aulas, 01 secretaria, 01 sala dos professores, 01 sala para a direção, 01 

cantina, 01 depósito de alimentos, 01 depósito de materiais 

pedagógicos/mecanografia, 2 banheiros de funcionários, 5 banheiros de alunos, 01 
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sala de recursos, 01 sala dividida para o SEAA, SAA e oficina pedagógica, 2 

depósitos de material de limpeza/material de uso geral, 01 sala para os auxiliares em 

educação, 01 horta, 01 quadra de esportes, 01 sala de leitura, 01 sala de informática. 

 

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

a) Indicadores Internos 

 

INDICADORES INTERNOS – ÍNDICE DE RETENÇÃO 

ANO Nº DE ALUNOS RETIDOS 
POR FALTA 

RETIDOS – SEM 
PRÉ  
REQUISITOS 

ANEE RETIDOS COM 
ADAPTAÇÃO DE 
TEMPORALIDADE 

2016 881 0,9% 2,61% 0,22% 

2017 866 0,69% 1,96% 0,46% 

 

 

 

INDICADORES INTERNOS – ÍNDICE DE APROVAÇÃO 

ANO Nº DE ALUNOS  VIA CONSELHO DE 
CLASSE 

APROVADOS REGULARES 

2016 881 0,34% 96,05% 

2017 866 0,1% 96,88% 

 

 

 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Retidos em 
2017 

---- 02 *15 
*04 
*02 

----- *02 
*02 

Motivo ----- faltas *Por não ter 
desenvolvido as 

habilidades 
necessárias 

para aprovação. 
*Por faltas. 

*Por Adequação 
de 

temporalidade 

----- *Por não ter 
desenvolvido as 

habilidades 
necessárias para 

aprovação. 
*Por Adequação de 

temporalidade 

Total de 
alunos 
retidos 

27 alunos 
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Defasados 
idade/série 

 19 alunos do 2º ao 5º ano 
 

Abandono ---------- 

Total de 
alunos 

matriculados 
em 2017 

866 alunos 

 
 

b) Indicadores Externos (Não se aplica para Ed. Infantil) 

 

Indicadores externo ANA -2014 

PORTUGUÊS 5,38% 31,54% 49,23% 13,85%  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4  

MATEMATICA 3,08% 2,31% 10,77% 72,31% 11,54% 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

 

INDICADORES EXTERNOS – IDEB - 2015 

EC61 RESULTADO DA ESCOLA METAS PROJETADAS 

2011 2013 2015 2011 2013 2015 

5,5 5,9 5,9 5,4 5,6 5,9 

 

 

 II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
A função social da escola, definida segundo as orientações 

curriculares de Educação Básica, é a de garantir condições para desfrutar plenamente 

os direitos inerentes à democracia e ao exercício da cidadania. Por compreendermos 

a educação como fenômeno histórico-social, sabemos que os estudantes aprendem 

cotidianamente, a partir das relações que estabelecem com outros sujeitos e com a 

realidade, portanto, a escola, deve servir de elo entre o conhecimento escolar e o 

social, provocando novos conhecimentos, a partir de desafios e de situações 

concretas. 

A escola é uma instituição social que pode ocasionar mudanças 

diante das lutas ali travadas, por meio de suas práticas no campo do conhecimento, 

das atitudes e dos valores, de articular e desarticular interesses (FRIGOTO, 1999). 

Por essa razão, não se deve perder de vista a ideia de que as ações pedagógicas 
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refletem as concepções, estejam elas explícitas ou não. O papel da educação no 

espaço escolar requer o fim da ingenuidade sobre as disputas ideológicas ali 

presentes. As ações, democráticas ou autoritárias, revelam a formação oferecida. Por 

isso, é preciso questionar sobre a escola que temos e a escola que queremos 

construir e isso implica problematizar as ações , articular os segmentos que 

desempenham suas funções e, como proposto pela gestão democrática, favorecer a 

instâncias coletivas de participação(PPP CARLOS MOTA, P.18). 

A educação deve ser fomentada  a partir da realidade dos sujeitos 

envolvidos  no trabalho realizado, realidade esta que não se restringe ao campo das 

relações humanas e sociais entendidas apenas como as relações entre humanos. 

Deve conectar os saberes constituídos historicamente, associados aos saberes  

constituídos pela comunidade, e que incorporam uma nova mentalidade, um novo 

jeito de ser, estar e se relacionar no mundo, para que nela adquira sentido e sirvam 

como mobilizadores de ações e atitudes, visando à formação solidária fundada no 

respeito, na autonomia, a favor do bem comum e da transformação social, numa 

perspectiva de construção de consciências de responsabilidade para com o futuro do 

planeta e a sobrevivência das gerações futuras. 

A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos 

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

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

escola (P.P.P. CARLOS MOTA, P. 20)  

A escola é um lugar de instrução e socialização , de expectativas e 

contradições , de chegadas e partidas, de encontros e desencontros, ou seja, um 

ambiente onde as diversas dimensões humanas se revelam e são reveladas. 

Nessa perspectiva, o ser em formação e multidimensional, com 

identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único, especial e 

singular, na inteireza de sua essência, na inefável complexidade de sua presença. E a 

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

aprender e da conquista da cidadania (CURRÍCULO EM MOVIMENTO SEEDF; 

PRESSUPOSTO TEÓRICO, P. 10) 

Uma observação: apesar dos esforços da administração pública e da 

necessidade da escola, não trabalhamos com educação integral, por falta de estrutura 

física adequada e materiais necessários.  Apresentamos nossas intenções através de 

documentação à Secretaria de Educação. 
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III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS  

 
A Escola Classe 61 de Ceilândia, tendo em foco sua concepção 

epistêmica, fundamenta-se em três prismas: 

1)  Teórica – Compreendendo a diversidade de ações e  pensamentos 

gerados por uma grande quantidade de professores no ambiente escolar, é 

importante oferecer estratégias de ensino que unifiquem e direcionem por meio de 

trabalho coletivo e solidário as ações educativas da instituição. Nesse sentido, 

refletimos sobre os seguintes pensadores: Jean Piaget, Lev Vygotsky, Emilia Ferreiro, 

Ester Pilar Grossi, Paulo Freire, Ilma Veiga, Moacir Gadotti, aproveitando as idéias 

colocamos em prática a escola democrática, cidadã e de sujeitos políticos e históricos 

que são capazes de modificar a história através dos conhecimentos construídos pela 

interação social e com situações ricas de aprendizagem. Temos como fonte de estudo 

para formação continuada o PPP Carlos Mota em consonância com o Currículo em 

Movimento da Educação Básica do DF que aborda entre outras os direitos humanos 

na construção da cidadania, a qualidade do ensino para a qualidade social.  

2) Legal – Sendo uma organização pública, as ações da escola 

precisam fundamentar-se em leis que regulamentam, normatizam e definem a 

educação, por isso utilizaremos os pressupostos da LDB 9394/96 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional); as orientações curriculares de Educação Básica das 

Escolas Públicas do Distrito Federal, Ensino Fundamental de 1º a 5º ano e da 

Educação Infantil de 4 a 5 anos para planejamento das aulas; o Regimento Escolar 

das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

principalmente para nos reiterarmos dos direitos na construção de deveres dos/as 

alunos/as bem como das famílias para que comece na escola a prática da cidadania, 

o ECA- Estatuto da Criança e Adolescente, ; o Plano Nacional de Educação Lei Nº 

10.172/01;  O Decreto Federal 6.571 de 17/09/2008. O decreto Nº 6.571/08 acerca do 

atendimento educacional especializado. A Lei 10.098/94 estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
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deficiência ou com mobilidade reduzida. A Lei 10.639/03 que acrescenta ao Currículo 

da educação o ensino da cultura Afrodescendente. 

3-Prática ou Práxis: - Esse documento aponta como uma 

potencialidade da rede de ensino pública do DF a Formação Continuada. Nela, o 

corpo docente tem a oportunidade de se aprimorar discutindo a realidade de cada 

sala de aula. Nessa perspectiva, a teoria estudada é capaz de modificar a prática de 

sala de aula na condução de uma Práxis Escolar. Então o cotidiano da escola é 

apresentado como conteúdo a ser debatido e deliberado nas reuniões coletivas. De 

modo que a tríade ação- reflexão- ação conforme as diretrizes do “Ciclos da 

Aprendizagem passa a ser premissa principal do trabalho pedagógico. 

Oportuno ressaltar também que desde Fevereiro de 2012 a Escola 

Classe 61 de Ceilândia adotou o sistema de Ciclos em detrimento da Seriação, pois 

ao debater os novos rumos da educação com seus novos desafios e dinâmica sociais, 

a comunidade escolar encontrou nos Ciclos a maneira mais democrática e justa de 

sistematizar o ensino nesta Instituição.  

IV -  OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 
1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados 

educacionais 

 

Objetivos: Estratégias: 

        Contribuir para a formação integral 

do estudante, procurando desenvolver as 

competências de falar, escrever, 

interpretar, relacionar, conviver e 

raciocinar logicamente.  

Trabalhar com todos os tipos de gêneros 

textuais que se apresentam no nosso dia-

a-dia. 

Promover atividades que estimulem o 

gosto pela leitura e as discussões 

interpretativas de textos lidos, como 

também as construções textuais 

individuais e coletivas; 

Reconhecer a importância do lúdico para 

o raciocínio lógico através de jogos, 

leituras, dinâmicas e outros. 

Incentivar o uso do espaço da sala de 
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leitura como local de incentivo a leitura e 

pesquisa; 

Promover oficinas e saraus que envolvam 

diretamente em atividades de incentivo à 

leitura, as atividades artísticas, a 

socialização, o encontro da comunidade 

escolar. 

Estabelecer momentos de 

reagrupamentos intra e extraclasse na 

garantia do direito de aprendizagem do 

aluno. 

Adequar o currículo, as metodologias e os 

procedimentos de ensino, pensando em 

intervenções pedagógicas que possam 

atender aos alunos com necessidades 

especiais, problemas familiares, 

comportamentais e de aprendizagem; 

Reconhecer a importância da pluralidade 

cultural para o trabalho pedagógico com 

vistas à inclusão social. 

 

 

 

 

Democratizar o conhecimento, como 

forma de melhorar a qualidade de vida e 

ampliar as possibilidades de inserção 

social; 

Desenvolver através do habito constante 

da leitura, a criticidade, a visão e o 

conhecimento histórico, social, cultural, 

econômico e político, bem como o respeito 

à pluralidade e a diversidade cultural; 

 

2. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas 

Objetivos: 

 

Estratégias: 

 

Incentivar a formação continuada do 

corpo docente como relevância para a 

qualidade no ensino.  

Proporcionar espaços de reflexão 

durante as coordenações coletivas 

semanais. 
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Construir um ambiente de debate e 

crescimento pessoal e profissional dentro 

das diversas opiniões e experiências 

pessoais. 

Desenvolver a escuta sensível dos 

integrantes de toda a comunidade 

escolar como forma de participação na 

gestão democrática; 

 

Reconhecer a carreira assistência como 

parte importante na formação cidadã de 

nossas crianças e inseri-la nas questões 

da escola para a realização profissional e 

engajamento nos objetivos pedagógicos 

da Instituição Escolar. 

 

Proporcionar o envolvimento de todos 

nas atividades coletivas da escola 

estimulando a participação e o senso de 

pertencimento no que diz respeito à 

missão da escola. 

 
3. Gestão Administrativa e Financeira 

 

Objetivos: 

 

Estratégias: 

 

Estabelecer a gestão Democrática 

instituindo e fazendo valer a atuação do 

Conselho Escolar, Caixa Escolar e 

Conselho Fiscal. 

Propor espaços de discussão onde sejam 

feitas avaliações institucionais a fim de 

fortalecer a gestão democrática junto à 

comunidade escolar. 

Realizar reuniões ordinárias 

mensalmente para o acompanhamento 

da gestão bem como a construção e 

verificação de listas de prioridades. 

 

Respeitar o papel fiscalizador e 

participativo da comunidade escolar para 

a garantia da transparência na gestão da 

escola. 

Divulgar as despesas referentes a verbas 

públicas e provenientes do caixa escolar 

para ciência de toda a comunidade 

escolar. 

 

 
QUADRO DE METAS DO PDE 

PDE 

Nº Meta  

Nº Metas 2017 2018 2019 
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     2 1 Garantir o acesso à escola, 

assegurando a permanência e a 

aprendizagem dos estudantes. 

   x   x   x 

     4    2 Oferecer o atendimento educacional 

aos estudantes com deficiência e 

transtorno de acordo com as 

atribuições da escola garantindo a 

inclusão e o desenvolvimento do 

educando. 

   x     x     x 

      5     3 Alfabetizar todas as crianças, no 

máximo, até o final do terceiro ano 

do ensino fundamental. 

   x     x     x 

      7     4 Fomentar a qualidade do ensino na 

educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino fundamental, garantindo a 

aprendizagem dos estudantes  de 1º  

ao 5º ano de modo a atingir as 

médias do  IDEB. 

   x      x     x 

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

O Projeto Político Pedagógico 2018 vem com a seguinte proposta “A 

Leitura como Prática Social na Construção de Valores.” Para tanto é necessário, antes 

de tudo, que se trace o perfil dessa comunidade e reconheça sua identidade. Então, o 

planejamento da proposta pedagógica busca à visibilidade e atuação na comunidade 

inserida. Desde o autoconhecimento pelo aluno até o conhecimento da construção 

das comunidades QNQ QNR e Sol Nascente. Conhecer o quanto a história pessoal 

está atrelada com a história coletiva e a história do lugar que se vive. O aluno tem seu 

desenvolvimento cognitivo girando em torno de si e dos seus na construção além de 

intelectualidade, mas também de coletividade e conhecimento social. A importância do 

olhar político dessa proposta se dá porque não se desperta para atitudes de cidadania 

sem conhecimento do posicionamento na máquina social e da postura digna e de 

transformação dentro dela e a leitura reflexiva é um veículo importante nesse 

processo. 
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Tal postura perpassa pela escola. Porque ao responderem o 

questionário, os pais, mães e responsáveis sinalizaram que colocam seus filhos na 

escola para que através da formação intelectual possam ter qualidade de vida melhor 

do que a que eles estão ofereceram no momento e melhor do que eles tiveram de 

suas famílias quando crianças. Portanto, a transformação social por meio da 

formação escolar é um desejo e se tornou uma necessidade da nossa comunidade. 

 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

A partir do ano de 2005 a Secretaria de Educação do DF implantou 

nas escolas de Ceilândia o Bloco Inicial de Alfabetização, para após estendê-lo a 

todas as cidades satélites do DF. A Escola Classe 61 vem se adaptando às mudanças 

previstas pelo projeto, organizando os alunos de acordo com a idade, considerando 

os níveis e processos de aprendizagem. Realizando projetos interventivos e 

reagrupamentos. 

Cerca de 3% de alunos apresentam defasagem ano/idade ano, porém 

contamos com uma equipe de professores engajada na busca de soluções, que 

sugerem e programam continuamente atividades destinadas a intervirem no processo 

de alfabetização, envolvendo leitura, interpretação, produção e reestruturação de 

textos, além de habilidades matemáticas que envolvam raciocínio lógico e cálculos 

com uso do material concreto.    

Para trabalhar com os diferentes níveis, processos, necessidades, 

interesses e realidades dos alunos, os professores e equipe pedagógica elegem um 

tema/eixo norteador para ser desenvolvido durante todo o ano letivo, sobre o qual são 

estabelecidos eixos transversais e assuntos relacionados ao tema, permeando esses 

eixos os conteúdos e habilidades elencadas para cada ano de acordo com a 

legislação vigente seja Circular 45/2013 e as metas e objetivos do BIA.  Além deste 

trabalho, também são feitas adaptações curriculares para os alunos com 

necessidades educacionais especiais e para alunos com dificuldades de 

aprendizagem e defasagem idade/série, por meio de reagrupamento extraclasse para 

as turmas de 1º, 2º e 3º anos, reagrupamento intraclasse, reforço e projeto 

interventivo para todas as turmas de 1º ao 5º anos. 
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Cada uma dessas ações é trabalhada por meio de atividades 

programadas nas coordenações coletivas dirigidas pela equipe pedagógica e por 

grupo de ano, ou etapa do ensino fundamental, em horário de coordenações e em 

tempo específico para tal. Com foco na pesquisa e planejamento para cada situação 

de aprendizagem com vistas ao respeito do tempo e espaço para o domínio do 

conhecimento de forma interdisciplinar, tomando como fomento o direito de 

aprendizagem. 

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade 

 

A Escola Classe 61 de Ceilândia atende 28 alunos com necessidades 

educacionais especiais proporcionando um ambiente acolhedor e inclusivo de acordo 

com as especificidades de cada estudante. O trabalho de educação inclusiva realizado 

tem como objetivo propiciar situações de aprendizagem que busquem sanar e/ou 

minimizar as dificuldades do estudante com deficiência; desenvolver ações individuais 

e coletivas visando a eliminação de barreiras e a inclusão dos estudantes com 

deficiência tornando o espaço escolar acessível à todos.  

O Atendimento Educacional Especializado oferecido pela Sala de Recursos 

oportunizará aos estudantes com deficiências uma efetiva participação no processo de 

ensino aprendizagem promovendo atividades articuladas com o PPP e atendendo as 

necessidades da escola incluindo todos os estudantes nos projetos. 

O respeito à diversidade é trabalhado por meio de ações educativas dentro da 

rotina escolar e projetos associados à prática pedagógica da escola. 

 

 

3. Projetos Interdisciplinares 

 

SALA DE LEITURA 

1 - Diagnóstico/Justificativa 
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 Sabemos que a Sala de Leitura é um ambiente de grande apoio às atividades 

realizadas em sala de aula, mesmo com apenas um pequeno espaço, a escola 

promove várias atividades relacionadas ao mundo da literatura. 

2 - Objetivos  

Adquirir o gosto pela leitura.  

 Promover pesquisas como meio de obter conhecimentos e descobrir fatos. 

 Desenvolver habilidades orais e cênicas, bem como o reforço do que foi aprendido 

em sala de aula. 

Formar cidadãos voltados ao amor e respeito ao próximo. 

Diminuir a discriminação e o preconceito. 

Trabalhar união e paz, independente da crença religiosa. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Leitura recreativa e de pesquisa para enriquecimento do trabalho em sala de aula; 

Reforço de aprendizagem;  

Intensificar o carro de leitura para os alunos; 

Fornecer Caixa de Leitura para todas as turmas, para utilização de livros até o final do 

ano letivo; 

Empréstimo de livros para os alunos; 

Representar textos de literatura infantil através de dramatizações, jograis, poesias, 

paródias, músicas e produções orais e escritas. 

4 – Público alvo 

Todos os alunos da Escola Classe 61. 

 

A LEITURA DO MUNDO PRECEDE A LEITURA DAS LETRAS 

 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

Promover ao aluno oportunidade de aquisição das habilidades de leitura e escrita a 

partir da sua realidade. 

2 - Objetivo 

Promover a interação aluno/escola/família visando à pratica da conscientização social 

bem como o fortalecimento do hábito de ler e estudar. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Planejamento de aulas com foco na representação da comunidade inserida, com 

temas geradores e transversais voltados para o perfil da comunidade, seja os 

problemas que esta passa, seja a cultura local. 

Atividades artísticas e exposições de acordo com os temas geradores dos bimestres 

com apresentação para toda a escola esporadicamente e nas datas comemorativas. 

4 – Público alvo 

Alunos da Escola Classe 61. 

PROJETO ESCREVIVENDO 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

      O incentivo à leitura e escrita deve ser uma constante no processo de formação 

intelectual e cidadã.  As famílias não têm o hábito de leitura e nem mesmo de escrita 

com seus filhos e isso prejudica o hábito saudável da leitura. Tendo na televisão a 

única forma de informação e lazer. 

2 - Objetivo 

Reconhecer a capacidade de escrita dos alunos e incentivá-la. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Trabalhar em sala de aula as habilidades de leitura e escrita. 

Sarau literário para socialização de experiências de leituras. 

4 – Público alvo 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

Alunos da Escola Classe 61. 

PROJETO CÍRCULO DA PAZ 

1- Diagnóstico/Justificativa 

A falta de tempo é um fenômeno social nos dias atuais, conversar, trocar ideias e 

principalmente ouvir o outro são  ações que precisam ser cultivadas. O círculo da paz  

abre espaço e motiva os encontros para escuta, reflexão, discussão, reflexão e 

tomadas de decisão sobre temas ou problemas vividos por  toda comunidade escolar. 

2 - Objetivo 

Compreender a importância da convivência participativa saudável para a construção 

da cultura da paz, de um indivíduo seguro e autônomo no desenvolvimento de suas 

capacidades cognitivas e interpessoais. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Palestras e encontros uma vez por bimestre no intuito de debater as dificuldades 

encontradas pela família e/ou escola na colaboração do processo de ensino e 

aprendizagem como também na formação de valores. 

Refletir através de filmes, músicas, teatro e outros a relação afetiva e solidária entre 

família para a formação cidadã de uma criança. 

4 – Público alvo 

Representantes de todos os segmentos da comunidade escolar. 

 

CINEC- COMPETIÇÃO INTERCLASSE ECOLÓGICA 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

A prática esportiva é uma necessidade das crianças. A falta de um professor de 

educação física nas escolas classes gera essa demanda para o professor regente. 

Em virtude disso, a equipe pedagógica da escola elabora competições esportivas 

para incentivar o treino das modalidades nos horários de recreação dirigida desde 

futebol e queimada a circuitos de psicomotricidade. 
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2 - Objetivo 

Atender à necessidade de atividade física e de psicomotricidade da faixa etária 

atendida. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Jogos e competições de queimada, futebol e circuito de psicomotricidade. 

Trabalhar o grito de paz 

Treinar nos horários de recreação dirigida 

4 – Público alvo 

Alunos da Escola Classe 61. 

 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

É importante e fundamental o reconhecimento dos aprendizados como fundamentais 

para a vida, torna-se sem efeito um saber que não melhore a condição de mundo do 

ser humano. Essa semana abre espaço para   intensificação dessa relação Educação 

para a Vida. 

2 - Objetivo 

Estimular para a prática de vida saudável dentro das noções de valores sociais para a 

coletividade e a valorização da cultura popular como fonte de lazer. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Palestras para a conscientização do papel social da escola e a comunidade com 

parceira da gestão escolar. 

Atividades de homenagem e politização das mães da comunidade que são chefes de 

família e por elas passam muitas decisões de interesse coletivo do setor.  

Oficinas diversas. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

Gincanas recreativas e culturais. 

Danças 

4 – Público alvo 

Alunos da Escola Classe 61. 

 

PATRULHA DO RECREIO 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

Observa-se que o horário do recreio não é tido como oportunidade para descanso e 

distração, mas para correrias e brincadeiras agressivas, que acabam provocando 

acidentes, surgindo assim a necessidade de promover a discussão sobre a 

importância da recreação dirigida e o emprego de atividades enriquecedoras durante 

o horário do recreio, por meio de brinquedos e supervisão de alunos e professores;  

O projeto Patrulha do Recreio é uma tentativa de promover a participação e o 

envolvimento dos alunos no recreio, bem como o desenvolvimento de lideranças entre 

os nossos alunos. 

2-Objetivo 

Direcionar o recreio com atividades lúdicas na tentativa de diminuir acidentes, 

centralizar as brincadeiras dos alunos e desenvolver o espírito de liderança. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Criação de uma cartilha com regras para o projeto patrulha do recreio. 

Promover maior interação entre alunos; 

Introduzir o uso de brinquedos diversificados e a conservação dos mesmos no horário 

do recreio; 

Utilização de TV, DVD, livros literários, músicas, etc. 

Proporcionar a convivência entre alunos de diferentes faixas etárias, promovendo-se 

o respeito e a aceitação pela diversidade sócio-cultural e pessoal. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

4 – Público alvo 

Alunos e funcionários da Escola Classe 61. 

FESTA DAS REGIÕES - DIVERSIDADE CULTURAL 

 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

A diversidade e a pluralidade cultural são temas transversais importantes e que 

merecem destaque dentro de nossa Proposta Político Pedagógica. É preciso que os 

alunos conheçam os aspectos sociais, culturais, políticos, geográficos e climáticos 

das regiões e estados brasileiros para que possam respeitar os diferentes grupos e 

suas culturas, estabelecendo uma relação de proximidade com cada realidade 

apresentada, a partir da contextualização de histórias de vida familiares. 

2 - Objetivos 

Conhecer por meio da exploração de mapas, conversas e pesquisas, os aspectos 

sociais, culturais, políticos, geográficos e climáticos do Brasil, explorando a 

diversidade de histórias e características de cada região e estados brasileiro; 

Relacionar a leitura a aspectos político-sociais e geográficos às questões do Meio 

ambiente como preservação, cuidados e atitudes de restauração da fauna e flora 

brasileira; 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Promover discussões e pesquisas sobre a culinária, os costumes culturais e típicos de 

cada região, os aspectos sócio-culturais e físicos de cada região, relacionando ao 

tema Meio Ambiente; 

Explorar textos e histórias em que trabalhem com diversidade de sotaques, 

maneirismos e expressões típicas de determinadas regiões, valorizando as 

expressões culturais dos diferentes grupos sociais e regionais do Brasil e com 

costumes, envolvendo o repertório cultural como as danças, vestimentas, comidas, 

histórias típicas; 
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Produção de cartazes e mapas com as características de cada região, incluindo 

aspectos físicos, sociais e políticos; 

Realização de gincana com arrecadação de prendas para aquisição de recursos para 

a festa das regiões, que se realizará ao final do 2º bimestre, (as 2 turmas que 

obtiverem a maior quantidade de pontos, receberão como prêmio, um passeio ao 

clube, que será oferecido pela direção da escola). 

Criação e montagem de decoração, danças e outras apresentações, feitas pelos 

alunos, com auxílio dos professores, para serem apreciadas no dia da festa; 

Exposição, durante a festa de trabalhos realizados no decorrer do projeto, como 

roupas típicas, paisagens características de uma região (cartazes e painéis), além das 

comidas típicas que serão servidas no evento; 

Explorar leituras de livros dos autores contemplados no bimestre que fazem parte do 

projeto de leitura anual; 

4 – Público alvo 

Comunidade escolar da Escola Classe 61. 

 

INTERVENTIVO E REAGRUPAMENTOS 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

As turmas apresentam alunos com defasagem série/idade, com dificuldade de 

aprendizagem, problemas comportamentais e falta de acompanhamento da família. 

Problemas que requerem intervenção de toda equipe pedagógica da escola para 

apoiar o trabalho dos professores e diminuir as expectativas de insucesso e evasão 

escolar. 

2 - Objetivo 

Recuperar a defasagem série/idade dos alunos para que ao final do ano possam ser 

aprovados, para que não passem para o ano seguinte com defasagem.  

3 - Atividades Desenvolvidas 
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Reforço de aprendizagem em horário contrário ou não ao da aula; 

Agrupamentos produtivos em sala de aula; 

Reagrupamentos por ano e nível de aprendizagem, realizados semanalmente com 

alternância de professores; 

Atividades complementares extra  classe realizadas pela equipe de coordenação e 

apoio da equipe pedagógica usando principalmente jogos. 

Dramatizações, histórias, músicas e jogos; 

4 – Público alvo 

Alunos de todos os anos, principalmente os com dificuldades de aprendizagem. 

PROJETO LITERÁRIO/CARRINHO DA LEITURA 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

Promover o gosto e o interesse pela leitura de diversos gêneros literários constitui um 

dos objetivos da área de conhecimentos linguísticos, para isso, precisamos construir 

significados entre o mundo da leitura e o da criança, levando-a a se relacionar com 

livros, histórias, textos extraídos de diversas fontes, como jornais, revistas, livros, 

periódicos, o importante é levar a criança a conviver com a leitura e com o objeto da 

leitura. 

As comunidades carentes de recursos financeiros, geralmente não aproveitam os 

recursos culturais, nem são incentivadas à leitura e essa falta de incentivo, de contato 

com a leitura é responsável pelas dificuldades em relação à construção de 

habilidades e competências de leitura e escrita. Se os alunos não lêem o mundo, não 

têm contato com a leitura e escrita, quando chegam à escola precisam ser levados a 

se encontrarem e se sentirem parte deste mundo. É preciso experimentar, manusear 

o mundo para que venha a possuir significado concreto. É por esse motivo, que a 

escola tem que oferecer várias formas para que os alunos construam significados em 

relação à leitura e escrita. A criatividade e a compreensão sobre a gênese do 

pensamento humano são importantes nessa definição. 

Pretendemos com esse projeto, levar o aluno a se relacionar de maneira criativa e 

participativa com o mundo da leitura e escrita; 
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2 - Objetivos 

Inserir os estudantes no mundo da literatura, da leitura e escrita, de forma criativa e 

participativa; 

Desenvolver o gosto pela leitura, estabelecendo uma relação prática entre o que se lê 

e o que se vive. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Montar uma caixa de livros (acervo), com livros indicados para etapa, que deverá ser 

transportado em um carrinho para a sala, a disposição dos alunos e professores, para 

serem usados em horários de recreação e de leitura orientada; 

Produzir caixa de leitura, com livros escolhidos pelo professor e 1 caderno de 

anotações, que deverá ser enviada para casa dos alunos, 1 a cada semana, o qual 

ficará responsável pela leitura dos 5 livros, 1 a cada dia, devendo ao final da semana, 

escolher 1 das histórias para relatar através de 1 produção de texto, sobre o que mais 

gostou, destacando aspectos da história e programando junto com a família, uma 

maneira de apresentar para a turma, sua apreciação do texto. As atividades de 

registro no caderno obedecerão à graduação de dificuldades e especificidades de 

cada etapa. 

Dramatizações feitas pelos alunos e professores; 

Confecções de livros e exposições de trabalhos feitos pelos alunos. 

4 – Público alvo 

Todos os alunos da Escola Classe 61. 

 

OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

Muitos alunos apresentam dificuldades na área de alfabetização, ficando longo tempo  

retidos no mesmo nível da psicogênese da língua escrita; por esse motivo, é 

necessário lançar mão de vários procedimentos didáticos para desafiar a criança a 

crescer e avançar cognitivamente. Uma dessas formas é através do reforço em 
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horário contrário. Enriquecer esse momento é o objetivo dessa modalidade de 

trabalho, que deverá promover diferentes maneiras para a criança se relacionar com a 

leitura e escrita, por meio de brincadeiras e jogos, amparados por uma multiplicidade 

de material concreto, além daqueles utilizados em sala de aula.  

2 - Objetivos 

Trabalhar de forma dinâmica e concreta sobre dificuldades de alfabetização, 

intervindo sistematicamente em cada nível de desenvolvimento psicogenético dos 

alunos; 

Oferecer aos alunos diversos materiais e situações concretas para desafiá-los a 

avançar no nível e etapa de aprendizagem; 

Realizar oficinas de matemática e português, com uso de jogos e brincadeiras com 

um número reduzido de alunos e com intervenção direta dos professores. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Oficinas de matemática e português, com jogos e brincadeiras específicas para cada 

etapa de desenvolvimento, considerando as etapas da psicogênese, principalmente 

para alunos que se encontram nos níveis intermediários e anteriores ao nível 

alfabético; 

Reforço no horário contrário envolvendo todos os professores, de acordo com 

planejamento prévio, dividindo áreas de dificuldade e atividades específicas; 

Reforço em horário de aula, com professores em coordenação, para alunos com 

maior dificuldade de aprendizagem e para avançar nas fases de pensamento formal. 

4 – Público alvo 

Alunos da E.C. 61 

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

Nossa comunidade apresenta em sua maioria características da população 

afrodescendente brasileira uma vez que no Brasil somos todos mestiços. No entanto, 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

a escola tem pouco desenvolvido ações e reflexões acerca dessa população e sua 

origem e cultura. 

2 - Objetivo 

Dar visibilidade para a comunidade negra e suas manifestações culturais e artísticas 

com vistas ao autoconhecimento da comunidade escolar bem como a valorização de 

sua origem e sua história. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Apresentações Artísticas, Exposições de Arte 

Palestras e esclarecimentos sobre a lei 10.629/03 

Capoeira e Manifestações Artísticas da Cultura afrodescendente na hora do recreio. 

Dia dos Heróis da Cultura Afrodescendente 

Dia da comida típica da cultura afrodescendente 

Dia da literatura da cultura afrodescendente 

4 – Público alvo 

Alunos da Escola Classe 61. 

 

SEMANA DA CRIANÇA 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

São poucas as possibilidades de diversão para crianças que vivem em um setor tão 

carente de atividades lúdicas e recreativas. 

Pretendemos proporcionar às nossas crianças momentos de lazer e cultura e refletir 

sobre a situação das crianças da nossa comunidade. 

2 - Objetivos 

Refletir sobre o papel da criança em sociedade sua cidadania/ direitos deveres. 
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Promover atividades recreativas que estimulem nos alunos o espírito artístico e a 

participação em grupos. 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Lazer especial com brinquedos: pula-pula, cama-elástica, etc; 

Oficinas de pintura de rosto, dança,  desenho e pintura; 

Realização de gincanas recreativas e culturais entre as turmas; 

Lanches especiais; 

Passeios externos, recreativos; 

Palestras sobre o ECA e a participação da criança em sociedade. 

Reflexão sobre a infância e a importância dessa fase para a formação intelectual da 

pessoa. 

Dia da criança  na escola com brincadeiras como forma de valorizar e incentivar  a 

prática de atividades de psicomotricidade na educação infantil e anos iniciais. 

4 – Público alvo 

Alunos da Escola Classe 61. 

 

PROJETO IV PLENARINHA 

1 - Diagnóstico/Justificativa 

           No processo de imaginar e criar por meio da brincadeira, a criança também 

desenvolve sua consciência acerca de sua compreensão da realidade social. Ela 

começa a representar em suas brincadeiras as percepções absorvidas de suas 

experiências. A Plenarinha é um projeto pedagógico baseado no Currículo que traz 

como tema na VI edição O Universo do Brincar. O referido projeto tem como objetivo 

priorizar o estímulo ao protagonismo infantil, para isso é  importante que as práticas 

pedagógicas favoreçam a autonomia das criança possibilitando a brincadeira e o 

espaço do brincar. Ao se envolver na brincadeira a criança pode tomar decisões, 

expressar sentimentos e valores, conhecer a si mesma, as outras pessoas e o mundo 
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em que vive, explorar, refletir sobre a realidade e a cultura na qual estão inseridas. A 

nossa escola abraça o Universo do Brincar como uma proposta a ser refletida  e 

planejada considerando as necessidades das crianças da Educação Infantil 

principalmente, como também aos demais alunos da escola indiretamente. No 

processo de imaginar e criar a ação docente abre espaço para as aprendizagens em 

suas várias dimensões. 

 

2 – Objetivos 

Estimular a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens; 

Estimular o universo do faz de conta contando histórias; 

Ampliar o universo do brincar no espaço escolar; 

Vivenciar brincadeiras diversas criadas e inventadas; 

Resgatar brincadeiras nos segmentos família e escola; 

Propiciar momentos de socialização das brincadeiras; 

Resgatar brinquedos e brincadeiras de gerações passadas; 

Estimular a confecção de brinquedos usando materiais reaproveitados. 

 

3 - Atividades Desenvolvidas 

Roda de conversa; 

Contação de história;  

Brincadeiras com brinquedos preferidos; 

Brincadeiras de antigamente; 

Confecção de brinquedos com diversos materiais; 

Brincadeiras livres com brinquedos;  

Brincadeira de comidinha; 
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Pinturas; 

Brincadeiras cantadas. 

 

4 – Público alvo 

Alunos da Educação Infantil e 1º Ano. 

 

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

 

O projeto de transição visa alcançar os estudantes que estão mudando de 

etapa escolar. O trabalho realizado ao final de cada etapa é de suma importância para 

o estudante, que se sentirá mais seguro ao ir para o ano subsequente. Este projeto 

tem como objetivo geral garantir um processo de transição inclusivo entre as etapas 

da educação básica através de reflexões críticas e ações que favoreçam a 

progressão dos estudantes dentro do fluxo de forma natural e harmoniosa, partindo 

do reconhecimento das peculiaridades das fases de desenvolvimento  de cada 

estudante e as diversas maneiras de aprender. 

 

Ações desenvolvidas na Escola Classe 61 de Ceilândia 

 

Encontro com professores das escolas sequenciais em reunião coletiva 

Questionário sobre as expectativas e dificuldades diante da transição (para famílias e 

alunos); 

Projeto Vivenciar – 5º ano: Realizar atividades voltadas para o 6º ano demonstrando 

aulas específicas com 50 minutos, troca de professor, salas ambiente; 

Visita ao CEF 27 (uma das escolas sequenciais) para que os alunos possam 

conhecer a estrutura; 

Projeto Vivenciar – Educação Infantil: Realizar visita às turmas de 1º ano da própria 

escola para que os alunos possam conhecer as professoras e realizar atividades da 

rotina dessas turmas. 
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5. Relação escola-comunidade  

 

A escola mantém um relacionamento aberto com a comunidade, no 

entanto, percebe-se ainda a necessidade de pertencimento com o bem público, o 

respeito e o zelo pelo patrimônio coletivo ainda é visto como uma tarefa do governo. A 

participação da comunidade nas atividades com a escola vem crescendo, com isso a 

conscientização de que a “escola é nossa”. 

                          A comunidade é bem frequente nas reuniões de pais, em pequena 

quantidade participa das atividades realizadas nos dias letivos temáticos, se faz 

presente nas discussões e tomadas de decisão na avaliação dos projetos. A 

comunidade escolar se envolve nas avaliações institucionais ainda que seja pouca 

representatividade. A Festa das Regiões é um evento cultural que faz parte do 

calendário da escola há 13 anos, nessa evento a participação da comunidade é geral. 

Nesse dia acontece um encontro de gerações que passaram pela escola com os 

atuais. 

 

 

 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 

AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

a) Quem atua no serviço: Professora Pedagoga da Sala de Recursos - Eliana 

Barbacena 

b) Atuação / atividades desenvolvidas: promove ações articuladas com este 

documento propiciando situações de aprendizagens que busquem sanar ou minimizar 

as dificuldades do estudante com deficiências oportunizando uma efetiva participação 

no processo de ensino/aprendizagem. Configura-se como um atendimento que 

complementa o trabalho do professor regente, com o objetivo de traçar as metas 
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necessárias para atender as demandas dos estudantes com deficiência matriculados 

nesta Instituição de Ensino. 

 

EEAA- EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM  

a) Quem atua no serviço: Professora Pedagoga Marta Silvania 

b) Atuação / atividades desenvolvidas: Constitui-se um serviço de apoio 

técnico-pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com 

formação em Psicologia e em Pedagogia. Este serviço visa contribuir para o 

aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como 

colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos os estudantes, 

viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar. 

As três dimensões do Trabalho da EEAA são: 

 Mapeamento institucional; 

 Assessoria ao trabalho coletivo; 

 Acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Esse trabalho,  promove a escuta institucional, das famílias das crianças atendidas e 

dos alunos. 

SAA - SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

a) Quem atua no serviço: Professora Pedagoga Leonilce 

b) Atuação / atividades desenvolvidas: a Sala de Apoio à Aprendizagem é um 

programa de atendimento aos estudantes com Transtornos Funcionais Específicos no 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, em perspectiva 

institucional e interventiva, sempre em articulação com os profissionais do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem e da Orientação Educacional. 

Os pólos / SAA têm seu público alvo os alunos com dificuldades de 

aprendizagem e/ ou de comportamento em decorrência dos: 

 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade- TDAH; 

 Transtorno de Conduta- TC; 
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 Transtorno Opositor Desafiador – TOD; 

 Dislexia, dislalia, disgrafia, disortografia; 

 Transtorno do Processamento Auditivo -TPA 

 

6.1 Atividades de articulação/integração dos serviços de apoio.    

A realização de um trabalho coletivo não supõe apenas a existência de 

profissionais que atuem lado a lado numa mesma escola, mas exige educadores que 

tenham pontos de partida (princípios) e pontos de chegada (objetivos) comuns. 

Nesse sentido, trabalhar em grupo exige, entre outros fatores, 

COMPARTILHAR ideias (que enriquecem muito mais se forem conflitantes, 

divergentes) informações, reflexões e ações; RESPEITAR e preservar a 

individualidade e as produções do outro, percebendo-o como ser pensante, como um 

sujeito único e importante para o grupo; ACOLHER o outro para que o mesmo 

perceba-se, sinta-se fazendo parte deste grupo; AUTONOMIA E INICIATIVA para 

emitir opiniões e críticas, desde que sejam construtivas; COMPROMETIMENTO com 

os objetivos do coletivo; AVALIAR ações e atitudes de forma dialogada, com ética e 

respeito. 

Fusari (1993) afirma que “o trabalho coletivo na escola deve estar voltado para 

a construção de um perfil de cidadão”, que obviamente não é neutro, mas vinculado a 

concepções de Educação e de Sociedade. Para tanto, é fundamental (e um grande 

desafio!) que nós profissionais da educação nos percebamos, além dos muros da 

escola, como seres individuais, sim, mas integrados a uma coletividade com 

características sociais, políticas, econômicas e históricas comuns, capazes de 

enxergar a realidade, discutir, produzir, exigir e propor soluções para problemas reais 

da coletividade que compõe a escola e consequentemente, atender a individualidade. 

Neste sentido o serviço de apoio à aprendizagem da escola classe 61 tenta trabalhar 

de formar articulada onde os três serviços que compõem esse trabalho tem como 

objetivo promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, 

por meio das ações institucionais e preventivas, bem como colaborar para a 

promoção da melhoria do desempenho de todos  estudantes, com e sem 

necessidades educacionais especiais, viabilizando a concretização de uma cultura de 

sucesso escolar. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 

7. Atuação dos/as educadores/as sociais voluntários/as, jovens 

candangos, educadores/as comunitários/as, monitores/as, entre 

outros. 

A escola conta com os serviços de 08 (oito) Educadores Sociais 

Voluntários locados de acordo com as necessidades. Os mesmos executam, sob  

orientação e supervisão do profissional da sala de recursos, atividades de 

acompanhamento, higiene pessoal e incentivo dos estudantes, bem como de outras 

atividades voltadas para a área de Educação Especial conforme cláusulas 

estabelecidas. Todos são acolhidos para que se sintam parte do grupo e reconheçam 

a importância do comprometimento na tarefa de educar.  

 

 

 

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

APRENDIZAGEM 

 

 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 

 

O processo de avaliação está presente em todas as etapas do fazer pedagógico, 

desde a definição dos objetivos, à execução e após cada etapa. Todas as reuniões 

coletivas, realizadas nas quartas-feiras, são oportunidades para verificarmos a 

necessidade de adaptações e mudanças necessárias para fazer com que os objetivos 

da Proposta sejam alcançados. Além das reuniões coletivas, é comum dedicarmos 

tempo no início de cada bimestre para realizarmos encontros pedagógicos e 

planejarmos as próximas fases, com isso, avaliamos a aplicabilidade e a 

funcionalidade de cada ação planejada, ou seja, verificamos se atingimos os objetivos 

propostos. 

No decorrer do ano letivo implementaremos um sistema de avaliação 

formativa, para realizar diagnósticos, sondando o nível de conhecimento dos alunos, 

suas necessidades, dificuldades e interesses,  formulando estratégias de intervenção 
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direta sobre o processo de aprendizagem e instrumentos facilitadores desse 

processo. Dentre as estratégias citamos a criação da Provinha 61 nos moldes da 

Provinha Brasil que fornece um diagnóstico da leitura dos alunos, a aplicação de 

testes da psicogênese do 1º ao 5º ano, até que o educando atinja o nível alfabético e 

o mapeamento ortográfico após esse nível. A fim de levantar dados relacionados à 

alfabetização e letramento e gerar trabalhos voltados para habilidades de leitura e 

escrita, a psicogênese é aplicada mesmo após o aluno atingir o nível alfabético em 

todos os anos de escolaridade. No fazer da tríade ação-reflexão-ação. 

Além disso, esse projeto adota o uso de portfólios para diminuir o uso 

de provas objetivas na avaliação dos alunos, evitando-se a prática de classificar e 

equalizar o conhecimento e a aprendizagem. 

Cabe ressaltar que a ênfase da avaliação recai sobre o 

acompanhamento progressivo e multidimensional do aluno, pensando na formação de 

habilidades e competências sociais, históricas, políticas, cognitivas, afetivas e 

emocionais, ocorrendo durante o processo de ensino-aprendizagem, em todo o ano 

letivo.  

Sabemos, no entanto, que há uma complexidade para os envolvidos 

no processo de avaliação no que se refere a fugir de paradigmas e pautar no 

processo de desenvolvimento individual, cognitivo e social. É preciso um olhar para a 

justeza no ato de avaliar. E este deve abarcar todos os contextos da aprendizagem 

para reelaborar estratégias para se alcançar os objetivos em todas as fases do 

processo. A instituição escolar deve estar atenta às políticas públicas que preveem a 

avaliação dos níveis de desempenho escolar, com propósito de corrigir as dificuldades 

inerentes ao processo de ensino-aprendizagem e as distorções no ensino da escola 

brasileira, conforme art. 32 e 35 da LDB. Bem como as  avaliações nacionais, como a 

Prova Brasil que fornecem dados para o IDEB, pois são exemplos de políticas que 

investem na superação da retenção e reprovação e no nível de desempenho da  

educação pública no Brasil. 

 

 

 

2. Recuperação Continuada  



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

 

O sistema de recuperação acontece mediante a identificação, das 

dificuldades e a introdução de atividades diversificadas, acompanhamento 

individualizado, projetos interventivos diretos, reforço escolar e projetos incluindo 

leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático e as exigências curriculares da 

modalidade de ensino e da comunidade escolar. Sintetizando, a avaliação 

diagnóstica, processual e formativa. 

 
 

3.  Conselho de Classe 

 

O Conselho de classe planejado e executado na perspectiva da avaliação 

formativa é espaço de planejamento, organização, avaliação e retomada do Projeto 

Político Pedagógico. É a instância que se promove a avaliação das aprendizagens, 

institucional e de redes. O conselho de classe é desenvolvido no sentido identificar, 

analisar e propor elementos e ações para serem articuladas pela escola. Essa 

instância cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes 

aprenderam, o que não aprenderam e o que vai ser feito por todos para que as 

aprendizagens aconteçam. No Distrito Federal, a Lei nº 4.751/2012 reserva ao 

Conselho de Classe o status de Colegiado que comporá com outros mecanismos de 

garantia da participação democrática dentro da escola. A Escola Classe 61 prima pelo 

envolvimento de toda comunidade escolar nos conselhos de classe realizados 

bimestralmente. 

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 
A referida proposta será avaliada de forma contínua ao longo de sua 

efetivação; com todo o grupo semanalmente nas coletivas, bimestralmente nos 

conselhos de classe e em reuniões com pais, nos dias letivos temáticos com toda 

comunidade escolar, através do acompanhamento da equipe pedagógica da Regional 

de Ensino e mediante às necessidades durante o processo educativo.  

O referido acompanhamento está demonstrado no cronograma 

seguinte: 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

A LEITURA COMO PRÁTICA SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DE VALORES 

 

1º BIMESTRE: 

TEMA: A leitura promovendo a conscientização para a inclusão e o uso racional da 

água. 

Gêneros sugeridos: FABULAS, CONTOS, MÚSICAS, HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS, REPORTAGEM, POEMA, POESIA. 

• Avaliação Diagnóstica: 28/02 

• Teste da Psicogênese: 26/02 e 13/04  

• Mapeamento Ortográfico: 26/02  

• Reagrupamento: 02/04 a 06/04 

• Provinha 61: 12/04 

• Conselho de Classe:  

• 19/04 – 1º ano/Ed. Infantil 

• 20/04 – 2º ano/Ens. Especial 

• 24/04 – 3º ano 

• 25/04 – 4º ano 

• 26/04 – 5º ano 

• Reunião de Pais: 05/05 (referente ao dia letivo móvel 01/06) 

 

2º BIMESTRE: 

TEMA: A leitura promovendo conhecimento e o resgate da cultura brasileira. 

Generos SUGERIDOS: RECEITA, MÚSICA, CANTIGA DE RODA, FABULAS, 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS, CORDEL, POEMA, POESIA 

Abertura do bimestre: 10/05 

• Teste da Psicogênese: 13/06  

• Mapeamento Ortográfico:  13/06 

• Reagrupamento: 04 a 08/06 

• Provinha 61: 14/06 

• Conselho de Classe:  

• 19/06 – 1º ano/Ed. Infantil 

• 20/06 – 2º ano/Ens. Especial 

• 21/06 – 3º ano 

• 25/06 – 4º ano 

• 26/06 – 5º ano  

• Reunião de Pais: 29/06  

• Festa das Regiões: 07/07 (referente ao dia letivo móvel 09/07) 

 

3º BIMESTRE: 

TEMA: A leitura promovendo a preservação do meio ambiente em benefício da saúde 

e qualidade de vida. 

Generos sugeridos: LENDAS, PARLENDAS, TRAVA-LÍNGUA, BIOGRAFIA, POEMA, 

POESIA 
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Abertura do bimestre: 10/08 

• Teste da Psicogênese: 18/09  

• Mapeamento Ortográfico: 18/09 

• Reagrupamento: 10/09 a 14/09   

• Provinha 61: 19/09 

• Conselho de Classe:  

• 26/09 – 1º ano/Ed. Infantil 

• 27/09 – 2º ano/Ens. Especial 

• 02/10 – 3º ano 

• 03/10 – 4º ano 

• 04/10 – 5º ano  

• Reunião de Pais: 06/10 (referente ao dia letivo móvel 26/07) 

• CINEC: 1º quinzena de agosto: 30/07 a 10/08 

 

4º BIMESTRE: 

TEMA: A leitura promovendo a valorização da educação e a integração da família na 

escola 

Generos sugeridos: CARTA, BILHETE, EMAIL. WHATSAPP, POEMA, POESIA, 

CONTOS, CONTOS AFRICANOS 

Abertura do bimestre 09/10  

• Festa da Família: 24/11 (referente ao dia móvel 27/07) 

• Teste da Psicogênese: 28/11 

• Mapeamento Ortográfico:  28/11 

• Reagrupamento: 07/11 a 14/11 

• Provinha 61: 29/11 

• Conselho de Classe:  

• 04/12 – 5º ano 

• 05/12– 4º ano 

• 06/12 –  3º ano 

• 11/12 –2º ano/Ens. Especial 

• 12/12 – 1º ano/Ed. Infantil  

• Formatura: 15/12 (referente ao dia letivo móvel 16/11) 

• Reunião de Pais: 19/12 
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APÊNDICE I  

 
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 
 

Ano: 2018 
 

Dimensão Objetivos 

/Metas 

Estratégias Avaliação das 

ações 

Responsáveis Cronograma 

Gestão 

Pedagógi

ca 

       

Contribuir 

para a 

formação 

integral do 

estudante, 

procurand

o 

desenvolv

er as 

competênc

ias de 

falar, 

escrever, 

interpretar, 

relacionar, 

conviver e 

raciocinar 

logicament

e. 

Trabalhar com 

todos os tipos de 

gêneros textuais 

que se 

apresentam no 

nosso dia-a-dia. 

Promover 

atividades que 

estimulem o 

gosto pela leitura 

e as discussões 

interpretativas de 

textos lidos, como 

também as 

construções 

textuais 

individuais e 

coletivas; 

Reconhecer a 

importância do 

lúdico para o 

raciocínio lógico 

através de jogos, 

leituras, 

dinâmicas e 

outros. 

A partir da 

participação 

dos 

envolvidos, 

observação e 

registro das 

ações. 

Equipe de 

professores, 

direção e apoio. 

Ao longo do 

ano letivo. 
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Incentivar o uso 

do espaço da 

sala de leitura 

como local de 

incentivo a leitura 

e pesquisa; 

Promover oficinas 

e saraus que 

envolvam 

diretamente em 

atividades de 

incentivo à leitura, 

as atividades 

artísticas, a 

socialização, o 

encontro da 

comunidade 

escolar. 

Estabelecer 

momentos de 

reagrupamentos 

intra e 

extraclasse na 

garantia do direito 

de aprendizagem 

do aluno. 

Adequar o 

currículo, as 

metodologias e 

os procedimentos 

de ensino, 

pensando em 

intervenções 

pedagógicas que 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

possam atender 

aos alunos com 

necessidades 

especiais, 

problemas 

familiares, 

comportamentais 

e de 

aprendizagem; 

Gestão 

das 

aprendiza

gens e 

dos 

resultado

s 

educacio

nais 

Implement

ar ações 

de 

avaliação 

formativa. 

Promover a 

reflexão sobre a 

avaliação 

formativa. 

Formular 

instrumentos 

baseados na 

perspectiva 

formativa de 

avaliação. 

A partir da 

participação 

dos 

envolvidos, 

observação e 

registro das 

ações. 

Equipe de 

professores, 

direção e apoio. 

Ao longo do 

ano letivo. 

 

Gestão 

Participati

va 

Incentivar 

a formação 

continuada 

do corpo 

docente 

como 

relevância 

para a 

qualidade 

no ensino. 

Proporcionar 

espaços de 

reflexão durante 

as coordenações 

coletivas 

semanais. 

A partir da 

participação e 

envolvimento 

dos 

professores e 

equipe. 

 

Equipe de 

professores, 

direção e apoio. 

Ao longo do 

ano letivo. 

 

Gestão de 

Construir 

um 

ambiente 

Desenvolver a 

escuta sensível 

dos integrantes 

A partir da 

participação 

dos 

Equipe de 

professores, 

Ao longo do 

ano letivo. 



 
SEEDF/CREC/... 

 
 

pessoas de debate 

e 

cresciment

o pessoal 

e 

profissiona

l dentro 

das 

diversas 

opiniões e 

experiênci

as 

pessoais. 

de toda a 

comunidade 

escolar como 

forma de 

participação na 

gestão 

democrática; 

 

envolvidos, 

observação e 

registro das 

ações. 

direção e apoio. 

 

Gestão 

Financeir

a 

     

Respeitar 

o papel 

fiscalizador 

e 

participativ

o da 

comunidad

e escolar 

para a 

garantia da 

transparên

cia na 

gestão da 

escola. 

Divulgar as 

despesas 

referentes a 

verbas públicas e 

provenientes do 

caixa escolar 

para ciência de 

toda a 

comunidade 

escolar. 

 

Por meio de 

discussão em 

momentos de 

avaliação 

institucional 

com a 

comunidade 

escolar. 

Comunidade 

escolar 

Ao longo do 

ano letivo 

 

Gestão 

Administr

Estabelece

r a gestão 

Democráti

ca 

Propor espaços 

de discussão 

onde sejam feitas 

avaliações 

Por meio de 

discussão em 

momentos de 

avaliação 

Comunidade 

escolar 

Ao longo do 

ano letivo 
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ativa instituindo 

e fazendo 

valer a 

atuação do 

Conselho 

Escolar, 

Caixa 

Escolar e 

Conselho 

Fiscal. 

institucionais a 

fim de fortalecer a 

gestão 

democrática junto 

à comunidade 

escolar. 

Realizar reuniões 

ordinárias 

mensalmente 

para o 

acompanhamento 

da gestão bem 

como a 

construção e 

verificação de 

listas de 

prioridades. 

 

institucional 

com a 

comunidade 

escolar. 

 


