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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

I – Dados da Instituição Educacional 

Nome da Instituição Educacional: Escola Classe 06 de Brazlândia 

Endereço: Quadra 38 Área Especial 01 

Telefone: 3901-3690 

E-mail: ec06.brazlandia@edu.se.df.gov.br 

Localização: Localizada em zona urbana, próximo a BR 180 entre o Setor Veredas e a 

Vila São José 

Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 

Data da criação da Instituição Educacional: Resolução nº 2268 de 24/02/1988. 

Autorização: Portaria 003 de 12/01/2004 da SEDF 

Turno de funcionamento: Matutino e Vespertino 

Nível de funcionamento: Ensino Fundamental de 09 anos (do 1º ao 5º ano) 

 Diretora: Ana Maria Vale de Lacerda 

 Vice-diretora: Iracy Francisca de Araujo Lima 

 Supervisor administrativo: Antônio Raimundo da Silva Santos 

 Chefe de Secretaria: Luciana Lima Cardoso Ferreira 

 Coordenadoras Pedagógico: Eunice dos Santos Moura  
       Natiane Sarah Marques de Oliveira 
 

 Psicopedagogo: Uillians Coelho Rosa 

 Sala de recursos: Ana Lúcia Veloso Cosme 

 Psicóloga:  Michelle de Faria Nunes 
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APRESENTAÇÃO 

 

Na busca da construção de referenciais, para orientar nas mais variadas formas, 

direcionando o trabalho de educação comunitária que tem como início a identificação das 

necessidades reais da comunidade, por meio de uma ação conjunta governo-

comunidade-escola, assim, baseado nessa inter-relação que a Proposta Pedagógica da 

EC06 está sendo implementada para o ano de 2018. 

Se entendermos a educação como uma profunda dimensão política, ela é sim, uma 

agência a serviço da comunidade com a função definida e que para cujo desempenho, 

faz-se necessário a participação de todos os segmentos da sociedade democrática. 

A Proposta Pedagógica da EC06 prevê ações, procedimentos e objetivos 

previamente planejados e organizados de forma a atender as necessidades particulares 

da comunidade, a qual está inserida, dentro de um contexto sócio-político, econômico e 

cultural. 

O planejamento e seleção de atividades são determinados pelos objetivos que se 

pretendem atingir e pelas características dos alunos a serem atendidos. 

As atividades planejadas deverão ser flexíveis, podendo ser modificadas de acordo 

com as necessidades e interesses dos alunos, respeitando suas individualidades, 

proporcionando aos alunos a construção de sua aprendizagem, através de experiências 

vivenciadas que desafiem seu pensamento, encorajando-os a chegar às suas próprias 

conclusões, sem perder de vistas os objetivos propostos. 

Sendo assim, a Proposta Pedagógica da escola está elaborada conforme a 

necessidade e interesse dos alunos e comunidade escolar visto que ações planejadas em 

conjunto preveem o atendimento aos alunos do 1º ao 5º ano, incluindo entre eles alunos 

com necessidades educacionais especiais (DI, DMU, SÍNDROME DE ASPERGER, TDAH, DPAC) 

por se tratar de uma escola inclusiva. Objetivando, assim, estimulá-los a serem cidadãos 

críticos capazes de pensar, agir com autonomia compreendendo que as suas ações 

individuais, completam um processo de socialização que compõe a história da sua 

sociedade. 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA 

ESCOLA CLASSE 06 DE BRAZLÂNDIA 
 

II – ORIGEM HISTÓRICA, NATUREZA E CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

 

ORIGEM HISTÓRICA 

A Escola Classe 06 de Brazlândia, surgiu devido à grande necessidade da 

comunidade escolar, pois só havia na proximidade uma escola que atendia alunos da (1ª 

a 8ª série). Assim, iniciou suas atividades em 05 de março de 1987 com os alunos e 

professores remanejados do Centro de Ensino nº 01, antiga “escola de lata”, tendo a 

professora Santina Gema Moreira como responsável pela direção nesta data.  

Em 05 de junho do mesmo ano, foi inaugurada em pelo governador José Aparecido 

de Oliveira. Desde então, a escola tem funcionado normalmente com anos iniciais do 

Ensino Fundamental Diurno. 

Em 2002 e 2003 a escola funcionou com Educação de jovens e adultos – 1º 

segmento no noturno. Além de atividades envolvendo a comunidade escolar como: 

reuniões de associação de moradores, encontros religiosos, grupos de capoeira, grupo de 

alcoólicos anônimos dentre outros. 

Em 2017, as professoras Ana Maria Vale de Lacerda e Iracy Francisca de Araujo 

Lima assumiram como diretora e vice-diretora, respectivamente e continuam na gestão 

no ano de 2018. 

 

NATUREZA 

Modalidades de Ensino- 1º ao 5º ano – Ensino Fundamental Anos iniciais 

ANO Nº DE TURMAS Nº DE ALUNOS 

1º ano 03 74 

2º ano 04 83 

3º ano 04 86 

4º ano 03 67 

5º ano 05 119 
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CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

 

Atualmente a direção é composta pela professora Ana Maria Vale de Lacerda 

como Diretora, professora Iracy Francisca de Araujo Lima como vice-diretora, Antônio 

Raimundo da Silva Santos como supervisor administrativo e Luciana Lima Cardoso 

Ferreira como chefe de secretaria. 

Essa Instituição Pedagógica possui 19 professores regentes, 02 coordenadoras, 

uma professora readaptada atuando como coordenadora auxiliadora para professores 

que possuem alunos com necessidades especiais, um pedagogo e 11 funcionários da 

carreira Assistência. 

A Escola atualmente atende alunos matriculados do 1º ao 5ºano, é inclusiva, 

atendendo alunos com necessidades especiais. 

O corpo docente está composto por profissionais graduados e especialistas, que 

buscam melhorias participando de cursos e visando o aperfeiçoamento no aspecto 

pedagógico. Os projetos são elaborados conforme a realidade e necessidades dos alunos 

e comunidade escolar, sendo desenvolvidos com empenho para obter melhor êxito na 

aprendizagem. 

Boa parte dos pais ou responsáveis pelos alunos participa de reuniões e eventos 

promovidos pela escola. Porém, parte considerável não demonstra estar consciente da 

relevância escolar na vida do ser humano, visto que não participam efetivamente do 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos, não acompanhando cotidianamente as 

atividades escolares. 

A maioria dos alunos possui condições econômicas precárias, não podendo 

usufruir de momentos de lazer, moram na expansão da Vila São José (assentamento). 

Dessa forma, a comunidade na qual a escola está inserida, necessita de atenção 

especial por parte dos governantes e auxílio por meio de programas específicos realizados 

na escola, com o propósito de cumprir suas funções enquanto instâncias governamentais 

e educacionais. 
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II – FUNDAMENTOS NORTEADORES DA PRÁTICA EDUCATIVA 

  

A Educação é um fenômeno social complexo, uma vez que toda a organização e 

funcionamento da sociedade constituem-se em uma situação educativa, na medida em 

que no ambiente escolar se refletem as manifestações das produções e criações 

humanas, veiculadas por meio das relações sociais. 

A Instituição Educacional, segundo Rios (2005), objetiva transmitir o saber 

acumulado no percurso histórico da sociedade, com intuito de formar os indivíduos e 

habilitá-los a participar ativamente da construção dessa sociedade. E pelo fato das 

pessoas se inter-relacionarem e se organizarem para fazer funcionar a instituição escolar, 

tornando-a um sistema aberto e complexo, que sofre influências do seu exterior 

(sociedade) e do seu interior (seus atores), mas que, por sua vez, também influencia a 

ambos. Logo, as convergências, incoerências, idéias, valores, conceitos e preconceitos 

presentes na sociedade, refletem a diversidade presente no ambiente escolar, que requer 

medidas adaptativas e reflexivas nesse contexto, visando estimular e respeitar a 

diversidade presente na instituição colaborando para o sucesso escolar. 

Nesse sentido, o trabalho visa um planejamento global e sistematizado para 

desencadear todas as atividades a serem desenvolvidas, visando uma qualidade e eficácia 

nos projetos a serem realizados com o corpo discente e que abrangem de forma eficiente 

aos alunos que atendemos em nossa comunidade. 

Para nortear os trabalhos pedagógicos, buscamos seguir os moldes da Proposta 

Pedagógica da Secretaria de Educação. 

O trabalho pedagógico é realizado de maneira interdisciplinar baseados nos 

componentes curriculares e contextualizado conforme necessidade e interesse dos 

educandos. Investigamos as atividades e brincadeiras que os interessam, os temas que 

são mais relevantes para a comunidade escolar, com intuito de oferecer um ensino de 

qualidade. Partimos do princípio de trabalhar de forma coletiva na Instituição de Ensino, 

buscando fortalecer laços de harmonia entre todos os segmentos, para que possamos 

obter êxito na realização de nossas atividades em geral. 

 

 

 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA 

ESCOLA CLASSE 06 DE BRAZLÂNDIA 
 

III – MISSÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Missão 

 

Várias são as mudanças ocorridas na sociedade nos últimos anos. A Escola, como 

instituição social, sente a legítima necessidade de ampliar seus horizontes em função de 

contribuir para a formação integral de cidadãos capazes de atuar criticamente na 

sociedade, sendo sujeitos de sua própria história. 

A Escola para cumprir sua função social, precisa estar em harmonia com a 

sociedade a qual está inserida, estimulando sua participação e contribuição nas atividades 

desenvolvidas. 

Para tanto, faz-se necessária participação de toda a comunidade escolar, 

principalmente na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica, que é a 

expressão coletiva dos desejos da comunidade escolar por meio de planejamento e 

execução conjunta de objetivos comuns da comunidade escolar. 

É nosso dever ampliar os conhecimentos científicos tecnológicos de forma 

interdisciplinar, proporcionando ao discente transformar e reestruturar seus 

conhecimentos relacionando à sua realidade, pois o cidadão que queremos formar não é 

somente aquele que conhece sua realidade, mas aquele que conhece e transforma essa 

realidade. 

 

Objetivos Gerais Institucionais 

 

Criar condições para o desenvolvimento integral do educando, promovendo 

atividades que visam melhorar o desempenho cognitivo do aluno, levando-o a ler e 

interpretar o mundo da escrita, exercendo sua função de cidadão e ajustando isso a sua 

realidade propondo transformações. 
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Objetivos Específicos 

 Identificar estratégias para a melhoria do desempenho; 

 Promover momentos de reflexão, análises, críticas e transformação entre 

docentes, discentes e auxiliares da Educação; 

 Despertar o interesse pela pesquisa, levantando hipóteses de soluções; 

 Avaliar o aluno como um todo respeitando a diversidade na aprendizagem; 

 Promover atividades pedagógicas para desenvolver a leitura e a interpretação/ 

 Evidenciar nos projetos que serão desenvolvidos conhecimentos de ciências e 

tecnologia envolvidos no seu cotidiano e levantar hipóteses de explicações para 

fenômenos químicos, físicos e naturais; 

 Resgatar a auto-estima dos alunos em distorção idade-ano; 

 

Objetivos por Modalidade 

 

1º Bloco do 2º Ciclo (BIA – 1º, 2º e 3ºano) 

Usar estratégias para desenvolver a alfabetização e letramento, evidenciando a 

semântica das letras, ou seja, contextualizando a alfabetização levando o aluno a 

ler, interpretar o mundo da escrita. 

2º Bloco do 2º Ciclo (4º e 5ºano) 

Ler e interpretar o mundo da escrita de forma autônoma, extrapolando o âmbito 

escolar até à sua vida diária, lidando com situações-problemas, levantando 

hipóteses e estratégias para solucioná-las. 

 

IV – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO E DO ENSINO OFERECIDOS 

 

A Instituição escolar atende à modalidade de Ensino Fundamental anos iniciais. A 

Proposta Pedagógica da escola enfatiza a inclusão das crianças com necessidades 

educacionais especiais, compreendendo não somente a dimensão educativa, mas 
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combatendo atitudes discriminatórias e assegurando as nossas crianças por meio da 

convivência diária a quebrar preconceitos e interação social. 

Essa escola realiza conselhos de Classe bimestrais, reuniões coletivas semanais 

para desenvolver um planejamento das atividades pedagógicas, estudos coletivos, 

objetivando assim, organizar e reestruturar o trabalho ao longo do ano. 

A Instituição Escolar realiza o trabalho pedagógico por meio de projetos 

interdisciplinares, que visam à valorização de experiências dos alunos, aprendizagem 

significativa, socialização entre a comunidade escolar e a formação de cidadãos críticos 

capazes de atuar de forma positiva na sociedade a qual estão inseridos. 

Por meio da abordagem desses projetos, pretende-se proporcionar momentos de 

uma aprendizagem significativa e lúdica que contribua para o desenvolvimento de suas 

capacidades e aquisição de potencialidades corporais, intelectuais e emocionais, zelando 

pela construção da autonomia e uma formação integral do educando, tendo como base 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do raciocínio lógico-matemático. 

O trabalho com Projetos Interventivos auxilia os alunos com dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem, promovendo a interação, ampliação das capacidades 

de comunicação, ludicidade e expressão. 

O reagrupamento é realizado envolvendo toda a escola, a cada mês, escolhe-se 

uma semana para a realização da intervenção. É realizada conforme dificuldades dos 

alunos em habilidades e competências, previamente definidas pelo grupo de professores 

e equipe pedagógica através de avaliações institucionais e o nível apresentado no teste 

da psicogênese.  

 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS 

PROJETO 01 

1 – Denominação do Projeto: 

SALA DE LEITURA 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadoras e a servidora da carreira assistência (Eurípedes Vieira da 

Silva) 

3 – Dados Gerais: 
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CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

As avaliações externas e institucionais, demonstraram necessidade de priorizar e 

trabalhar a habilidade de leitura; 

5- Objetivo Geral: 

Desenvolver o hábito de leitura para que esta habilidade contribua para outras 

competências; 

6 – Período de Realização: 

Durante todo o ano letivo 

7 – Competências e Habilidades: 

Leitura e interpretação de histórias; 

8 – Procedimentos: 

Cronograma para as turmas serem atendidas uma vez por semana (empréstimo de 

livros ou uso da sala para outras atividades); 

9 – Recursos: 

Acervo variado de livros, gibis, vídeos; 

10 – Avaliação: 

Através da participação e empenho dos alunos; 

 

PROJETO 02 

1 – Denominação do Projeto: 

TRANSIÇÃO 5º/6º ANO  

2 – Responsável pelo Projeto: 

Direção, coordenação e professores 

3 – Dados Gerais: 
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CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

A transição do 5º para o 6º ano, costuma ser uma experiência difícil para os 

estudantes, estes estão habituados a terem um professor na sala exercendo o repasse 

dos conhecimento e habilidades exigidas no currículo em Movimento. 

5- Objetivo Geral: 

Desenvolver conhecimentos necessários para facilitar a transição. 

6 – Período de Realização: 

4º Bimestre 

7 – Competências e Habilidades: 

Adquirir conhecimentos sobre a próxima etapa de ensino. 

8 – Procedimentos: 

Palestras, visita a uma escola onde ofereça a modalidade do 6º ano. 

9 – Recursos: 

Professores ou coordenadores que atuam no 6º (palestras), panfletos, debates. 

10 – Avaliação: 

Através da participação dos alunos; 

 

 

 

PROJETO 03 

1 – Denominação do Projeto: 

SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 
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Direção, coordenadoras e professores. 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

A sociedade exige uma formação integral de um cidadão letrado e adquirir uma 

consciência ambiental sendo fundamental para a atuação dos alunos para um mundo 

melhor. 

5- Objetivo Geral: 

Proporcionar uma aprendizagem significativa voltada para a questão ambiental local e 

mundial. 

6 – Período de Realização: 

19 a 23 de março 

7 – Competências e Habilidades: 

Identificar na natureza elementos essenciais para o equilíbrio natural; conhecimentos 

sobre o desenvolvimento sustentável. 

8 – Procedimentos: 

Contagem de histórias, panfletos informativos sobre a crise hídrica, textos 

jornalísticos, passeio à nascente do parque Veredinha;  

9 – Recursos: 

Livros, palestras, vídeos, textos jornalísticos 

10 – Avaliação: 

Através do interesse e participação dos alunos e observação na postura quanto ao uso 

da água na escola. 

 

 

 

PROJETO 04 
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1 – Denominação do Projeto: 

CELEBRANDO A DIVERSIDADE 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

O estudo da cultura afro é uma obrigatoriedade no Ensino Fundamental, torna-se 

necessário uma aprendizagem e conscientização sobre o respeito humano e 

conhecimento da história e cultura afro-brasileira e Indígena (lei nº 11.645, de 

10/03/08) 

5- Objetivo Geral: 

Conscientizar os alunos sobre o respeito às diferenças; 

6 – Período de Realização: 

3º Bimestre 

7 – Competências e Habilidades: 

Conhecimento sobre a cultura afro; 

8 – Procedimentos: 

Histórias e palestras com o professor e escritor Marcos Reis, confecção de murais, 

produção de textos, vídeos sobre o tema; 

9 – Recursos: 

Livro do professor/escritor Marcos Reis, reportagens e artigos sobre o tema; 

10 – Avaliação: 

Através do empenho e participação dos alunos 
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PROJETO 05 

1 – Denominação do Projeto: 

PROJETO INTERVENTIVO/ REAGRUPAMENTOS/ REFORÇO 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Professores, coordenadoras e direção 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

Para alcançar alunos com dificuldades de aprendizagens, são necessárias estratégias 

diversas. 

5- Objetivo Geral: 

Alcançar/ resgatar alunos com dificuldades de aprendizagens 

6 – Período de Realização: 

Ao longo do ano letivo 

7 – Competências e Habilidades: 

Alfabetização 

Raciocínio lógico matemático 

8 – Procedimentos: 

Projeto interventivo de 20 em 20 dias de dificuldades pontuais; 

Reagrupamento bimestral em toda a escola, com uma semana de duração a partir do 

teste da psicogênese e avaliação institucional; 

Reforço escolar semanal de acordo com as dificuldades dos alunos 

9 – Recursos: 

Pincel de quadro branco; 

Papel A4; 

Livros diversos; 

Data show; 

Lousa digital; 

Jogos pedagógicos. 

10 – Avaliação: 

Através do avanço de níveis da psicogênese, e da melhoria da aprendizagem dos 

alunos através das avaliações institucionais. 

 

 

PROJETO 06 
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1 – Denominação do Projeto: 

ANIVERSÁRIO DA ESCOLA 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenação, professores; 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

Valorizar o espaço de convivência conhecendo sua história. 

5- Objetivo Geral: 

Proporcionar uma interação da escola com a comunidade; 

6 – Período de Realização: 

2º bimestre 

7 – Procedimentos: 

Conhecimentos do contexto histórico durante os últimos anos da comunidade, trazer 

convidados para realizar palestras/homenagens;  

8 – Recursos: 

Vídeos, fotos; 

9 – Avaliação: 

Através da participação da comunidade. 

 

PROJETO 07 

1 – Denominação do Projeto: 

HORTAS URBANAS 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 
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Direção, educador social 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

O incentivo ao desenvolvimento sustentável é uma necessidade emergente na 

sociedade atual. 

5- Objetivo Geral: 

Incentivar aos alunos o cultivo de hortaliças e plantas medicinais; 

6 – Período de Realização: 

Durante o ano letivo 

7 – Competências e Habilidades: 

Ciências – partes das plantas 

Educação ambiental 

8 – Procedimentos: 

Escala semanal para as turmas visitarem as hortas 

9 – Recursos: 

Educador Social/ Adubos/ sementes/ mudas 

10 – Avaliação: 

Através da participação e interesse dos alunos; 

 

 

 

 

 

PROJETO 08 
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1 – Denominação do Projeto: 

SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

A participação dos alunos inclusos na rotina escolar deve ser estimulada, para que ele 

se sinta capaz de dar respostas significativas, aprendendo a desenvolver suas 

potencialidades, além de sentir-se inserido no ambiente. 

5- Objetivo Geral: 

Contribuir para uma escola onde o ambiente seja de cooperação, diálogo, 

solidariedade. 

6 – Período de Realização: 

De 05 a 09 de março 

7 – Competências e Habilidades: 

Adquirir conhecimentos sobre a rotina das pessoas com deficiência;  

8 – Procedimentos: 

Contação de histórias, palestras com pessoas que são exemplos de superação (da 

comunidade escolar), 

9 – Recursos: 

Livros infantis sobre o tema, vídeos; 

10 – Avaliação: 

Através do empenho e participação dos alunos 
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PROJETO 09 

1 – Denominação do Projeto: 

APRENDER PRA VALER! 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

Existe uma grande demanda de alunos que apresentam dificuldades em obter bons 

resultados no processo ensino aprendizagem, alguns são evadidos (retornando à 

escola este ano), outros estão cursando o mesmo ano pela terceira ou quarta vez e 

outros são aprovados pelo conselho escolar (dificuldades).  

5- Objetivo Geral: 

Auxiliar os professores regentes que possuem estudantes com as especificações 

citadas, motivando os alunos a desempenharem melhor seu tempo para os estudos. 

6 – Período de Realização: 

Durante o ano letivo; 

7 – Competências e Habilidades: 

Adquirir competência na leitura e escrita, escrever ortograficamente correto, 

interpretar vários tipos de textos, resolver situações matemáticas. Estas serão 

desenvolvidas de acordo com o componente curricular exigente para o ano. 

8 – Procedimentos: 

O aluno terá momentos diferenciados para a realização das atividades propostas, fora 

da sala de aula acompanhados pela coordenação, uma vez por semana; 

9 – Recursos: 

Pincel de quadro branco; 

Papel A4; 

Livros diversos; 
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Data show; 

Lousa digital; 

Jogos pedagógicos. 

 

10 – Avaliação: 

A avaliação será diagnóstica e processual, para que o professor possa rearticular sua 

prática de acordo com as necessidades do estudante. Serão observados os seguintes 

aspectos: participação, interesse, desempenho, engajamento e colaboração. 

 

PROJETO 10 

1 – Denominação do Projeto: 

CIRCUITO DE CIÊNCIAS 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

A Escola deve ser um espaço que permita o aluno pensar, aprender e agir. Com isso o 

Circuito de Ciências seria a prática do que é ensinado teoricamente. 

5- Objetivo Geral: 

A escola deverá explorar as diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da 

natureza e as transformações produzidas pelo homem comparando-os dentro de uma 

concepção científica, tecnológica e atual. 

6 – Período de Realização: 

2º bimestre 

7 – Competências e Habilidades: 
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Serão realizadas experiências cientificas de acordo com as habilidades curriculares de 

ciências previstas para cada o ano; 

8 – Procedimentos: 

As experiências serão apresentadas em uma data a ser escolhida, para a comunidade 

escolar;  

9 – Recursos: 

Livros didáticos, vídeos da internet, materiais diversos de acordo como o 

planejamento;  

10 – Avaliação: 

Após a realização do Circuito será realizada uma pesquisa de opinião sobre o evento, 

destacando pontos positivos, negativos e sugestões. 

 

PROJETO 11 

1 – Denominação do Projeto: 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

De acordo com a LEI Nº 11.988, DE 27 DE JULHO DE 2009, todas as escolas públicas 

do país, deverão por uma semana a ser determinada pela Secretaria de Educação, 

ministrar temas que não fazem parte do componente curricular. 

5- Objetivo Geral: 

Debater sobre temas transversais de forma diferenciada. 

6 – Período de Realização: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.988-2009?OpenDocument
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07 a 11 de maio 

7 – Competências e Habilidades: 

O assunto a ser debatido este ano será Internet: Consequência ao repassar falsas 

informações e Bullying.  

8 – Procedimentos: 

Serão realizadas: pesquisas, palestras, debates sobre notícias;  

9 – Recursos: 

Vídeos, reportagens.  

10 – Avaliação: 

De acordo com a participação da comunidade e interesse dos alunos pelas atividades. 

 

PROJETO 12 

 

1 – Denominação do Projeto: 

FESTA JUNINA 

2 – Responsáveis pelo Projeto: 

Direção, coordenadores e professores 

3 – Dados Gerais: 
CRE – Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 
Escola Classe 06 de Brazlândia 
Turno: matutino e vespertino 
Modalidade: Ensino Fundamental – anos iniciais 

4 – Justificativa: 

Devido a necessidade de uma maior interação com a comunidade, é necessário a 

realização de eventos para que esta possa participar diretamente. 

5- Objetivo Geral: 

Realizar um evento onde haja apresentações e participação efetiva dos alunos e 

comunidade. 
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6 – Período de Realização: 

Durante os meses de junho e julho. 

7 – Competências e Habilidades: 

Trabalhar a diversidade das apresentações coletivas, conhecer as danças, músicas, 

artistas, comidas de acordo com a região.  

8 – Procedimentos: 

Gincana para a arrecadação de mantimentos, apresentações de danças culturais e 

tradicionais acerca da festa; 

9 – Recursos: 

Livros, mapas, vídeos  

10 – Avaliação: 

De acordo com a participação da comunidade e interesse dos alunos pelas atividades. 

 

 

V – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Os conteúdos escolares refletem os significados e valores culturais e sociais que 

foram e são construídos no infinito processo de interação do homem com o mundo 

natural e social. 

O currículo das escolas públicas do Distrito Federal privilegia a aquisição de 

aprendizagens significativas, seus princípios estruturantes são: a diversidade de 

experiências e vivências pessoais do aluno; a resolução de problemas de diferentes tipos; 

o domínio da palavra escrita como ferramenta para compreender o mundo; o 

conhecimento como recurso para tomar decisões.  

Esta Instituição de Ensino segue o Currículo em Movimento organizado pela SEDF. 

Aderimos à organização em ciclos tanto do 1º ao 3º ano (BIA), como 4º e 5º ano 

(2º Bloco do 2º Ciclo).  

 

VI – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E DE SUA EXECUÇÃO 
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A avaliação de todo processo educacional assume um caráter importante na 

implementação da Proposta Pedagógica, visto que também tem a função de detectar 

possíveis falhas no andamento do projeto. A partir dessa percepção, a proposta poderá 

tomar novos rumos, verificam-se quais estratégias precisarão ser modificadas e quais 

procedimentos terão que ser tomados com o intuito de alcançar os objetivos do projeto. 

Assim, a avaliação deverá ser contínua, qualitativa e realizada com a participação 

de todos os envolvidos na Proposta Pedagógica. Centrando-se na intenção de interpretar 

o andamento da proposta, “redefinindo metas e processo, a partir dessa interpretação”.  

A avaliação é assim a peça-chave para qualquer proposta escolar inovadora. (SEF, 

1994:53) 

A avaliação nos possibilita uma reflexão sobre a prática pedagógica, avanços na 

aprendizagem dos educandos, orientando o direcionamento de novas metas, uma vez 

que, este é o objetivo de se avaliar. 

Esta Instituição fará uma avaliação progressiva do trabalho como um todo, 

buscando melhorias na construção da aprendizagem não apenas de componentes 

curriculares, mas de exercício de cidadania, afinal é na escola que o aluno aprende exercer 

a cidadania com eficiência e transformar sua realidade. 

Nessa perspectiva, as críticas serão feitas de forma construtivas, visando destacar 

o positivo e construir uma nova meta em cima das potencialidades e necessidades do 

momento vivido na escola. 

A escola realizará bimestralmente o Conselho de Classe para que todo o grupo de 

professores, equipe gestora, coordenação pedagógica e pedagogo possam juntos buscar 

estratégias para que o aluno aprenda. Na coordenação coletiva semanal serão realizados 

vários estudos, dentre eles, as avaliações em larga escala como: Prova Brasil e Provinha 

Brasil, para que os envolvidos no processo de ensino aprendizagem possam utilizar os 

resultados, de maneira aprofundada, observando os avanços e as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos em várias áreas do conhecimento. E assim, intervir de maneira 

precisa e eficiente. 

A Escola criou uma própria avaliação padrão semestral, para identificar pontos 

comuns de dificuldades dos alunos. No registro das avaliações que os professores de cada 

turma preparam, são relatados aspectos cognitivos (a maneira que o aluno progrediu, que 

estratégias foram usadas como suporte para esse aluno aprender e o que pode ser 

melhorado para obter resultados significantes), o afetivo (como ele lida com os colegas e 

professor e como ele vê sua família nesse processo) bem como outros aspectos 

individuais. Assim, conforme a necessidade individual do aluno realiza-se um reforço no 

turno contrário, reagrupamentos, projetos interventivos, além da intervenção na própria 



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE BRAZLÂNDIA 

ESCOLA CLASSE 06 DE BRAZLÂNDIA 
 

sala de aula, como atendimento individualizado e atividades diversificadas. Todas essas 

observações e intervenções visam atingir a aprovação e diminuir a evasão, para que o 

aluno possa alcançar o sucesso escolar, alcançando desta forma, os que demonstrarem 

maior dificuldade de aprendizagem a partir destas diversas estratégias. 

 

VII – ESTRATÉGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Recursos físicos 

 

Contamos com um depósito de alimentos, uma cozinha, uma sala de servidores, 

nove salas de aula e uma adaptada para uma turma provisória, uma sala de informática 

(Este ano ainda não uma pessoa responsável para o funcionamento desta), uma sala para 

reforço, uma sala de leitura, uma sala de Direção, uma mecanografia, uma secretaria, uma 

sala dos professores, uma copa, uma sala de recursos, uma sala para o atendimento com 

o Pedagogo, 1 banheiro feminino com 4 sanitários e 1 banheiro masculino com 4 

sanitários. A escola possui 2 pátios pequenos. É necessário afirmar que nosso espaço é 

muito limitado, o que dificulta muito o trabalho pedagógico, quando se trata de uma 

atividade com jogos e psicomotricidade, pois não possuímos quadra. 

 

Recursos didáticos metodológicos 

 

Possuímos uma copiadora, um duplicador, dois computadores para o 

administrativo, um na sala dos professores, TVs e DVDs em cada sala de aula, 3 projetores 

(sendo 2 do MEC) acervo variado com livros de literatura (precário), jogos diversos e 

material de papelaria como cartolina, cola, durex, pincel para quadro branco, dentre 

outros. 

 

 

Recursos humanos 

 Gestão: 1 diretora, 1 vice-diretora, 1 supervisor administrativo, 2 coordenadores, 

1 chefe de secretaria; 
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 Nº de professores em sala de aula: 19; 

 Nº de professores readaptados: 01; 

 Um pedagogo; 

 Dois coordenadores. 

 

Recursos financeiros 

 

Temos o PDAF (Programa de Descentralização Administração e Financeira) e PDDE 

(Programa Dinheiro Direto na Escola). A equipe gestora se reúne com o Conselho Escolar 

e a partir do Plano de trabalho e das demandas deste PPP elaborado coletivamente, 

buscam a sua eficiente aplicação. 

Os recursos do PDAF/PDDE dão suporte para aquisição de materiais como jogos, 

brinquedos, livros, DVDs e material em geral que faz com que a proposta pedagógica seja 

realmente colocada em prática com variedade de recursos. E o mais importante é a 

transparência em todas as ações, principalmente no processo de avaliação institucional, 

mostrando resultados e a prestação de contas dos recursos públicos para a comunidade. 

A unidade executora, ao adquirir qualquer produto ou reparos, consulta ao 

Conselho Escolar e em plena concordância dos fatos, as demandas são executadas. 

Ressaltamos que nos últimos anos, os recursos tem sido insuficientes para as 

demandas da Escola, por isso temos que escolher as prioridades e algumas ficam sem ser 

executadas devido à falta de recursos. 
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ANEXO I 

 

Plano de Ação 2018 
 

CRE: Brazlândia  

Unidade Escolar: Escola Classe 06                                                        Telefone: (61) 3901-3690 

Equipe de 

apoio escolar: 

Uillians Coelho Rosa (Pedagogo EEAA)                                             

Michelle de Faria Nunes (Psicóloga EEAA)                                                                           

Ana Lúcia Veloso Cosme (Professora Sala de Recursos Generalista - Séries Iniciais - Itinerante) 

Mat.: 25.998-5 

Mat.: 221.150-5  

Mat.: 40.086-6                                                

E-mails: 

uillians.rosa@edu.se.df.gov.br   

michelle.faria@edu.se.df.gov.br 

ana.cosme@edu.se.df.gov.br  
Celular: 

(61) 99819-0617 

(61) 98222-2111 

(61) 98502-9792 

Turno (s) de atendimento: diurno (matutino e vespertino) 

 

Contextualização e Caracterização da Unidade Escolar 

A Escola Classe 06 de Brazlândia oferece atendimento Educação Básica – Ensino Fundamental de 09 anos – Séries Iniciais (1º ao 5º Ano), no 

diurno (matutino e vespertino). São 416 estudantes atendidos em dois blocos: Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e o Bloco 4º e 5º anos.  No BIA são 

233 crianças e nos 4º e 5º anos são 183 alunos. Dentro desse quantitativo existem 11 alunos com necessidades educacionais especiais (ANEE’s) 

distribuídos em nas turmas oito turmas inclusivas. 

A Carreira de Magistério é composta por 25 profissionais, sendo 19 professores regentes (14 efetivos e 05 temporários), diretora e vice-direitora, 

duas coordenadoras pedagógicas, uma professora readaptada, que auxilia no trabalho com os alunos que necessitam de suporte educacional especializado, 

e um professor que atua como pedagogo da Equipe especializada de Apoio à Aprendizagem. Agregam a equipe escolar, ainda: um psicóloga itinerante, 

uma professora de sala de recursos itinerante, 17 servidores da carreira assistência, 08 funcionários terceirizados, e 08 Educadores Sociais. 

mailto:uillians.rosa@edu.se.df.gov.br
mailto:michelle.faria@edu.se.df.gov.br
mailto:ana.cosme@edu.se.df.gov.br
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A  Unidade de Ensino ,conta com 10 salas de aula (nas quais são distribuídas 19 turmas); uma sala da EEAA que é dividida com parede de 

gesso formando também a mecanografia, e que, ainda, é dividida com a professora da Sala de Recursos; 01 sala de Informática (que está inutilizada por 

falta de docente); 01 sala para Secretaria; 01 biblioteca; 01 sala de direção; 01 de assistência administrativa; 01 sala para coordenação de professores; 

uma pequena copa; 01 sala de reforço; uma cantina; dois banheiros; um pequeno pátio coberto na área da frente e outro próximo aos banheiros das 

crianças. Está desenvolvendo projeto de horta em um pequeno espaço nos fundos da escola. O espaço físico da instituição é bem limitado, requerendo 

intervenções constantes com os profissionais no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades esportivas e/ou recreativas, pois muitas vezes, o 

barulho interno é propagado para todo o ambiente escolar. 

A clientela atendida pela escola é caracterizada como comunidade com altos índices de vulnerabilidade social, o que implica em altos índices 

de evasão, reprovações por falta, problemas familiares e sociais graves. No cotidiano escolar evidencia-se a necessidade de um Orientador Educacional 

e do professor de Educação Física, profissionais imprescindíveis para comporem o grupo docente com o fazer pedagógico rumo ao sucesso escolar. 

 
 

PLANO DE AÇÃO ARTICULADO/INTEGRADO DAS EQUIPES DE APOIO 

DIMENSÕES 

DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES 
RESPON

SÁVEIS 

CRONO

GRAMA 

AVALIAÇÃ

O 

1- Mapeamento 

Institucional; 

 

 

   

Meta 4-  

Estratégia 4.1 – Obter, por iniciativa da 

Secretaria de Estado de Educação, junto 

aos órgãos de pesquisa estatística 

competentes, informações detalhadas 

1-Refletir e 

analisar o 

contexto de 

intervenção da 

Ação 01- Levantamento de 

informações e intervenções 

sobre quantidade de estudantes, 

formação de turmas, equipe 

docente e organização 

Ação 01 – 

EEAA, 

Direção, 

Coordenaç

Ação 01 – 

Janeiro e 

Fevereiro 

 

1- Documento 

gerado com as 

informações 

coletadas. 
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sobre o perfil das pessoas com 

deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, residentes nas diferentes 

regiões administrativas do Distrito 

Federal, para dimensionar a demanda por 

matrículas na educação especial, na 

perspectiva da educação inclusiva ou 

unidades especializadas, a partir do 

nascimento. 

Meta2 

Estratégia 2.22 – Fomentar políticas de 

promoção de cultura de direitos humanos 

no ensino fundamental, pautada na 

democratização das relações e na 

convivência saudável com toda a 

comunidade escolar 

prática da 

EEAA. 

2- Conhecer e 

analisar as 

características 

da instituição 

educacional 

3 – 

Caracterizar a 

comunidade 

escolar e a 

clientela 

atendida pelos 

Serviços de 

Apoio 

pedagógica da Unidade de 

Ensino. 

Ação 02- Identificação dos 

alunos com dificuldades de 

aprendizagem a partir das 

demandas repassadas pelo 

professor regente; 

Ação 03 – Identificação dos 

estudantes ANEE, sondagens 

pedagógicas, sócio-afetivas e 

familiares, para assessoria ao 

processo de ensino- 

aprendizagem. 

Ação 04 - Encontros com a 

participação da comunidade 

escolar para dialogar a respeito 

das responsabilidades e 

compromissos da escola e da 

família; 

ão e 

Secretaria; 

Ação 02 –

EEAA, 

Professore

s Regentes 

e 

Direção. 

Ação 03 – 

EEAA e 

Sala de 

Recursos. 

Ação 04 – 

EEAA, 

Direção e 

Coordenaç

ão 

Ação 05 – 

EEAA 

Ação 02 – 

Março a 

Junho 

 

Ação 03 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

 

Ação 04 – 

Abril a 

Dezembro 

 

Ação 05 – 

Março a 

Novembro

. 

2 2 – Feedback 

da 

comunidade 

escolar 

3 3 – Avaliação 

processual e 

mediada do 

processo de 

escolarização 

das crianças 

acompanhadas 

pela EEAA 

4 4 – Análise 

dos dados de 

evasão, 

reprovação, 

IDEB, dentre 

outros. 
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Ação 05 – Levantamento de 

demandas para o Programa 

Saúde na Escola – PSE e 

articulação para ações. 

 

DIMENSÕES 

DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES 
RESPON

SÁVEIS 

CRONO

GRAMA 

AVALIAÇÃ

O 

2-  Assessoria ao 

trabalho 

coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 2 

 

Estratégia 2.14 – Reorganizar, por meio 

de amplo debate com os profissionais da 

educação, o trabalho pedagógico, 

buscando melhorar a qualidade da 

educação. 

Estratégia 2.20 - Garantir que as 

unidades escolares de ensino 

fundamental, no exercício de suas 

atribuições no âmbito da rede de 

proteção social, desenvolvam ações com 

foco na prevenção, na detecção e no 

1- Contribuir 

para a 

promoção e 

análise crítica 

acerca da 

identidade 

profissional do 

professor de 

modo a 

provocar 

Ação 01- Realização de estudos 

de caso com as redes de apoio 

para pensar estratégias coletivas 

de atendimento das demandas 

escolares; 

Ação 02- Projeto interventivo e 

sistemático com pequenos 

grupos de estudantes com 

dificuldades acentuadas de 

aprendizagem, utilizando-se de 

atividades lúdicas. 

Ação 01 – 

EEAA e 

Direção. 

Ação 02 – 

EEAA 

Ação 03 – 

EEAA, 

Sala de 

Recursos, 

Coordenaç

Ação 01 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

Ação 02 – 

Março a 

Novembro 

Ação 03 – 

Março, 

Junho, 

1- A avaliação 

se dará a partir 

da análise do 

rendimento 

dos alunos 

atendidos final 

do ano, além 

da análise do 

material 

produzido por 

eles, seja 
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encaminhamento das violações de 

direitos de crianças e adolescentes 

(violência psicológica, física e sexual, 

negligência, constrangimento, 

exploração do trabalho infanto-juvenil, 

uso indevido de drogas e todas as formas 

de discriminação), por meio da inserção 

dessas temáticas no projeto político-

pedagógico e no cotidiano escolar, 

identificando, notificando e 

encaminhando os casos aos órgãos 

competentes. 

Estratégia 2.23 – Promover ações de 

prevenção e enfrentamento à 

medicalização indevida da educação e da 

sociedade, buscando entender e intervir 

em diferentes fatores sociais, políticos, 

econômicos, pedagógicos e psicológicos 

que impliquem sofrimento de estudantes 

e profissionais da educação. 

Estratégia 2.35 – Fomentar ações 

pedagógicas que promovam a transição 

entre as etapas da educação básica e as 

fases do ensino fundamental e que gerem 

atualização de 

suas atuações; 

2- Criar 

espaços de 

reflexão entre 

professores, 

coordenadores, 

direção para 

promover 

discussões, 

conscientizaçõ

es e possíveis 

transformações 

das concepções 

orientadoras da 

prática 

pedagógica, 

principalmente 

no que se 

Ação 03- Realização de pelo 

menos um encontro bimestral, 

com a equipe docente, nas 

coordenações coletivas, para 

reflexão sobre práticas 

pedagógicas e sobre temas 

demandados por eles mesmos; 

Ação 04 - Discutir, com a equipe 

escolar, situações de 

vulnerabilidade das crianças e as 

possibilidades de garantir 

proteção e atendimento na rede 

de apoio. 

Ação 05- Sondar a partir da 

análise das queixas escolares, a 

perspectiva teórica que respalda 

o fazer pedagógico dos docentes. 

Ação 06- Desenvolver ações 

para articular o projeto 

ão e 

Direção. 

Ação 04 – 

EEAA, 

Direção, 

Coordenaç

ão e 

Docente 

responsáv

el pelo 

estudante 

Ação 05 – 

EEAA. 

Ação 06 – 

EEAA. 

Ação 07 – 

EEAA, 

Direção, 

Secretaria 

Agosto e 

Outubro 

Ação 04 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

Ação 05 – 

Março a 

Junho. 

Ação 06 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro. 

Ação 07 – 

Bimestral

mente 

Ação 08 – 

Março a 

Dezembro 

portfólio ou 

demais 

atividades.  

2- Nos 

encontros de 

formação com 

os professores, 

a avaliação 

será realizada 

com fichas de 

relato da 

satisfação com 

o trabalho. 

3 – 

Acompanhame

nto 

individualizad

o das crianças 

em situação de 
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debates e avaliações entre os 

profissionais da educação sobre a 

organização escolar em ciclos e a 

organização do trabalho pedagógico, 

buscando melhorar a qualidade da 

educação. 

Meta 4  

Estratégia 4.6 – Ampliar a formação 

continuada dos profissionais das escolas 

regulares do Distrito federal, nas 

diferentes áreas de atendimento aos 

estudantes com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

Estratégia 4.7 – Ofertar, 

intersetorialmente, políticas de formação 

na área de educação em direitos humanos 

e diversidade aos profissionais do ensino 

especial. 

Estratégia 4.12 – Manter e ampliar 

programas que promovam acessibilidade 

aos profissionais de educação e aos 

educandos com deficiência e transtorno 

refere ao aluno 

com 

necessidades 

educacionais. 

3 – Criar 

espaços de 

reflexão para 

discutir os 

direitos das 

crianças e a 

articulação 

com as redes 

de proteção 

4 - Orientar e 

acompanhar a 

elaboração, 

execução e 

ressignificação  

do Projeto 

pedagógico da escola à 

perspectiva histórico-cultural do 

desenvolvimento e à pedagogia 

histórico-crítica. 

Ação 07- Realizar intervenções 

para prevenir e diminuir índices 

de evasão escolar e retenções. 

Ação 08 – Construir estratégias 

coletivas para intervir em 

queixas comportamentais e de 

vulnerabilidade social. 

Ação 09 – Orientação dos 

docentes para elaboração da 

adequação curricular. 

Ação 10 – Construção do Plano 

de Ação Integrado para PPP e 

GOEAA. 

Ação 11 – Estimular a utilização 

dos recursos existentes na 

e 

Coordenaç

ão. 

Ação 08 – 

EEAA, 

Direção e 

Coordenaç

ão. 

 

Ação 09 – 

Sala de 

Recursos e 

EEAA 

 

Ação 10 – 

EEAA e 

Sala de 

Recursos. 

 

 

Ação 09 – 

Março e 

Agosto. 

 

Ação 10 – 

Abril 

 

Ação 11 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

Ação 12 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

Ação 13 – 

Sextas-

feiras 

vulnerabilidad

e. 

4 – Frequência 

e regularidade 

de reuniões, 

além de 

feedback dos 

profissionais 

envolvidos. 

5 – Análise 

dos índices de 

evasão, 

retenção, 

IDEB, dentre 

outros. 

6 – Registro de 

ações 

articuladas à 

rede de apoio. 
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global do desenvolvimento por meios de 

adequação arquitetônica, da oferta de 

transporte acessível, da disponibilização 

de material didático adequado e de 

recursos de tecnologia assistiva. 

Estratégia 4.18 – Apoiar ações de 

enfrentamento à discriminação, ao 

preconceito e à violência, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas 

para o sucesso educacional dos 

educandos com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação em 

colaboração com as famílias e com 

órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, à 

adolescência e à juventude. 

 

Meta 5 

Estratégia 5.3 – Fomentar o 

desenvolvimento de tecnologias 

educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a 

Político 

Pedagógico de 

modo à 

contemplar as 

especificidades 

de 

aprendizagem 

dos estudantes. 

5 – .Realizar 

parcerias com 

diversos 

órgãos 

públicos para 

atender 

integralmente 

às 

necessidades 

educacionais 

dos estudantes 

regulares e 

ANEE’s. 

unidade escolar e a confecção de 

jogos e atividades adaptadas para 

melhor atendimento dos 

estudantes ANEE’s. 

Ação 12 – Participação em 

Conselhos de Classe, projetos 

interventivos, reagrupamentos e 

coordenações coletivas. 

Ação 13 – Participação nas 

Coordenações Coletivas 

Setorizadas e Integradas dos 

Serviços de Apoio. 

Ação 14 – Planejamento e 

execução de atividades 

realizadas na Semana da 

Inclusão. 

Ação 15 – Articulação de Ações 

Conjuntas com a Saúde dentro 

Ação 11 – 

Sala de 

Recursos e 

EEAA. 

Ação 12 – 

EEAA, 

Direção, 

Coordenaç

ão e 

Docentes. 

Ação 13 – 

EEAA e 

Sala de 

Recursos. 

Ação 14 – 

EEAA, 

Direção, 

Coordenaç

ão e Sala 

(matutino)

, 

semanalm

ente 

Ação 14 – 

Fevereiro 

e Março. 

 

Ação 15 – 

Março a 

Novembro 
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alfabetização e favoreçam a melhoria do 

fluxo escolar e a aprendizagem dos 

estudantes, consideradas as diversas 

abordagens metodológicas e sua 

efetividade. 

 

 

6 – Ampliar a 

oferta de 

material 

didático 

adequado e 

recursos 

tecnológicos 

específicos 

para educandos 

com 

necessidades 

educacionais 

especiais. 

 

do Programa de Saúde na Escola 

– PSE. 

  

de 

Recursos 

Ação 15 – 

EEAA e 

Direção. 

DIMENSÕES 

DE ATUAÇÃO 
PDE/META OBJETIVOS AÇÕES 

RESPON

SÁVEIS 

CRONO

GRAMA 

AVALIAÇÃ

O 

3- 

Acompanhamen

to do Processo 

de Ensino e de 

Aprendizagem 

Meta 2- 

Estratégia 2.8 – Implantar estratégias de 

acompanhamento dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais, 

transitórias ou não, estabelecendo o 

número de estudantes por sala de acordo 

1-  Favorecer o 

desempenho 

escolar dos 

alunos, com 

vistas à 

Ação 01- Acompanhamento dos 

alunos com dificuldades de 

aprendizagem através de 

atividades pedagógicas, 

observações em sala, entrevistas 

Ação 01 – 

EEAA 

Ação 02 – 

EEAA 

Ação 01 – 

Abril a 

Julho 

Ação 02 – 

Agosto 

1- A partir da 

escuta dos 

professores 

envolvidos e 

acompanhame
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com o disposto pela Resolução 

CNE/CEB nº 2, de 2001, garantindo 

profissional qualificado. 

Estratégia 2.12 – Criar mecanismos 

para o acompanhamento individualizado 

dos alunos do ensino fundamental, 

atentando para as especificidades do 

estudante de forma a garantir a qualidade 

do atendimento. 

Estratégia 2.17 – Promover e fortalecer, 

em articulação com os demais órgãos da 

rede de proteção social, políticas de 

promoção da saúde integral das crianças 

e dos adolescentes matriculados no 

ensino fundamental, considerando sua 

condição peculiar de desenvolvimento e 

as especificidades de cada sujeito. 

Estratégia 2.18 – Fortalecer, em 

articulação com os demais órgãos da 

rede de proteção social, o 

acompanhamento e monitoramento do 

acesso e da permanência das crianças e 

dos adolescentes matriculados no ensino 

fundamental, priorizando as populações 

concretização 

de uma cultura 

de sucesso 

escolar;  

2- Contribuir 

para a 

diminuição das  

queixas 

escolares e 

para outras 

manifestações 

do fracasso 

escolar 

3- Realizar 

ações de 

intervenção 

educacional 

junto aos 

professores, às 

familiares conforme orientação 

pedagógica e com o processo de 

avaliação e intervenção das 

queixas escolares – PAIQUE. 

Ação 02- Produção de relatório 

de avaliação psicopedagógica 

dos estudantes com dificuldades 

de aprendizagem para os alunos 

que necessitarem; 

Ação 03- Realização de estudos 

de caso de estudantes que não 

têm suas particularidades de 

aprendizagem atendidas pelas 

normatizações da Secretaria de 

Educação. 

Ação 04 - Inclusão dos alunos 

que necessitarem de atendimento 

diferenciado na estratégia de 

matrícula para ter suas 

Ação 03 – 

EEAA, 

Direção, 

Coordenad

ores, 

Professor 

Regente e 

CRE Braz. 

Ação 04 – 

EEAA, 

Sala de 

Recursos, 

Secretaria 

e Direção 

Ação 05 – 

EEAA 

Ação 06 – 

EEAA, 

coordenaç

Ação 03 – 

Junho, 

Julho e 

Agosto 

Ação 04 – 

Setembro 

e Outubro 

Ação 05 – 

Março e 

Abril 

Ação 06 – 

Março a 

Agosto 

Ação 07 – 

Março a 

Novembro 

Ação 08 – 

Fevereiro 

nto da 

evolução dos 

alunos 

atendidos.  

2-Observação 

dos índices de 

desenvolvime

nto acadêmico 

realizados por 

meio de 

avaliação 

institucional. 

3 – Resultados 

da estratégia 

de matrícula  

4 – 

Acompanhent

o do 
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em peculiar situação de risco e ou 

vulnerabilidade. 

Estratégia 2.26 – Ampliar atividades 

extracurriculares de incentivo aos 

estudantes e de estímulo a habilidades 

Estratégia -2.28 – Fomentar as políticas 

públicas referentes à alfabetização dos 

estudantes até o terceiro ano do ensino 

fundamental para minimizar os altos 

índices de estudantes em dasefasagem 

idade-série-ano.  

Estratégia 2.29 – Criar sistema de 

avaliação qualitativa do desempenho 

escolar que possibilite acompanhar de 

maneira democrática o desenvolvimento 

do estudante no ensino fundamental. 

Estratégia 2.38 - Garantir o atendimento 

aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais transitórias ou 

não, segundo a Resolução CNE/CEB nº 

2, de 2001, nas salas de apoio à 

aprendizagem, garantindo a presença de 

profissional responsável. 

Meta 4  

famílias e aos 

alunos 

encaminhados; 

4- Desenvolver 

estratégias que 

favoreçam o 

comprometime

nto dos 

professores no 

processo de 

acompanhame

nto/intervençã

o aos alunos 

com queixas 

escolares. 

5 – 

Desenvolver 

ações que 

contribuam 

especificidades melhor 

atendidas; 

Ação 05- Encaminhamentos dos 

estudantes com transtornos 

funcionais para a sala de apoio; 

Ação 06- Escuta e acolhimento 

do professor, conhecendo seu 

trabalho e inteirando-se de suas 

realizações e dificuldades; 

Ação 07- Realizar atendimentos 

aos alunos, em parceria com o 

professor regente que favoreçam 

a intervenção nas situações de 

queixa escolar;  

Ação 08- Discussão entre os 

docentes para refletir acerca das 

práticas pedagógicas que 

envolvem os alunos com 

dificuldade de aprendizagem; 

ão e 

direção 

Ação 07 – 

EEAA e 

professor 

regente 

Ação 08 – 

EEAA e 

docentes 

Ação 09 – 

EEAA, 

Coordenaç

ão e 

Direção 

Ação 10 – 

EEAA e 

Sala de 

Recursos 

a 

Dezembro 

Ação 09 – 

Setembro 

a 

Dezembro 

Ação 10 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

Ação 11 – 

Abril a 

Novembro 

Ação 12 – 

Março a 

Dezembro 

Ação 13 – 

Abril a 

Novembro 

desenvolvime

nto escolar dos 

estudantes 

participando 

dos conselhos 

de classe. 

5 – 

Comparação 

entre o 

desenvolvime

nto dos 

estudantes 

deficientes, 

com 

Transtorno 

Global do 

Desenvolvime

nto e Altas 

Habilidades e 
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Estratégia 4.2 – Assegurar a 

universalização do acesso das pessoas 

com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, independentemente da 

idade, nas escolas regulares ou nas 

unidades especializadas. 

Estratégia 4.3 – Promover a articulação 

pedagógica em rede, envolvendo o 

atendimento no ensino regular na 

modalidade da educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva. 

Estratégia 4.11 – Garantir atendimento 

educacional especializado em sala de 

recursos multifuncionais generalista e 

específica, nas formas complementar e 

suplementar, a todos os educandos com 

deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

para o 

desenvolvimen

to integral da 

criança  

6 – 

Desenvolver 

ações que 

garantam 

atendimento 

prioritário aos 

estudantes com 

necessidade 

educacionais 

especiais 

7 – Articular a 

atuação da 

Sala de 

Recursos com 

as 

Ação 09 – Implementação de 

Projeto de Transição do 5º para o 

6º ano, por meio de ações 

conjuntas com as escolas que 

recebem nossos estudantes; 

Ação 10 – Entrega de 

documentação de estudantes 

acompanhados pelas Equipes de 

Apoio da Escola, para a 

instituição para a qual o 

estudante tenha sido transferido. 

Ação 11 – Intervenções 

individuais e/ou em grupo com 

estudantes com dificuldades 

acentuadas de aprendizagem, 

como estratégia que contribua 

com o desenvolvimento do 

processo de alfabetização. 

Ação 11 – 

EEAA e 

Coordenaç

ão 

Ação 12 – 

EEAA e 

Sala de 

Recursos 

Ação 13 –

EEAA, 

Coordenaç

ão e 

Direção 

Ação 14 – 

EEAA e 

Direção  

Ação 15 – 

Sala de 

Recursos 

Ação 14 – 

Maio 

Ação 15 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

Ação 16 – 

Fevereiro 

a 

Dezembro 

Ação 17 – 

Março a 

Novembro 

as metas 

previstas nas 

Adequações 

Curriculares. 

6 – Produção 

de Relatórios 

de 

Acompanham

ento e 

Intervenção 

Educacional 

7 – Relatórios 

de 

Atendimentos 

na Sala de 

Recursos. 
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superdotação, matriculados na rede 

pública de ensino do Distrito Federal. 

Estratégia 4.13 – Manter e ampliar a 

oferta de material didático adequado e 

recursos tecnológicos específicos que 

atendam as singularidades dos 

educandos de altas habilidades ou 

superdotação.  

Estratégia 4.17 – Acompanhar e 

monitorar rede de acesso à escola, a 

permanência e o desenvolvimento 

escolar dos educandos com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação 

beneficiários de programas de 

transferência de renda ou em situação de 

vulnerabilidade social. 

Estratégia 4.23 – Propiciar condições 

educacionais para a continuidade da 

escolarização dos educandos com 

deficiência na educação de jovens e 

adultos, de forma a assegurar e estimular 

necessidades 

dos estudantes 

ANEE’s, em 

consonância 

com a OP e o 

Regimento 

Escolar. 

8 – Trabalhar 

para que a 

escola atue na 

perspectiva 

inclusiva e 

atenda às 

necessidades 

educacionais 

de estudantes 

especiais. 

9 – Ampliar a 

oferta de 

Ação 12 – Inclusão de estudantes 

ANEE’s em projetos que 

trabalhem o processo de 

alfabetização na escola. 

Ação 13 – Disponibilizar e 

construir materiais e avaliações 

que contribuam para 

intervenções que favoreçam o 

desenvolvimento das habilidades 

matemáticas e do processo de 

alfabetização.  

Ação 14 – Iniciar e articular 

Projeto de Transição da 

Educação Infantil para Séries 

Iniciais. 

Ação 15 – Atender regularmente, 

individualmente ou em grupo, 

estudantes com deficiência ou 

Transtorno Global do 

Ação 16 – 

EEAA e 

Sala de 

Recursos 

Ação 17 – 

Sala de 

Recursos 
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a educação ao longo da vida, observadas 

suas necessidades e especificidades, 

inclusive nas unidades especializadas. 

Estratégia 4.29 – Estabelecer, por meio 

de parcerias, ações que promovam o 

apoio e o acompanhamento à família, 

além da continuidade do atendimento ao 

estudante com necessidade especial e a 

sua inclusão no mundo do trabalho e do 

esporte, possibilitando também a 

superação das dificuldades enfrentadas 

no dia a dia. 

Estratégia 4.30 – Desenvolver ações 

articuladas entre as áreas da educação, 

saúde, trabalho, lazer, cultura, esportes, 

ciência e tecnologia para que sejam 

garantidos o acesso e a inclusão dos 

estudantes com deficiência nesses vários 

setores da sociedade. 

Estratégia 4.32 – Assegurar prioridade, 

mediante antecipação de matrícula e de 

atendimento, a todas as crianças com 

deficiência em idade escolar (de 4 a 17 

anos) em todas as escolas comuns 

públicas e privadas do Distrito Federal. 

materiais 

tecnológicos e 

adaptados às 

necessidades 

dos estudantes 

ANEE’s. 

10 – Orientar 

os docentes no 

atendimento de 

estudantes 

deficientes e 

com 

Transtorno 

Global do 

Desenvolvime

nto.  

 

Desenvolvimento para trabalhar 

habilidades que favoreçam o 

processo de escolarização. 

Ação 16 – Sensibilizar os 

responsáveis para importância 

dos atendimentos 

complementares no processo de 

desenvolvimento de estudantes 

com necessidades educacionais 

especiais. 

Ação 17 – Confeccionar 

materiais didáticos de acordo 

com as necessidades do 

educando. 
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Meta 5 

 

Estratégia 5.4 – Garantir a alfabetização 

das pessoas com deficiência, 

considerando as suas especificidades, 

inclusive a alfabetização bilíngue de 

pessoas surdas, sem estabelecimento de 

terminalidade temporal. 

Estratégia 5.6 – Estimular as unidades 

escolares à criação de seus respectivos 

instrumentos de avaliação e 

acompanhamento, considerando o 

sentido formativo da avaliação, 

implementando estratégias pedagógicas 

para alfabetizar todos os alunos e alunas 

até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental. 
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ANEXO II 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2018 
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DIMENSÃO DA 

ATUAÇÃO 

PDE/META(Lei 

5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
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 AÇÃO JUNTOS 

AOS DISCENTES 

2.8 – Implantar 

estratégias de 

acompanhamento 

dos estudantes com 

necessidades 

educacionais, 

transitórias ou não, 

estabelecendo o 

número de 

estudantes por sala 

de acordo com o 

diposto pela 

resolução 

CNE/CEB n 2 de 

2001, garantindo 

profissional 

qualificado. 

2.38 – Garantir o 

atendimento aos 

estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais 

transitórias ou não 

segundo a 

Resolução 

CNE/CEB n 2, de 

2001, nas salas de 

- Promover a 

atuação da sala de 

recursos de acordo 

com as 

necessidades 

relativas aos 

ANEES, 

respeitando a OP e 

regimento escolar. 

- Garantir 

atendimento ou 

promover ações que 

facilitam junto aos 

órgãos públicos de 

saúde aos ANEES 

que por ventura, 

necessitam para a 

investigação ou 

solução das 

necessidades 

específicas. 

- Desenvolver ações 

coletivas no âmbito 

escolar para âmbito 

escolar para que 

ocorra superação 

das dificuldades 

relativa ao processo 

- Estimular a 

utilização dos 

recursos existentes 

na escola. Na 

confecção de jogos 

e nas atividades 

adaptadas para 

melhor desempenho 

dos ANEES. 

- Promover e 

coordenar 

atividades que 

colaboram nos 

demais projetos e 

planos da escola. 

- Auxiliar o 

professor regente no 

preenchimento 

curricular, em 

adaptar as 

atividades para 

melhor desempenho 

do educando. 

- Levar os pais a 

entender a 

importância dos 

atendimentos 

 Sala de 

recursos/Professore

s 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

recursos/Alunos 

 

 

 

 

 

 

Sala de recursos 

coordenadores/Prof

essores, família e 

alunos. 

- Durante o ano 

letivo. 

- 1 e 2 semestre. 

Contínua processual 

e diária. 

Por meio de 

observação, auxílio 

ao educador e ao 

educando. 

Atendimento na sala 

de recursos. 

Com base nas 

adaptadas, portifólio 

interventivo e 

reagrupamento. 
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apoio á 

aprendizagem, 

garantindo a 

presença de 

profissional 

responsável. 

4.2 – Assegurar a 

universalização do 

acesso das pessoas 

com deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação, 

independentemente 

da idade, nas 

escolas regulares ou 

nas unidades 

especializadas. 

4.3 – Promover a 

articulação 

pedagógica em 

rede, envolvendo o 

atendimento no 

ensino regular na 

modalidade da 

educação especial 

ensino 

aprendizagem junto 

ao corpo docente, 

discente, pais, 

ANEES e 

comunidade escolar. 

- Assegurar a 

articulação 

pedagógica em 

rede, envolvendo 

ensino regular na 

modalidade da 

educação especial 

inclusiva. 

- Garantir e manter 

programas que 

promova 

acessibilidade aos 

profissionais de 

educação e aos 

educandos com 

deficiência e 

transtorno global. 

- Aumentar e 

ampliar a oferta de 

material didático 

adequado e recursos 

tecnológicos 

oferecidos aos 

ANEES. 

- Estimular os pais a 

dar continuidade 

aos tratamentos 

médicos e 

pedagógicos 

oferecidos aos 

ANEES. 

- Participar das 

coletivas no CRE 

semanal. 

- Participar da 

coordenação 

coletiva da unidade 

escolar que 

envolvam a 

comunidade. 

- Palestras: altas 

habilidades, TDAH. 

- Confeccionar 

jogos, materiais 

didáticos para o 

educando na sala de 

recursos. 

- Atribuições da SR 

na coletiva. 
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na perspectiva da 

educação inclusiva. 

4.6 – Ampliar a 

formação 

continuada dos 

profissionais das 

escolas regulares do 

DF, nas diferentes 

áreas de 

atendimento aos 

estudantes com 

deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação. 

4.11 – Garantir 

atendimento 

educacional 

especializado em 

sala de recursos 

multifuncionais 

generalista e 

específico, nas 

formas 

complementar e 

suplementar a todos 

os educandos com 

específico para 

educandos de altas 

habilidades. 

- Ampliar a oferta 

de materiais 

adequados 

tecnológicos 

específicos. 

- Garantir a 

alfabetização das 

pessoas com 

deficiência 

inclusive bilingue 

das pessoas surdas. 

- Realizar junto aos 

professores 

atividades de 

conscientização 

sobre a importância 

do preenchimento 

da ficha de 

adequação 

curricular para 

garantir o 

desenvolvimento e 

redimento dos 

ANEES. 

- Oferecer jogos ou 

seja materiais 

didáticos para o 

educando de altas 

habilidades. 

- Ofertar palestras, 

vídeos, oficinas, 

jogos na semana da 

inclusão. 

- Confeccionar 

materiais didáticos 

de acordo com a 

necessidade do 

educando. 

- Organizar semana 

da inclusão para os 

docentes, discentes, 

alunos, pais e 

professores com: 

oficinas, filmes, 

palestras, vídeos e 

etc através de 

encontros na 

coletiva para 

explicar sobre 

adequação 

curricular. 
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deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação, 

matriculados na 

rede pública de 

ensino do Distrito 

Federal. 

4.17 – Acompanhar 

e monitorar em rede 

o acesso á escola, a 

permanência e o 

desenvolvimento 

escolar dos 

educandos com 

deficiência, 

transtorno global do 

desenvolvimento e 

altas habilidades ou 

superdotação 

beneficiários de 

programas de 

transferência de 

rende ou em 

situação 

vulnerabilidade 

social. 
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4.18 – Apoiar ações 

de enfrentamento a 

discriminação ao 

preconceito e á 

violência, visando 

ao estabelecimento 

de condições 

adequadas para o 

sucesso educacional 

dos educandos com 

deficiência, 

transtornos e 

superdotação em 

colaboração com as 

famílias e proteção 

á infância, á 

adolescência e a 

juventude. 

4.7 – Ofertar, 

intersetorialmente, 

política de 

formação na área de 

educação em 

direitos humanos e 

diversidade aos 

profissionais do 

ensino especial. 
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4.12 – Manter e 

ampliar programas 

que promovam 

acessibilidade aos 

profissionais de 

educação e aos 

educandos com 

deficiência e 

transtorno global do 

desenvolvimento 

por meio de 

adequação 

arquitetônica, da 

oferta de transporte 

acessível, da 

disponibilização de 

material didático 

adequado e recursos 

tecnologia assistiva. 

4.13 – Manter e 

ampliar a oferta de 

material didático 

adequado e recursos 

tecnológicos 

específicos 

singularidades dos 

educandos de altas 
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habilidades ou 

superdotação. 

5.4 – Garantir a 

alfabetização das 

pessoas com 

deficiência, 

considerando as 

suas 

especificidades, 

inclusive a 

alfabetização 

bilingue de pessoas 

surdas, sem 

estabelecimento de 

terminalidade 

temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


