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Raimunda de Oliveira

Enquanto houver sol
Titãs

Quando não houver saída

Quando não houver mais solução

Ainda há de haver saída

Nenhuma ideia vale uma vida

Quando não houver esperança

Quando não restar nem ilusão

Ainda há de haver esperança

Em cada um de nós

Algo de uma criança

Enquanto houver sol

Enquanto houver sol

Ainda haverá

Enquanto houver sol

Enquanto houver sol

Quando não houver caminho

Mesmo sem amor, sem direção

A sós ninguém está sozinho

É caminhando

Que se faz o caminho

Quando não houver desejo

Quando não restar nem mesmo dor

Ainda há de haver desejo
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Em cada um de nós

Aonde Deus colocou

Enquanto houver…

SUMÁRIO

Apresentação

1. Perfil Institucional

1.1 Histórico da instituição educacional

1.2 Dados de identificação

1.2.1 Dados da Mantenedora

1.2.2 Dados da Instituição Educacional

1.2.3 Equipe Diretiva

1.2.4 Conselho Escolar

1.2.5 Comissão organizadora

1.3 Organização Administrativa

1.3.1 Área construída

1.3.2 Distribuição física das dependências

1.3.3 Mobiliário e equipamentos

1.3.4 Caixa Escolar

1.3.5 Conselho Escolar

2. Diagnóstico

3. Função social

4. Princípios Orientadores da Prática Pedagógica

4.1 Princípios Epistemológicos

4.2 Princípios da Educação Integral

4



5. Objetivos Institucionais e Estratégias de ação

5.1 Objetivo Geral

5.2 Objetivos Específicos

6. Concepções Teóricas

7. Organização do trabalho pedagógico

8. Estratégias de avaliação

8.1 Avaliar – nosso ponto de partida para toda ação realizada na escola

8.2 Avaliação Institucional

9. Organização Curricular da escola

10. Plano de ação para implementação do Projeto Político Pedagógico

11. Acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico

12. Referências Bibliográficas

13. Anexos

APRESENTAÇÃO

O  Projeto  Político-Pedagógico  (PPP)  da  Escola  Classe  01  de  Ceilândia  vem  sendo

reestruturado,  desde  o  ano  de  2017,  pela  comissão  organizadora  responsável,  bem  como  pelos

professores que nela atuaram e atuam no ano de 2018. O objetivo dessa reformulação é adequar as

propostas pedagógicas atuais às necessidades, ao grupo atual de profissionais e às novas demandas

escolares. 

No  ano  de  2017  foram  organizados  diferentes  momentos  pedagógicos  primando  pelo

envolvimento e participação da gestão, da equipe de apoio e aprendizagem, da coordenação escolar,

dos docentes, dos funcionários da carreira assistência, dos pais e dos estudantes na concepção do PPP

da  escola.  Dentre  eles  destacam-se  a  avaliação  institucional,  reunião  com pais  e,  principalmente,

momentos de estudos nas coordenações coletivas.

Na semana pedagógica que antecedeu os trabalhos do ano letivo de 2018, os pontos definidos

no  ano  anterior  referentes  ao  PPP  foram retomados  e  discutidos,  avaliando-se  a  manutenção  e  a

alteração das propostas construídas coletivamente. A Organização do Trabalho Pedagógico da escola

foi reavaliada e foram definidos os rumos pedagógicos para o ano de 2018. Diante do diagnóstico da

realidade  escolar  foram  mantidos  alguns  projetos  e  acrescentados  outros,  visando  atender  às
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perspectivas para um ano atípico, cujas temáticas circundam em torno dos temas: Eleições e Copa do

Mundo. Foram assim definidos os projetos:  Bem-estar, Conhecendo a Cultura Global, Olhar para o

Futuro e Família na Escola. 

Os  quatro  projetos  surgiram  de  problemas  reais  vivenciados  pela  comunidade  escolar  que

precisavam de visibilidade, reflexão e mudança de percepção e de hábitos. 

O projeto  Bem-estar,  já vivenciado na escola no ano de 2017, surgiu da urgência em desenvolver

hábitos de alimentação saudável, de boa convivência social e estimulação das relações socioafetivas

entre os estudantes, constituindo atitudes saudáveis e de valorização da vida por meio da informação e

formação. O projeto  Conhecendo a Cultura Global nasceu da perspectiva de ampliar os horizontes

culturais das crianças e da comunidade escolar para além dos muros da escola, da cidade onde moram,

do país onde nasceram, vislumbrando outros contextos, povos e costumes. O projeto  Olhar para o

Futuro partiu da necessidade de construírmos uma cultura de ética e reflexão política, de combate à

corrupção  macro  e  das  pequenas  infrações  cometidas  cotidianamente  que geram grandes  impactos

futuros. Por fim, manteve-se o projeto Família na Escola, no intuito de potencializar o envolvimento e

a  participação  dos  pais  na  escola,  fortalecendo  as  relações  entre  pais  e  professores  em  prol  da

aprendizagem de todas as crianças. 

No ano de 2017 foi realizada uma enquete entre os professores e equipe pedagógica, na intenção

de reunir opiniões sobre a função social da escola e os princípios educacionais defendidos. No início do

ano  de  2018,  foi  definido  coletivamente  que  as  equipes  pedagógicas  reuniriam  suas  Orientações

Pedagógicas (OP). Houve uma mobilização de todas as equipes em prol da elaboração de planos de

ação e reunião das Orientações Pedagógicas de cada equipe.

Sentimos que esta proposta ainda está inacabada, inconclusa, mas em permanente construção e

se  constrói  a  cada  aula  realizada,  a  cada  planejamento,  a  cada  atividade  coletiva,  a  cada  debate

empreendido, a cada estudo ou pesquisa realizada.  Enfim, nos constituímos no caminhar,  mas com

nossa meta e com um objetivo central indissolúvel da equipe, que é compreender as potencialidades e

fragilidades das aprendizagens de cada criança matriculada e por meio de uma educação pública de

qualidade formar para a cidadania, possibilitando para cada uma delas maiores perspectivas de vida

digna, autônoma, crítica e integrada à sociedade.
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Sabemos que o que objetivamos é utópico, mas são os sonhos que nos projetam. As palavras

que evocamos no nosso objetivo central  não são escolhas  aleatórias,  nos remetem a reflexões que

fundam este PPP: 

 Compreender – constituímos a partir da pesquisa e da proposta de formação contínua

que estabelecemos de forma sistemática em nossas coordenações;

 Aprendizagens – acreditamos que todos os seres humanos aprendem e se desenvolvem e

a  escola  é  o  espaço formal  do  ensinar  e  aprender,  por  isso  é  o  local  com maiores

possibilidades sistemáticas para proporcionar tais aprendizagens.

 Cada criança – fugimos do jargão “escola para todos”, o que buscamos é uma escola que

entenda cada um de seus alunos como sujeitos subjetivos e cheio de possibilidades de

desenvolvimento. Olhar para cada um é não só acreditar na inclusão, mas encontrar o

caminho mais humano e natural de convivência.

 Maiores perspectivas – atendemos crianças em situação de risco. Neste sentido, a escola

precisa ser espaço de mudanças de paradigmas.

 Dignidade, autonomia, criticidade e integração – são atos constituídos pela formação,

pela construção de consciência, ou seja, por um ensino de qualidade.

Com as  linhas  centrais  deste  projeto  apresentadas  por  meio  de  nosso  objetivo,  fazemos  o

convite para que você leitor, não conheça nossa escola apenas por meio desta escrita. Adentre nossos

muros.
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1. PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL

A Escola Classe 01 de Ceilândia iniciou suas atividades no dia 07 de maio de 1971, sob a

direção da professora Maria Aparecida de Souza Silva e foi inaugurada oficialmente no dia 11 do

mesmo mês. Inicialmente chamava-se Escola Classe 31 de Taguatinga, posteriormente denominada:

Escola Classe 01 de Ceilândia, em 21 de outubro de 1976.

Foi  construída  para  atender  a  demanda  da  comunidade  proveniente  da  Campanha  de

Erradicação das Invasões (CEI) instalada em Ceilândia em 1970 e que residiam no Núcleo Bandeirante.

Muitas dessas famílias vieram de outros estados para a capital à procura de novas perspectivas de vida.

Desde a inauguração a escola passou por mudanças em sua estrutura, onde ocorreram pequenas

reformas  em  banheiros,  sala  de  leitura,  ganhou  laboratório  de  informática,  sala  de  vídeo  com

equipamentos  de  qualidade  e  cadeiras  confortáveis,  construção de  parquinhos,  quadra  de  esportes,

instalações sanitárias e rampas adaptadas para pessoas com deficiência. Nos últimos anos a escola vem

ganhando qualidade em termos de estrutura física com reparos e pintura todos os anos; funcionando

como uma estrutura acolhedora para a comunidade na qual se encontra inserida, assim como para o
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corpo docente,  discente  e  funcionários.  No entanto,  nunca  passou por  uma reforma,  o  que se  faz

necessário visto que é uma escola antiga (primeira de Ceilândia). Temos problemas de salas de aula

com pouca claridade e ventilação inadequada, sérios problemas na rede elétrica, piso muito remendado

por buracos causados ao longo dos 47 anos de efetivo trabalho e a cantina necessitando de uma reforma

geral.

Com base no Programa Nacional de Educação Especial, garantido pela Constituição Federal e

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996 a Educação Especial  passou a ser oferecida,

atendendo  alunos  portadores  de  necessidades  especiais  dentro  de  uma  estratégia  de  inclusão.

Atualmente,  atende  21  alunos  especiais  inclusos  em  classes  regulares.  A  Educação  Integral  foi

oferecida  a  partir  de  2009,  atendendo  hoje  cerca  de  100  alunos  nesta  modalidade.  Para  2018  a

Educação Integral propõe a continuidade de atividades esportivas, cultivo de horta orgânica, aula de

violão, origami e assistência pedagógica.

A Escola Classe 01 de Ceilândia é polo eleitoral  há muitos anos, sendo utilizada durante o

período de eleições. Duas vezes por semana a escola é utilizada, sem fins lucrativos, pelo grupo de

capoeira  que  atende  crianças  do  entorno  escolar.  É  a  escola  utilizando  o  espaço  com  atividade

esportiva-cultural, abrindo as portas para a comunidade, a fim de fortalecer a parceria escola/famílias.

Duas vezes por semana a comunidade é atendida com aulas de Educação Física no projeto Ginástica

nas Quadras. Sempre que solicitado, as dependências da escola são utilizadas por grupos religiosos,

mediante termo de compromisso e responsabilidade, nos fins de semana. A escola acredita que precisa

abrir as portas para a comunidade com o intuito de fortalecer parcerias e criar vínculos a fim de que

todos se sintam responsáveis por ela.

Ao longo dos anos projetos, eventos e práticas se fortaleceram na instituição com o apoio da

comunidade  escolar.  Destacamos  a  Escola  de  pais,  o  Proerd  para  os  pais  e  alunos,  Formação  de

Leitores  e os eventos Festa Junina,  Festa da Família,  Mostra Cultural,  saídas de campo e passeios

culturais,  além  da  Avaliação  Institucional,  que  cada  vez  mais  concretiza  a  participação  dos

pais/responsáveis nos rumos pedagógicos e administrativos da unidade escolar.

Os índices de evasão e repetência vêm diminuindo a cada ano. Em 2005, recebemos uma placa

de reconhecimento pelo bom desempenho obtido na realização da Prova Brasil  (a escola ficou em

primeiro  lugar  em  Português  e  segundo  lugar  em  Matemática)  na  cidade  de  Ceilândia.  Dados

divulgados em 2011 da avaliação de larga escala situavam a escola com a nota 5.7, média acima da
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idealizada pelo MEC de 5,5. Dados divulgados em 2013 colocaram a escola com média 5.9 (IDEB

2013). Um pouco acima da média prevista de 5.8. Tal índice reforça a certeza de que estamos no

caminho certo, em crescimento.

A  escola  conta  com  uma  equipe  de  profissionais  competentes,  dedicados  em  ofertar  uma

educação de qualidade para todos os alunos. A escola é comprometida na administração dos recursos

públicos,  preza  pelo  diálogo  com os  pais  e  familiares  e  tem como  coração  da  escola  o  trabalho

pedagógico.

1.2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.2.1. Dados da Mantenedora

Mantenedora SEE-DF
CGC 00.394.679/0001-07
Endereço Completo SGAN 607 – PROJEÇÃO D 

BRASÍLIA-DF
Telefone/Fax/e-mail 39011840/39011842
Data de Fundação 1ª escola: EC JK Candangolândia em 

12/09/57; Fusão FEDF/SEE em 

13/07/2000.
Utilidade Pública 156
Secretário de Educação Júlio Gregório Filho

1.2.2. Dados da Instituição Educacional

Nome da Instituição Educacional Escola Classe 01 de Ceilândia
Endereço completo QNM 23/25 Área Especial nº01
Telefone/E-mail 3901-3735/ec01.ceilandia@edu.se.df.gov.br
Localização/CEP Ceilândia Sul - 72.215-590
Divisão, Delegacia SEEDF - CREC
Data de criação da IE 24/06/1971
Turno de Funcionamento Matutino e Vespertino
Nível de ensino ofertado Educação Infantil e Ensino Fundamental
Etapas, fases e modalidades de

ensino / programas e projetos especiais da 

Educação Básica

Educação Infantil, Bloco Inicial de 

Alfabetização 1º ciclo (1º, 2º e 3º anos), 2º 

Ciclo 4º e 5º anos do Ensino Fundamental 
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de 9 anos.

1.2.3. Equipe diretiva

Função Matrícula Nome
Diretor 47.511-4 Cristiano Rocha Machado

Vice-Diretora 31.412-9 Katia Almeida Gomes
Secretária 23.051-0 Eliane Márcia de Santana

Supervisor 37.663-9 Abadia de Fátima Silva Freitas

1.2.4. Conselho escolar

Função Nome
Presidente Rita Vanessa de Souza Moura

Vice-Presidente Maria José Pereira de Souza
Relator–Secretária Vacância
Relator – Secretária Maria Zenaide da Silva

Diretor e Membro nato Cristiano Rocha Machado

1.2.5. Comissão organizadora

Função Nomes
Diretor Cristiano Rocha Machado

Vice-diretora Kátia Almeida Gomes
Supervisor Administrativo Abadia de Fátima Silva Freitas

Coordenadora da Escola de Tempo Integral Adriana Soares B. M. Bezerra
Coordenadora Local Raimunda de Oliveira
Coordenadora Local Keila Cristina de Araújo Reis

Secretária Eliane Márcia de Santana Lemos
Orientadora Educacional Ivanete Maria Soares Terra

Sala de Recursos Denise Ribeiro Pereira
Pedagoga Maristher Moreira da Silva Araújo  
Psicóloga Lucianne Barrados dos Santos

Apoio Pedagógico Elaine Freitas de Souza
Apoio Pedagógico Elissônia Ribeiro Pereira
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A escola abriga ainda 13 (treze) Educadores Sociais, sendo 5 atuando na Educação Integral e 9

com alunos  diagnosticados  que  fazem jus  a  este  apoio  pedagógico,  auxiliando  os  professores  no

desenvolvimento das atividades previstas. 

1.3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.3.1. Área construída da escola: 1200 m

1.3.2. Distribuição física das dependências:

 Onze salas de aula

 Uma sala de leitura

 Uma sala de vídeo

 Uma secretaria

 Uma sala para Equipe de Apoio/Atendimento Psicopedagógico e

  Sala de Orientação Educacional

 Sala de Recursos

 Laboratório de Informática

 Sala de Coordenação

 Sala de Convivência

 Dois depósitos: de gênero alimentício e material de limpeza

 Uma cantina

 Uma sala para auxiliares

 11 banheiros (todos precisando de reforma)

 Dois banheiros para professores

 Sala de mecanografia
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 Sala da Direção

 Sala da Secretaria

 Quadra de esportes 

1.3.3. Mobiliários e Equipamentos:

 Carteiras escolares

 Fogão industrial

 Balança

 Freezer

 Liquidificador

 Computadores

 Duplicador

 Televisores

 Vídeo cassete

 Aparelho de DVD

 Aparelhos de som

 Mimeógrafos 

 Armários 

 Impressoras 

 Retroprojetor

 Data show

 Geladeira

 Carrinhos (lanche e TV).

1.3.4. Caixa Escolar

Instituição criada para atender as exigências legais no gerenciamento das verbas públicas, esta

instituição tem a participação direta da comunidade escolar (funcionários, professores, alunos e pais ou

responsáveis). Uma professora da escola é presidente e sua diretoria é eleita a cada dois anos, de acordo
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com o estatuto registrado em cartório. A Diretoria e o Conselho Fiscal são eleitos entre os funcionários,

professores, alunos e pais ou responsáveis.

Esta Instituição de Ensino mantém em dia suas obrigações junto aos órgãos públicos, registrada

como associação sem fins lucrativos, fazendo suas declarações anuais junto ao Ministério do Trabalho,

Secretaria da Receita Federal e demais órgãos fiscalizadores.

1.3.5. Conselho Escolar

O Conselho Escolar faz parte da gestão democrática nas escolas e, segundo a Secretaria  de

Educação do Distrito Federal,“... visa à implantação e à execução das políticas públicas de educação, a

otimização  dos  esforços  da  coletividade  para  garantir  um processo  pedagógico  eficiente,  além de

assegurar o processo de avaliação institucional e a qualidade do ensino.”(Brasil. MEC, 2001).

Esta instituição tem caráter deliberativo, com a finalidade de auxiliar a direção da escola nas

decisões de interesse da coletividade, envolvendo toda a comunidade escolar. Tem representantes de

todos os segmentos para expressar suas ideias e defender seus objetivos.

2. DIAGNÓSTICO

A Escola Classe 01 de Ceilândia está situada em uma área residencial, meio de quadra. Apesar

de nos últimos anos ter havido poucas ocorrências de invasão a escola ou furtos, vários relatos de

moradores apontam a área ao redor da escola como área de risco, pois há grande números de assaltos,

furtos, entre outros. No entanto, percebe-se que a escola é cuidada pela comunidade que está inserida,

não há pichação em muros ou em outras dependências da escola.

Quanto  à  estrutura  física,  a  escola  apresenta  um  prédio  antigo  que  passou  por  pequenas

reformas  ao  longo dos  anos,  conforme relatado no capítulo:  Historicidade.  Apresenta,  assim,  uma

estrutura composta por cinco blocos, sendo três de alvenaria, onde se abrigam as salas de aulas, dos

professores, da coordenação, das equipes especializadas (SOE, SEAA, Sala de Recursos), da Educação

Integral, de vídeo, de informática,  direção, secretaria, sala de leitura, cozinha, depósitos, banheiros,

banheiros adaptados para os alunos portadores de necessidades especiais.
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A escola conta  com um pátio  coberto que dá acesso à  frente  da cantina  que,  no momento

funciona como refeitório, mas por ser um espaço muito aberto às ações da natureza, o vento, a chuva e

a poeira tornam-se companheiros das crianças durantes as refeições e, por vezes, o espaço tem sua

funcionalidade suspensa em decorrência das ações destes mesmos fenômenos.

Desde o ano de 2017 contamos, ainda, com a quadra poliesportiva reformada e coberta com

verba de Emenda Parlamentar. A aquisição da quadra proporciona maior qualidade nas condições de

realização de atividades físicas e recreativas dispostas no currículo e essenciais para o desenvolvimento

infantil. Junto à reforma da quadra, o estacionamento descoberto utilizado pelos funcionários também

recebeu manta asfáltica, ampliando suas formas de uso. 

No  diagnóstico  da  estrutura  física  ainda  contamos  com dois  parques  infantis  e  uma  horta

escolar, espaços de fundamental importância para realização de atividades diferenciadas e ligadas ao

desenvolvimento sociopsicomotor e da consciência quanto à sustentabilidade e alimentação saudável.

Entretanto, os parques tiveram que ser fechados em decorrência do estado deteriorado dos brinquedos e

a horta só funciona devido ao trabalho voluntário de um morador da comunidade que faz a manutenção

do espaço, além do cultivo das plantas e hortaliças que são utilizadas como complementos ao lanche

das crianças. 

O quadro de funcionários  da carreira  magistério  é composto  por 22 professores regentes,  3

coordenadoras pedagógicas, 3 apoios pedagógicos, 1 orientadora educacional, 1 psicóloga, 1 pedagoga,

1  professora  da  sala  de  recurso,  além  de  3  gestores  provenientes  desta  carreira.  Todos  estes

profissionais possuem nível superior, sendo a maioria formado em pedagogia, mas há no quadro: duas

psicólogas, duas professoras de matemática, uma professora de letras e um professor de geografia. Do

quadro,  33 profissionais da carreira  magistério  possuem pós-graduação em nível de especialização,

dentre este número ainda há duas mestras.

De uma forma geral o quadro de professores é bem qualificado. Além da formação inicial e pós-

graduações, o grupo tem apresentado muitos cursos, principalmente relacionados à alfabetização. No

entanto,  este  grupo tem se apresentado muito  rotativo nos últimos anos em decorrência  do grande

número de aposentadorias ocorridas e o crescente número de contratos temporários. Atualmente, cerca

de 60% do quadro total de professores regentes são contratos temporários.

Quanto à clientela, a escola atende 387 alunos, sendo 42 em turmas de Educação Infantil (2º

período), 344 do Ensino Fundamental de 09 anos, anos iniciais – 1º ao 5º ano e uma aluna em Classe
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Especial, distribuídos da seguinte forma: 11 turmas no turno matutino e 11 turmas no turno vespertino.

Distribuídos conforme quadro abaixo:

QUADRO DE QUANTITATIVO DE TURMAS EM 2018

TURNO Ed. Inf.
5 anos

1º ano 2ºano 3º ano 4º ano 5º ano Classe
Especial

MATUTINO -- 03 04 04 -- -- --
VESPERTINO 02 -- -- -- 04 04 01

TOTAL 02 03 04 04 04 04 01
Fonte: Secretaria escolar

Do  total,  cem  alunos  são  atendidos  em  regime  de  Educação  Integral,  com  atividades

estabelecidas em projeto pedagógico (em anexo) organizado de acordo com o público e com atividades

diversas,  como  aulas  extras  de  língua  portuguesa  e  matemática,  educação  física,  aulas  de  língua

estrangeira, iniciação musical e artes plásticas.  De acordo com a avalição do corpo docente, os alunos

atendidos  em  regime  de  educação  integral  têm  apresentado  melhor  desempenho  cognitivo,  mas

principalmente tem apresentado melhor compreensão quanto às regras estabelecidas na escola, o que

possibilita um trabalho em sala de aula mais voltado para as aprendizagens objetivadas no currículo

para cada ano.

De acordo com dados informados no ato da matrícula, a maioria dos pais/responsáveis afirma

ser trabalhador autônomo ou com empregos relacionados ao comércio. Da clientela total, no ano de

2017, oitenta e sete recebem auxílios governamentais para manter a criança na escola.  Percebemos a

necessidade de envolver mais os pais nas atividades da escola, aumentando a parceria entre escola e

famílias.

Nas reuniões e conselhos de classe um fator relatado pela equipe pedagógica é em relação à

desestruturação familiar, alunos sem referência parental e de responsável, que transitam em diferentes

lares;  outros  com histórico familiar  de pais presos,  ausentes  ou vivendo em condições  de pobreza

extrema. Tais realidades sociais adversas e, muitas vezes, de situação de risco obviamente tem afetado

o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. Neste sentido, a atuação do Serviço de Orientação

Escolar (Plano de ação em anexo) junto à equipe gestora tem realizado um trabalho investigativo e de

apoio às famílias, encaminhando os alunos para outras instâncias em busca de apoio, como o Conselho

Tutelar  local  ou,  em caso  de  suspeita  de  problemas  de  saúde  ou  transtornos  comportamentais,  à

avaliação médica.
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Outro fato relatado nos conselhos de classe e constado com dados da secretaria escolar é uma

significativa rotatividade de alunos ao longo do ano, muitos chegam oriundos de outros estados ou

mudam para outras cidades satélites e/ou estados em razão do aluguel ou de emprego para os pais. Tal

rotatividade  prejudica  o  andamento  dos  planejamentos  pedagógicos  em  decorrência  dos  novos

diagnósticos e adaptações necessárias com a chegada de novos alunos.

Alguns dados, coletados a partir do Censo Escolar e do sistema que atua a secretaria da escola,

foram estudados pela equipe gestora e pedagógica a fim de compreender melhor a comunidade que

temos assistido, assim como os resultados que a escola tem promovido nos últimos anos.

Dados matricula e reprovação – Quadriênio (2015-2016-2017-2018)

2015 2016 2017 2018
Número de alunos matriculados 436 481 465 387
Alunos Ensino Fundamental 333 360 379 345
Alunos Educação Infantil 103 121 86 42
Reprovação 3º ano 8 16 7 ---
Reprovação 5º ano 3 1 14 ---
Alunos fora de faixa 7 11 11 12
Números de ANEEs matriculados 38 43 42 42

Fonte: Censo Escolar/Secretaria Escolar

Os  dados  coletados  não  apresentam uma  frequência  de  variação  plausível  de  análise,  mas

apontam  situações  interessantes  para  ampliação  do  estudo.  Por  exemplo,  o  grande  aumento  de

reprovação no 5º ano em 2017. Quais os motivos para esse aumento tão significativo? Como foi a vida

escolas destas crianças? Quais as maiores dificuldades encontradas pelos professores que atuaram

neste ano, em 2017?

Tentando responder a estes questionamentos descobrimos que a maioria destes alunos foram

encaminhados,  em  algum  momento  da  sua  vida  escolar,  às  equipes  de  apoio  (SOE  e  EEAA).

Constatou-se que,  apesar dos encaminhamentos,  muitos  pais não responderam a alguns pedidos da

escola quanto à procura de outros profissionais, principalmente em relação à saúde.

A partir destas informações também foi analisada a necessidade de ampliação das intervenções

pedagógicas realizadas pela escola para o 5º ano, principalmente em termos de frequência e formato.

Tais resultados mudaram a lógica de Conselho de Classe e de organização do projeto interventivo, que

serão mais debatidos no capítulo: Estratégias de Avaliação.

Pelos dados também se percebe um menor número de alunos matriculados no ano de 2018. Tal

realidade é em decorrência do maior número de turmas reduzidas e da constituição de uma turma de
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Classe  Especial  TGD na escola.  A Classe  Especial  e  alguns  diagnósticos  de  alunos  ANEE foram

novidades  na  clientela  da  escola  e  tornaram-  se  um  novo  motivador  de  estudo  para  a  equipe

pedagógica, por isso percebemos a latente necessidade de ampliação de pesquisas em relação à política

de inclusão e às características dos transtornos e deficiências dos quais temos alunos com diagnósticos

relacionados.

O gráfico abaixo apresenta historicamente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -

IDEB, que é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil.

A análise do IDEB da escola aponta que as metas projetadas estão sendo atendidas. No entanto,

não  há  grandes  saltos  em temos  quantitativos  neste  índice,  sendo algo  que  precisa  ser  mais  bem

compreendido pelo grupo.

O diagnóstico  da  realidade  da  instituição  nos  indica  o  desafio  de  diminuir  percentuais  de

retenção e de estudantes fora de faixa etária, além de melhorar o IDEB. Assim, tentamos compreender

as potencialidades e fragilidades das crianças que atendemos e, por meio de uma educação pública de

qualidade, formar para a cidadania, possibilitando para cada uma delas maiores perspectivas de vida

digna, crítica e integrada à sociedade. Com essa missão, quatro eixos centrais organizam nossas ações

pedagógicas ao longo do ano letivo:

Tais eixos são integrados e precisam ser tratados em espiral, não tendo uma ordem de ação. A

cada projeto pensado, a cada reunião construída, a cada planejamento, os quatro eixos são discutidos e,

ao mesmo tempo, refletidos na práxis pedagógica que desempenhamos no dia-a-dia da escola.

Já entendemos que a comunidade escolar a qual assistimos necessita de um resgate de valores

humanos e éticos, bem como de uma atenção especial para a autoestima, pois muitos vivenciam no seu

cotidiano  a  influência  do  tráfico  de  drogas  e  consequências  que  vem  dessa  realidade,  como  o

desemprego,  a  baixa  escolaridade,  famílias  desestruturadas,  histórico  de  prisões  de  parentes,  entre

outros. Muitos alunos não têm acompanhamento escolar, o que gera número elevado número de faltas,

ocorre falta de materiais escolares básicos e até evasão escolar.

Conforme  desafios  apresentados,  buscamos  qualidade  no  ensino  através  do  envolvimento

familiar  no  acompanhamento  do  desempenho  do  aluno,  na  democratização  da  gestão  escolar,  na

18



transformação e melhoria da práxis pedagógica. Mais que superar índices indicados, a Escola Classe 01

se obriga a desenvolver aprendizagens, por meio de um ensino de qualidade e com a preocupação em

cada uma das crianças aqui matriculadas.

3. FUNÇÃO SOCIAL

Considerando as demandas sociais  do nosso tempo,  tem se exigido de cada indivíduo uma

formação em diversas dimensões: social, política, científica, informacional, ética e estética. A escola,

como  espaço  de  ensino  formal,  é  a  principal  colaboradora  para  o  desenvolvimento  destes

conhecimentos.

A missão que permeia o trabalho docente na Escola Classe 01 de Ceilândia é o desenvolvimento

da  aprendizagem  de  cada  um  de  seus  alunos.  Nesse  contexto,  entendemos  nosso  papel  ante  as

perspectivas de inclusão propostas na rede de ensino da qual fazemos parte, pois acreditamos que todos

aprendem e que o nosso trabalho deve ser o de organizar um espaço de ensino a partir das necessidades

coletivas das crianças aqui matriculadas, mas principalmente atender às exigências diferenciadas que

cada indivíduo demanda.

A partir desta missão um questionamento nos orienta na organização do trabalho pedagógico:

como criar condições de aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos?

Com essa dúvida as demandas pedagógicas ganham uma lente, um filtro organizador. Assim, a

cada planejamento, cada ação avaliativa, cada estudo do grupo docente, cada projeto realizado torna-se

um momento de construção de práxis com o foco no aluno, enquanto sujeito que aprende.

Diante da realidade  atual,  percebemos a necessidade da escola também ser  espaço de mais

possibilidade  de acesso e  condições  de  atuação das  crianças  que atendemos,  por  isso valorizamos

espaços como o laboratório de informática para ampliar nossas ações pedagógicas e, principalmente,

diminuir as diferenças sociais, pois enquanto para crianças que são consideradas de famílias de classe

média ou alta o acesso a internet, computadores e outros aparelhos eletrônicos já são ações rotineiras,

alguns de nossos alunos ainda são privados dessa realidade. 

Neste sentido, realizar um projeto para o laboratório de informática é uma ação essencial para

cumprirmos a missão de desenvolver socialmente nossos alunos. Nosso projeto de informática pode ser

lido na íntegra nos anexos desta Proposta Política Pedagógica.
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4. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA

4.1 Princípios epistemológicos

Os princípios orientadores da prática pedagógica desta instituição de ensino emanam de dois

lócus diferentes, mas ao mesmo tempo interligados: documentos orientadores da rede de ensino e das

concepções de ensino-aprendizagem do corpo docente.

Segundo o Currículo em Movimento, principal orientador do trabalho pedagógico, os princípios

epistemológicos que orientam o trabalho em rede são: unicidade teoria/prática, interdisciplinaridade e

contextualização e a flexibilização.

Buscamos garantir cada princípio proposto na rede:

Considerando que cada princípio proposto pela Secretaria de Estado de Educação tem seu lugar

garantido a partir de ações do coletivo que compõem esta escola, é compreensível que em um grupo

construído por pessoas de histórias tão diferentes, trajetórias formativas plurais também ecoem outras

epistemologias  em  suas  práticas.  Assim,  respeitando  as  diferentes  origens  do  corpo  docente  foi

construído um banco de palavras que convergem e fundamentam a prática de cada um, mas ao mesmo

tempo reflete o que a escola é coletivamente. Tais palavras são substantivos, que carregam significado

e sentido do que compreendemos como espaço escolar:
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Fonte: arquivo pessoal professora Ingrid

As palavras que compõem esta árvore podem ser sintetizadas em três categorias: aprendizagem,

inclusão e planejamento. Tais palavras indicam, de fato, o que o grupo acredita em termos de bases

para o seu trabalho.

O princípio filosófico e social é o da inclusão, pois acreditamos que todos os nossos estudantes

são  capazes.  Buscamos  vivenciar  uma  escola  com  unidade,  equidade,  resiliência,  afetividade,

valorizando  e  respeitando  individualidades  criativas  para  a  construção  de  espaços  coletivos  de

convivência.

O objetivo central é a aprendizagem. Uma aprendizagem motivada pela crença de que todos são

capazes,  que  gere  transformação,  releituras  do  mundo  e  da  vida.  No  entanto,  para  que  tal

desenvolvimento  ocorra  torna-se  necessário  uma  organização  do  trabalho  pedagógico  fundada  na

avaliação formativa, no planejamento intencional e no respeito aos sentidos subjetivos de cada sujeito.

4.2. Princípios da Educação Integral

O que é educação integral?

21



Segundo o Currículo em Movimento (2014, p. 28): “Integralidade deve ser entendida a partir da

formação integral  de crianças,  adolescentes  e jovens, buscando dar a devida atenção para todas as

dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais.”.

Apesar de a instituição atender mais de cem alunos dentro da proposta de Educação Integral

proposta  pela  SEEDF,  ainda  não  acreditamos  que  esse  seja  um  espaço  de  formação  para  a

integralidade, pois uma série de questões políticas ainda produzem obstáculos para que essa ação seja

organizada  dentro  da  escola  e,  de  fato,  aconteça  visando  o  desenvolvimento  integral  dos  alunos

atendidos.

Como  obstáculos,  entendemos  a  falta  de  adequação  do  espaço  escolar  para  que  a  criança

permaneça na escola mais que cinco horas, não cumprimento de aporte financeiro, conforme previsto

em  documentos  regulares  e  contratação  de  mão-de-obra  pouco  qualificada  para  atendimentos

pedagógicos às crianças no intuito de baratear os custos.

Apesar da denúncia que apontamos nesta Proposta Política Pedagógica, entendemos que, apesar

das falhas organizacionais do sistema e da governança financeira e política que vivenciamos no Distrito

Federal, a tentativa em nossa escola é organizar uma escola para a educação integral, mesmo que não

seja em tempo integral, respeitando, dentro de nossas limitações de condições de trabalho, os princípios

norteadores  propostos  no  Currículo  em  Movimento:  integralidade  humana,  transversalidade,

territorialidade, diálogo escola/comunidade e trabalho em rede.
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5. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

5.1. Objetivo geral

Compreender as potencialidades e fragilidades das aprendizagens de cada criança matriculada e,

por meio de uma educação pública de qualidade, formar para a cidadania, possibilitando para cada uma

delas maiores perspectivas de vida digna, autônoma, crítica e integrada à sociedade.

5.2. Objetivos específicos

1. Desenvolver as potencialidades de aprendizagem individual de cada aluno;

2. Planejar aulas a partir da avaliação diagnóstica realizada processualmente;

3. Promover a aprendizagem significativa, interativa e lúdica;

4. Construir um ensino delimitado pela alfabetização e letramento com o foco na formação de

leitores e escritores proficientes;

5. Desenvolver  o  pensamento  lógico,  indutivo,  dedutivo  e  numerado,  por  meio  da  educação

matemática e da problematização;

6. Promover um ensino multidisciplinar e interdisciplinar;

7. Desenvolver  projetos que estimulem a participação coletiva,  a sustentabilidade  e  a inclusão

digital;

8. Reduzir índices de reprovação e zerar a evasão escolar;

9. Melhorar os índices de avaliação em larga escala; 

10. Oferecer um ambiente de integração social; 

11. Promover a inclusão social com ensino de qualidade;

12. Criar espaços de estudo, pesquisa e compartilhamento de experiências entre o corpo docente e

demais funcionários; 

13. Oferecer uma Educação Integral que atenda às necessidades dos alunos;

14. Oferecer Escola de Tempo Integral às crianças em situação de risco;

15. Estimular a participação da comunidade no ambiente escolar;
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16. Valorizar  a riqueza representada pela diversidade étnica e cultural  que compõe a sociedade

brasileira, respeitando a trajetória particular de cada grupo; 

17. Promover  a  avaliação  em  diversos  níveis  e  na  modalidade  formativa  para  a  partir  delas

constituir ações de transformação; 

18. Buscar  melhorias  e  ampliação  do  patrimônio  e  materiais  didáticos,  utilizando  recursos  do

PDAF, PDDE e recursos próprios;

19. Estabelecer parcerias público-privadas com a comunidade.
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6. CONCEPÇÕES TEÓRICAS

As concepções  teóricas  adotadas  na  proposta  pedagógica  de  uma instituição  escolar  dizem

muito a respeito da formação vivenciada pelo corpo docente que compõe esse espaço e de como esse

grupo compreende os documentos organizadores da rede de ensino. Segundo os principais documentos

orientadores  pedagógicos  da  rede  de  ensino  do  Distrito  Federal,  entendemos  que  as  principais

concepções teóricas são:

Cada concepção teórica abrange determinado campo de ação pedagógica, mas ao mesmo tempo

devem ser compreendidas na prática por meio de uma ação em simbiose, apesar de algumas possíveis

divergências conceituais que tais concepções podem gerar.

Todas  estas  vertentes  teóricas  vinculam-se  à  concepção  de  Educação  Integral  adotada  pela

SEEDF, que preconiza a existência de novos tempos, espaços e oportunidades de aprendizagem e de

formação para todos os estudantes. Nesse sentido, os elementos das teorias crítica e pós-crítica, como:

tolerância, respeito, tomada de consciência, emancipação e libertação fazem sentido e abrem um leque

de possibilidades aos professores em termos metodológicos. 

Em processos de ensino alicerçados na pedagogia histórico-crítica questionamentos, como: qual

a  finalidade  social  dos  conteúdos  escolares?  A  escola  tem  acompanhado  as  transformações

promovidas pela sociedade? Ela responde às necessidades sociais da atualidade? O que hoje a escola

faz e para quê? (GASPARIN, 2012) devem ser estar presentes a cada planejamento, cada atividade

elaborada ou cada prática de avaliação.
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A Pedagogia histórico-crítica procede da teoria dialética do conhecimento. Sua construção dá-se

no movimento dinâmico entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico (proporcionado

pelo ambiente escolar). Este fazer pedagógico não envolve apenas a esfera escolar, sua intencionalidade

ultrapassa eminentemente a técnica,  abrangendo um cunho sociopolítico transformador para toda a

sociedade.

Para esta visão de ensino há a necessária compreensão de como o sujeito se desenvolve. Na

perspectiva da Psicologia histórico-cultural, todo sujeito que vivencia experiências aprende. Na escola

a  aprendizagem advém do auxílio,  da  participação do adulto  e  das  outras  crianças.  Para  Vigotski

(2004),  assim como dar-se-á seu desenvolvimento corporal num processo evolutivo,  o psíquico,  se

estimulado concomitantemente,  atingirá  um nível  superior  culminando o  processo na  formação de

verdadeiros conceitos, em todos os indivíduos, mesmo que os processos ou meios para essa construção

sejam diferenciados.

A partir das discussões empreendidas, é consenso entre o corpo docente da Escola Classe 01 de

Ceilândia que não basta adotar práticas pedagógicas como modelos para transmissão de conteúdo, pois

desse modo reduz-se ao pragmatismo e não reflete as concepções de ensino na qual baseamos nosso

fazer pedagógico. Ademais, é necessário trabalhar as dimensões práticas e teóricas para que o professor

adote a postura da práxis pela transformação e emancipação. É nesse contexto que Silva (2011, p. 23)

defende que “a práxis não acontece na imediaticidade com modelos ou mesmo por decretos legais, nem

por  teorias  superficiais,  uma vez  que  é  resultado  de um processo  histórico  interior  [...]”,  ou  seja,

depende da ação consciente daqueles envolvidos no processo de formação teórico-prático.

Buscando agir de forma consciente a política pedagógica desta instituição de ensino defende o

desenvolvimento profissional de cada um de seus funcionários, em principal do grupo de professores,

por meio da formação continuada e da pesquisa.

Sem a compreensão de como sua prática prospera ou confronta determinadas concepções de

educação e de mundo, o professor age de forma ingênua, mas ao mesmo tempo não menos excludente,

se  tal  prática  reproduzir  estratégias  tradicionais.  Em  geral,  estas  escolhas  estão  relacionadas  às

experiências de ensino que vivenciaram em seu processo de escolarização.

No  dia-a-dia  na  escola,  dialeticamente,  ainda  observamos  alguns  distanciamentos  das

concepções teóricas explicitadas nesta Proposta Política Pedagógica, quando:
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 nossas  práticas  ainda  se  fundam  no  processo  de  alfabetização  pela  decodificação,  nos

distanciamos da vertente do letramento e da língua como sistema notacional.

 Nossos planejamentos veem as áreas do conhecimento como espaços distintos de conhecimento

ou ainda quando baseamos o ensino de matemática em repasse de algoritmos usuais, o que nos

distancia da Pedagogia histórico-crítica,

 Não acreditamos em determinado aluno e em suas possibilidades de aprendizagem também nos

distanciamos da Psicologia histórico-cultural.

Esses são alguns exemplos de possíveis distanciamentos ainda vistos na escola. Sendo a tomada

de consciência é o primeiro passo para o rompimento, a transformação, a emancipação e a utópica

libertação.

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
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A organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 01 de Ceilândia é fundamentada nos

seguintes  tempos  e  espaços:  organização  curricular,  planejamento,  avaliação,  formação  contínua  e

pesquisa. Tais aspectos que compõem a Organização do

Trabalho Pedagógico são concebidos da seguinte forma:

Todos os aspectos que concebem a Organização do Trabalho Pedagógico nesta instituição

estão vinculados à perspectiva de trabalho com a modalidade de ciclos. Neste sentido, a organização do

trabalho  pedagógico  também  busca  compreender  aulas  que  não  seriam  para  as  crianças  e  nem

promovam avanços automáticos.

O mapeamento das potencialidades e fragilidades nas aprendizagens de cada aluno, conforme

objetivos de aprendizagem presentes no Currículo em Movimento é ação essencial para as tomadas de

decisões pedagógicas, pois geram propostas de estudo, necessidades de pesquisa e (re) planejamento de

aulas e momentos interventivos.

Os momentos interventivos planejados e organizados pela equipe gestora, coordenação, equipes

de apoio e grupo de professores são voltados a todas as crianças, mas torna-se um momento especial de

construção de estratégias diferenciadas para os alunos considerados com dificuldades de aprendizagem.

A seguir apresentamos quadro com as vertentes interventivas tomadas pela escola de acordo

com o mapeamento das aprendizagens no início do ano letivo de 2018:

Quadro - Ações interventivas

ANO
INFORMAÇÕES

ANALISADAS
AÇÕES

INTERVENTIVAS
PERÍODO

Ed.
Infantil

Muitos  alunos  oriundos  da
creche,  com pouca vivência
escolar.
Três  alunos  diagnosticados
com  TEA  e  mais  dois  em
avaliação.

Construção  de  materiais
e jogos diferenciados;
Construção  de  rotina  de
planejamento  com  as
professoras;
Visitas às famílias dos 
alunos diagnosticados.

1º semestre
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1º ano Dados  da  psicogênese:  1
alfabética, 11 silábicos e 40
pré-silábicos.

Dois  alunos  com  graves
comprometimentos de fala.

Alunos fazem uso social  de
contagens,  mas  com
quantidades menores que 10.

Estudos:  conceito  de
número,  psicogênese  da
língua  escrita  e
consciência fonológica;

Planejamento  estratégico
específico do 1º ano com
auxílio  da  coordenação
criando  uma  sistemática
para  suprir  as
necessidades  de
rompimento do nível pré-
silábico;

Reagrupamento
intraclasse.

1º semestre

2º ano Dados  da  psicogênese:  8
Pré-silábicos, 11 Silábicos
10  silábicos  alfabéticos,  17
alfabéticos  e  28
alfabetizados.
Dezessete  dos  alunos  do
segundo  ano,  apesar  de  já
compreenderem o sistema de
escrita,  não  podem  ser
considerados  alfabetizados,
pois  não  produzem  textos
compreensíveis,  nos
apontando a necessidade de
aulas constituídas  de e para
o letramento.

Estudo do conceito de 
alfabetizado para 
verificação dos 
parâmetros de 
diagnóstico;
Reforço Escolar com 
foco nos alunos 
considerados silábico- 
alfabéticos;
Reagrupamento
extraclasse em um dia de
semana.

1º semestre

3º ano Dados da psicogênese: 5 
Pré-silábicos, 04 Silábicos, 
11 Silábico-alfabético, 20 
alfabéticos e 37 
alfabetizados.
A  compreensão  leitora  de
grande  parte  dos  alunos  do
3º  ano  se  apresenta  com
fragilidades.
Os  alunos  demonstram,  de
forma  geral,  conhecer
apenas  situações  do  campo

Reforço Escolar com 
foco nos alunos 
considerados não 
alfabetizados;
Reagrupamento
extraclasse em um dia de
semana.

1º semestre
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aditivo.
4º ano Não  alfabetizados  –  14

(considerando  a  produção
textual);
Na  matemática,  o  conteúdo
que  apresenta  mais
dificuldade é a divisão;
A ortografia é a dificuldade
mais  recorrente  nas
produções  textuais  dos
alunos.

Estudo: campos 
conceituais aditivo e 
multiplicativo, 
estratégias de produção 
de texto e mapeamento 
ortográfico;
Reforço escolar para os 
alunos considerados não 
alfabetizados;
Reagrupamento 
extraclasse com foco em 
produção de texto.

1º semestre

5º ano 21 alunos não alfabetizados 
(considerando a produção e 
a interpretação textual);
A ortografia é a dificuldade 
mais recorrente nas 
produções textuais dos 
alunos.

Estudo: campos 
conceituais aditivo e 
multiplicativo, 
estratégias de produção 
de texto e mapeamento 
ortográfico;
Reforço escolar para os 
alunos considerados não 
alfabetizados;
Reagrupamento 
extraclasse com foco em 
produção de texto;
Projeto Interventivo - 
Parceiro alfabetizador: 
professores que não 
atuam em sala de aula 
atendem, pelo menos 
uma vez por semana, 
individualmente alunos 
não alfabetizados.

1º semestre

Fonte: resultado quadros de mapeamento e registro de Conselho de Classe Inicial

Os reagrupamentos e projetos interventivos concretizam a ideia de o aluno ser responsabilidade

da escola e  não apenas  de um único professor,  integrando o trabalho da instituição  educacional  e

superando os limites da sala de aula, possibilitando ao aluno transitar entre diversos grupos, interagindo

com todos. 

Os  reagrupamentos  acontecem  na  Escola  Classe  01  tanto  no  nível  intraclasse  quanto  no

extraclasse. Os professores estão organizados entre si e junto à coordenação pedagógica para que tais

atividades aconteçam semanalmente. O reforço escolar visa atender às necessidades mais individuais
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de  aprendizagem e  ocorrem no turno contrário.  As atividades  serão  planejadas  de  acordo com as

especificidades do grupo, evitando um trabalho repetitivo e rotineiro.

Toda  a  organização  do  trabalho  pedagógico  só  é  possível  pela  valorização  do  tempo  de

coordenação  pedagógica  como  espaço  de  formação,  planejamento  e  análise  de  informações.  Essa

coordenação é compreendida da seguinte forma:

A Formação Continuada acontece, conforme previsto em legislação própria, às quartas-feiras,

durante  a  coordenação  coletiva  e  nas  coordenações  quinzenais,  com  estudos  que  atendem  às

especificidades de cada ano. A Formação Continuada é de responsabilidade da equipe pedagógica da

escola e é compreendida, segundo Santos (2010, p.66), “como um processo de preparação intelectual,

técnica e política que pretende responder às demandas e desafios presentes na realidade social” e, de

acordo com as proposições de Azevedo e Ramalho (2011, p. 36), é “uma das dimensões importantes

para  a  materialização  de  uma  política  para  os  profissionais  da  educação,  deve  estar  articulada  à

formação inicial e às condições de trabalho, salário e carreira”. 

A composição da equipe pedagógica da escola ainda conta com as Equipes Especializadas de

Apoio à Aprendizagem, o Serviço de Orientação Educacional e a Professora da Sala de Recursos.

A  Equipe  Especializada  de  Apoio  à  Aprendizagem,  com  uma  pedagoga  e  uma  psicóloga

itinerante,  desenvolve seu trabalho baseado em Orientação Pedagógica própria e no Plano de Ação

(anexo).  Orienta  os  professores  regentes  acerca  da  melhor  forma  de  atuação  junto  aos  alunos

encaminhados  e  conta  com  espaço/tempo  próprios  para  realizar  o  planejamento  com  o  professor

regente. A EEAA tem ainda participação efetiva nos Conselhos de Classes, assim como a Professora da

Sala de Recursos, ou seja, Atendimento Educacional Especializado (plano de ação anexo), que também

apoia as ações diferenciadas com os alunos diagnosticados. 

O  Serviço  de  Orientação  Educacional  desenvolve  seu  trabalho  guiado  por  Orientação

Pedagógica específica e plano de ação (anexo). É responsável por atuar junto às questões disciplinares,

tem forte atuação no Conselho de Classe, atende os alunos em sala de aula com oficinas de temáticas

ligadas ao Bullying e à sexualidade. Atende e orienta pais, familiares e alunos com problemas diversos.

A  complexibilidade  da  organização  do  trabalho  pedagógico  da  escola  vai  além  das

possibilidades  de  escrita  de  um projeto,  mesmo  que  seja  o  mais  amplo  como  o  Projeto  Político

Pedagógico de uma escola, por causa das muitas variáveis envolvidas nesta organização. Na tentativa
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de minimizar tantas influências, buscamos focar no aluno todo nosso esforço, buscando possibilitar que

cada um destes sujeitos construa aprendizagens.

8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

8.1.  Avaliar - nosso ponto de partida para toda ação realizada na escola.

Na rede  pública  de  ensino  do  Distrito  Federal,  dois  documentos  têm-se  apresentado  como

orientadores das perspectivas de avaliação escolar: Currículo em Movimento (2014) e Diretrizes de

Avalição Educacional (2014). Ambos apresentam a avaliação formativa como indutora do processo de

ensino-aprendizagem.

A função formativa da avaliação objetiva o desenvolvimento e a aprendizagem de cada aluno.

Dessa forma, o ato de avaliar em sala de aula não pode se restringir ao aluno, mas também ao ambiente

de ensino que o mesmo tem vivenciado: escolhas didáticas e pedagógicas dos professores, organização

do trabalho pedagógico, condições físicas das escolas e postura estabelecida na relação professor-aluno

são alguns exemplos  de fatores que também devem ser analisadas,  pois influenciam diretamente o

sucesso escolar das crianças. 
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Neste sentido, a avaliação na Escola Classe 01 de Ceilândia alimenta as ações pedagógicas nos

orientando na tomada de decisões. A avalição diagnóstica, parte essencial da avaliação formativa, é

convertida em informações que são analisadas no início dos bimestres e organizam principalmente:

Diante  das  informações  coletadas  nas  avaliações  diagnósticas  no  ano  de  2017,  foram

necessárias algumas indicações na organização do trabalho pedagógico em 2018:

1. Realizar  o  processo  de  avaliação  diagnóstica  inicial  com  coleta  de  dados  nas  duas  primeiras

semanas de aula para dar celeridade às ações interventivas;

2. Instituir  Conselho  de  Classe  Inicial,  momento  organizador  dos  planejamentos  e  das  ações

interventivas;

3. Iniciar, após o primeiro mês de aula, os projetos de intervenção considerados mais apropriados pelo

grupo diante das informações coletadas.

4. Realizar  mensalmente  coordenações  com  o  foco  na  avaliação  das  estratégias  de  intervenção

adotada.

Para  realizar  essas  quatro  ações  tornou-se  necessário  a  construção  de  um  instrumento

sintetizador dos dados coletados. Com o desafio de compreender cada aluno o recurso metodológico

das tabelas de mapeamento permite, a partir de um recorte curricular, conhecer individualmente e em

grupo as aprendizagens dos alunos.

O mapeamento se constitui, na prática, como a construção de tabelas de dados com destaque de

conteúdo ou objetivos de ensino que cada aluno deve desenvolver no ano, semestre ou bimestre letivo.

Nas primeiras semanas deste ano letivo os professores, por ano, estudaram o currículo no que

diz respeito aos conteúdos e listaram dez metas de aprendizagem de Língua Portuguesa, Matemática e

cinco relacionadas a aspectos sociais e de convivência. Tais habilidades ou aprendizagens deveriam dar

possibilidades ao professor de analisar o momento atual da turma e ao mesmo tempo criar projeções.

Tabela de Mapeamento das Aprendizagens
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Fonte: arquivo da Coordenação Pedagógica - E.C 01 de Ceilândia

No intuito  de promover  intervenções  e potencializar  o desenvolvimento  é importante  que o

professor tenha clareza dos objetivos de ensino que cada ano intenta. Conhecer o currículo e olhar para

o  mesmo  a  partir  do  que  os  alunos  já  aprenderam  produz  planejamentos  condizentes  com  as

necessidades de aprendizagem das turmas.

No entanto, é comum ter turmas heterogêneas, com muitas diferenças em termos daquilo que os

alunos já sabem e o que precisam aprender. Planejar aulas voltadas só para uma expectativa em termos

da maioria da turma, desconsiderando dificuldades de parte dela, assim como fazer discussões acima do

esperado são ações contrárias à perspectiva formativa e com vistas a inclusão de todos. É papel do

professor  e  da  escola  buscar  alternativas  para  atender  aos  alunos,  propondo  estratégias  de  ensino

acordados com as necessidades de aprendizagem dos alunos.

Em uma perspectiva de avaliação com o foco das aprendizagens,  ao preencher a Tabela de

Mapeamento das Aprendizagens, o professor pode fazer dois tipos de leituras de itens:

1) Leitura horizontal: conhecer os alunos

2) Leitura vertical: conhecer a turma diante do conteúdo

Diante destas leituras os dados coletados apontaram para ações interventivas a serem realizadas

pela escola,  conforme:  Quadro - Ações interventivas  apresentado anteriormente neste projeto e por

turma geraram gráficos como o apresentado a seguir:
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Ao deparar-se com um quadro panorâmico da realidade de sua turma o professor sente-se mais

consciente das suas possibilidades pedagógicas. 

O tempo de aprender de cada um é considerado. O olhar atento do professor incentiva e auxilia

o aluno a descobrir  suas fragilidades,  gerando novas oportunidades  e  outras estratégias  para a sua

aprendizagem. Focada numa avaliação formativa, diagnóstica e contínua, o corpo docente da escola

discute  juntamente  com a coordenação a  forma de avaliar,  trocando ideias,  levantando  problemas,

construindo e ressignificando a sua prática para que o aluno sinta-se valorizado e compreendido no seu

período de aprender.  

A partir do diagnóstico, cabe ao coletivo pedagógico da escola desenvolver estratégias para que

o aluno seja capaz de avançar e torne-se agente da sua própria aprendizagem, fazendo que esta fase

possa ocorrer de forma processual e contínua.  

O  Conselho  de  Classe  é  uma  organização  colegiada  formada  por  professores,  orientador

educacional, equipe psicopedagógica, coordenação, equipe gestora e pais, com a finalidade de avaliar e

refletir o fazer pedagógico. Ele se reúne ordinariamente ao final de cada bimestre para discutir, planejar

e avaliar estratégias pedagógicas visando sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos, sejam estas

comportamentais ou cognitivas. 

Com a inclusão de mais um momento de Conselho de Classe, a Escola Classe 01 valoriza este

momento como uma oportunidade de avaliação e (re) planejamento das ações. As discussões, decisões,
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as estratégias e os encaminhamentos em pauta são registrados no Registro de Avaliação RAv, próprio

para essa finalidade, que fica arquivado na secretaria da escola.

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

definir  critérios  para  redimensionar  as  atividades  e  criar  novas  situações  que  gerem  avanços  na

aprendizagem  do  educando.  Tem  como  função  acompanhar,  orientar,  regular  e  redimensionar  o

trabalho educativo.  

A  avaliação  deverá  ser  entendida  como  uma  ferramenta  a  serviço  da  aprendizagem,  cujo

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

problemas, encontrar soluções e corrigir rumos.

“A avaliação é a reflexão transformada em ação... Ação essa que os impulsiona a nova reflexão
permanente do educador sobre sua realidade e acompanhamento passo a passo do educando, na
sua trajetória de construção do conhecimento.” (Jussara Hoffman, 1998).

Os  resultados  analisados  pelo  Conselho  de  Classe  inicial  levaram  o  grupo  a  delinear  as

seguintes ações interventivas:

Os resultados das avaliações serão registrados sob forma de relatórios individuais que serão

apresentados aos pais ao final de cada bimestre, no caso de alunos do Ensino Fundamental e semestral

para os alunos da Educação Infantil. Ressalte-se que o contato entre instituição educacional e família

não se limitará às reuniões bimestrais, mas ocorrerá sempre que oportuno e funcionará como subsídio

para  o  trabalho  de  pais  e  professores,  onde  o  objetivo  será  levar  todos  os  alunos  ao  sucesso  da

aprendizagem, para que assim o pai, de fato, seja o principal educador da criança e a escola assuma

apenas como coparticipe desta ação.

É  indiscutível  que  a  avaliação  implica  retomadas  constantes  e  decisões  sobre  os  dados

evidenciados, além de uma busca contínua de melhoria em conjunto com o aluno.

8.2. Avaliação Institucional

A avaliação  institucional  acontece  na  escola  com periodicidade  semestral.  No  entanto,  um

debate estabelecido na escola pondera o impacto de tal avaliação no sistema de ensino e nas instâncias
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superiores  que  gerenciam esta  instituição  de  ensino.  Não tem adiantado  muito  realizar  avaliações

institucionais  se  as  problemáticas,  que  extrapolam os  muros  da  escola  para  resolução,  são  sequer

ouvidas.

Nesse  sentido,  aproveitamos  para  abrir  um pedido a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do

Distrito Federal solicitando a criação de um espaço aberto para que as escolas publicitem os dados

coletados  na  Avaliação  Institucional  e  possam  contar  com  outras  instâncias  na  superação  dos

obstáculos vividos no dia-a-dia da escola.

Na última avaliação institucional,  além de vários dados já tratados no capítulo:  Diagnóstico

deste projeto, foram coletadas informações sobre os seguintes espaços de trabalho administrativo:

 Gestão financeira

 Gestão de Recursos humanos

 Segurança

 Atendimento na Secretaria Escolar

 Atendimento ao público

 Limpeza

 Lanche

Nesta reunião tais aspectos do funcionamento da escola foram abordados em três vertentes:

potencialidades,  fragilidades  e  sugestões  para  melhoria.  O  quadro  abaixo  apresenta  as  principais

informações coletadas:

Quadro Avaliação Institucional – Aspectos Administrativos

Potencialidades Fragilidades Sugestões

Gestão

Financeira

- Participação 
democrática nas 
decisões;

- Prestação de 
contas.

- Demora no 
recebimento dos 
recursos;

- Burocracia para 
aplicação;

- Diminuição nos 
valores a serem 
recebidos.

- Maior publicidade 
a prestação de 
contas.

Atendimento ao

público

- Existência de 
muitos veículos 
de comunicação;

- A gerência de 
conflitos pela 

- A recorrente falta
de interesse de 
algumas famílias 
em participar da 
vida escolar dos 

- Lotação ou 
terceirização dos 
agentes de 
portaria;

- Bilhetes 
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coordenação e 
gestão.

filhos;
- Alteração 

constante de 
dados pela 
família sem 
informar a 
escola;

- Falta de agente 
de portaria na 
escola;

- Desinformação 
de alguns 
funcionários 
sobre as 
atividades na 
escola.

solicitando 
atualização de 
dados para os 
responsáveis;

- Compartilhamento
de informações 
mais rápido entre 
os funcionários;

- Instalação de 
interfones;

- Registro de 
ocorrência;

- Conserto do 
portão do 
estacionamento.

Atendimento na

Secretaria

Escolar

- Organização;
- Presteza nas 

informações;
- Cordialidade no 

atendimento a 
toda comunidade 
escolar.

- Recursos 
tecnológicos;

- Sistema digital.

- Mudança na rede 
de internet da 
escola;

- Compra de novos 
equipamentos.

Lanche

- Preparo e sabor 
dos alimentos;

- Mural do 
cardápio;

- Atendimento as 
crianças.

- Sujeira após os 
lanches;

- Espaço do 
refeitório;

- Desperdício por 
alguns alunos.

- Atividades de 
conscientização na
escola;

- Solicitação de 
reforma com 
espaço fechado 
para refeitório.

Limpeza

- União do grupo - Falta de 
funcionários;

- Sujeira em todas 
as dependências 
da escola.

- Terceirização 

Segurança

- Trabalho 
voluntário de 
alguns 
funcionários na 
portaria.

- Falta de 
funcionários;

- Entrada indevida 
de desconhecidos
na escola;

- Sentimento 
constante de 
medo.

- Lotação ou 
terceirização dos 
agentes de 
portaria;

- Conserto do 
portão do 
estacionamento.

Fonte: Ata de reunião avaliação institucional – 06/2017
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Diante desta realidade a gestão da escola tem buscado, via emendas parlamentares, ampliar os

recursos da escola e realizar melhorias estruturais e, por meio de eventos, tem buscado fundos para

instalação e contratação de empresa para prestação de serviço de internet. No entanto, pouco pode agir

em relação a administração dos recursos humanos.

Em abril de 2018 a escola recebeu funcionários de empresa terceirizada, o que melhorou em

muito os problemas em relação à limpeza,  mas ainda há muitos problemas a serem resolvidos nos

aspectos administrativos.

Entendemos  que  tais  aspectos,  estando  em situações  e  condições  favoráveis  e  positivas  de

funcionamento, melhoram as possibilidades de uma escola voltada para o amplo atendimento de seus

estudantes, uma vez que as condições de trabalho são aspectos indissociáveis da qualidade do ensino.

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA

Lutamos na escola com o dilema de ementas das disciplinas pré-determinadas.  Para piorar,
ainda há a ênfase que o conteúdo comunicado ao educando é científico e que, portanto, deve ser
aprendido como tal.  Esquecendo que esta  ‘ciência’ é  fruto do conhecimento historicamente
acumulado, nascido das necessidades sociais, econômicas, políticas e culturais. Antes, qualquer
organização  curricular  há  a  necessária  compreensão  das  necessidades  das  crianças  que
assistimos na escola. (GASPARIN, 2012, p.28)

A estrutura pedagógica  da escola é  voltada  para formação integral  do sujeito,  por  meio  de

ciclos.  O  primeiro  ciclo  de  alfabetização  (1º,  2º  e  3º  anos)  e  o  2º  ciclo  (4º  e  5º  anos)  visam o

39



atendimento global do aluno, assegurando-lhe a alfabetização e o letramento, o desenvolvimento das

diversas  formas  de  expressão  em  todas  as  áreas  e  disciplinas,  incluindo  a  das  artes,  e  ainda  a

continuidade da aprendizagem conforme preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino

Fundamental de 09 anos.

Para  atender  a  diversidade  é  necessário  se  apropriar  do  tempo,  do  espaço  e  do  modo  de

funcionamento da escola de forma bem mais flexível. A relação de tempo significa dar oportunidade

para o aluno se enriquecer com as diversas formas de experiências, para que ele consiga superar suas

dificuldades.

De acordo com o art. 32 da LDB 9394/96 a formação básica do estudante está voltada para a

cidadania, da qual este deve desenvolver sua capacidade de aprender, desempenhando pleno domínio

da leitura, da escrita e do cálculo, adquirindo conhecimentos e habilidades, além de compreender o

ambiente natural e social, o sistema político, a tecnologia, os valores sociais, a formação de atitudes e

fortalecer os vínculos familiares, os laços de solidariedade e de tolerância recíproca. Vários fatores

contribuem para o fracasso escolar, um deles é a questão cultural, agregada com as questões sociais,

prejudicando o acesso, a permanência e o aproveitamento escolar.

A Secretaria  de  Estado de  Educação  do Distrito  Federal  implementou,  a  partir  de  2014,  o

Currículo em Movimento. De acordo com o Currículo em Movimento é imprescindível que a educação

esteja em constante questionamento e que “precisamos estar dispostos a questionar nossos saberes e

nossas práticas pedagógicas”. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO, 2013). A partir desta necessidade

entende-se que todos os  segmentos  da escola (pais,  alunos,  professores,  assistentes  e  auxiliares  de

educação) devem estar articulados com um novo projeto e uma nova proposta a fim de oportunizar uma

educação com práticas educativas estimulantes e eficientes que levam a aprendizagem significativa e

que contribuam para o combate do analfabetismo funcional, da evasão escolar e da repetência.

A organização curricular proposta nesta instituição é traçada a partir de três viés:

 Avaliação diagnóstica

 Currículo em Movimento

 Pedagogia de projetos

A  pedagogia  de  projetos,  entendida  pelo  grupo  a  partir  das  propostas  da  Escola  Nova

(ARANHA, 1996), movimento que chegou a partir da década de 1930 como uma reação à educação

tradicional, caracterizada pelo imobilismo, pela multidisciplinaridade, pela descontextualização escola
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e vida e pelo processo de ensino-aprendizagem centrado no professor, propõe uma educação voltada

aos interesses infantis (Pestalozzi e Fröebel); projetos integrados (Ferrière, Krupskaia e Makarenko);

temas lúdicos,  ensino ativo,  atividade livre e estimulação sensório-motora (Montessori  e Decrolly);

valorização  da  experiência  (Dewey);  valorização  do  trabalho,  atividade  em  grupo,  cooperação  e

participação (Freinet).

Ante as propostas da Escola Nova, vivemos orientações curriculares na perspectiva crítica e

pós-crítica  que  teoriza  sobre  uma  proposta  de  educação  mais  pautada  nos  problemas  sociais  e

problemáticas da vida do estudante.

No Brasil, nos anos de 1960, Paulo Freire é destaque na educação brasileira com a introdução

de  problemas  políticos  e  socioculturais  no  processo  escolar,  através  da  educação  libertadora  e  os

chamados temas geradores.  Suas ideias são conhecidas mundialmente e divulgadas  através de seus

livros, dentre eles “Pedagogia do Oprimido” e “Pedagogia da Autonomia”. Jurjo Santomé e Fernando

Hernandez,  a partir  da década de 1990 (Espanha),  propõem o currículo integrado e os projetos de

trabalho, que vão influenciar propostas pedagógicas e documentos oficiais brasileiros. Temos também a

contribuição de Antoni Zabala, no início deste século, que propõe o projeto educativo abordado por um

enfoque globalizado e fundado na interdisciplinaridade.

Mais  recentemente,  com  o  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  da  informação  e

comunicação,  muitos  educadores  defendem  um  currículo  plural,  permeado  de  temas,  questões  e

problemas que se fazem presente no cotidiano de todos. Dentre eles, merece destaque Arroyo (1994, p.

31) que afirma:

Se  temos  como  objetivo  o  desenvolvimento  integral  dos  alunos  numa  realidade  plural,  é
necessário que passemos a considerar  as questões e problemas enfrentados pelos homens e
mulheres  de  nosso  tempo  como  objeto  de  conhecimento.  O  aprendizado  e  vivência  das
diversidades de raça, gênero, classe, a relação com o meio ambiente, a vivência equilibrada da
afetividade e sexualidade, o respeito à diversidade cultural, entre outros, são temas cruciais com
que, hoje, todos nós nos deparamos e, como tal, não podem ser desconsiderados pela escola.

Neste sentido, a Pedagogia de Projetos visa à ressignificação do espaço escolar, transformando-

o  num espaço vivo de  interações,  aberto  ao  real  e  às  suas  múltiplas  dimensões.  O trabalho  com

projetos inaugura uma nova perspectiva para compreendermos o processo de ensino-aprendizagem.

Aprender deixa de ser um simples ato de memorização e ensinar não significa mais repassar conteúdos

definidos ou prontos. Todo conhecimento passa a ser construído em estreita relação com o contexto em

que é utilizado, sendo, por isso mesmo, impossível separar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais
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presentes nesse processo. A formação dos alunos não pode ser pensada apenas como uma atividade

intelectual, torna-se um processo global e complexo, no qual conhecer e intervir no mundo real não

estão dissociados. O processo de aprendizagem ocorre através da participação, da vivência, da tomada

de atitudes, escolhendo-se procedimentos para atingir determinados fins. Ensina-se não somente pelas

respostas dadas, mas principalmente pelas experiências proporcionadas, pelos problemas criados e pela

ação desencadeada.

Os projetos pedagógicos multidisciplinares e interdisciplinares são modos de organizar o ato

educativo que indicam uma ação concreta, voluntária e consciente que é decidida tendo-se em vista a

obtenção  de  algo  formativo,  determinado  e  preciso.  É  saber  ultrapassar,  na  prática  escolar,  uma

situação-problema  global  dos  fenômenos  da  realidade  fatual  e  não  da  interpretação  técnica  já

sistematizada nas disciplinas. 

Diante  de  tal  base  teórica,  a  Escola  Classe  01 de  Ceilândia  a  partir  de  ações  da  Avalição

Diagnóstica, da Avaliação Institucional, da análise comportamental dos alunos pelas Equipes de Apoio

e pelo Serviço de Orientação, dos estudos nos registros dos Conselhos de Classe, detectaram a imersão

de quatro problemáticas centrais. Questões de pesquisa que nos motivaram na elaboração de quatro

projetos bimestrais:

Estes  projetos  sistematizam a  organização  curricular  das  áreas  de conhecimento:  geografia,

história e ciências naturais, por meio de eixos estruturados e coordenações quinzenais realizadas pelos

professores com apoio da coordenação pedagógica.

Nas  áreas  das  linguagens  e  matemática,  a  organização  curricular  está  vinculada  ao

desenvolvimento e às aprendizagens apresentadas pelos estudantes. Não delineamos nosso currículo

interno pela quantidade de conteúdos a serem cumpridos, mas pelas necessidades de nossos estudantes.

Outros projetos que são ações institucionais da rede, como: Plenarinha, Projeto de Transição,

Educação  Integral,  Laboratório  de  Informática,  Programa  de  Saúde  na  Escola  e  Educação  em

Movimento, dialogam de forma vinculada com as propostas de nossos quatro projetos principais e suas
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ações  são incorporadas  às  atividades  realizadas  nos quatro bimestres  letivos.  Acreditamos  que tais

projetos propostos pela rede enriquecem nossas ações e fomentam mais espaços de discussão. Na parte

em anexo desta Proposta Política Pedagógica constam os principais projetos realizados na escola.

10. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

10.1.Gestão Pedagógica

Objetivos Metas Ações Avaliação

das ações

Responsáveis

- Promover a 

conscientização em 

- Reduzir o número 

de estudantes com 

Projeto: Bem Estar

- Elaboração de entrevista com os

pais;

- Por meio 

da mudança

-Gestão

-Coordenação
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relação à alimentação e, 

consequentemente, a 

mudança de hábitos;

- Despertar para 

necessidade de hábitos 

de vida saudáveis e 

qualidade de vida.

hábitos de 

alimentação 

inadequados;

- Aumentar em 30%

o número de 

estudantes que dão 

preferência a 

alimentos 

saudáveis.

- Visitação e trabalho na horta 

escolar;

- Elaboração de cardápios 

saudáveis;

- II Caminhada da Saúde;

- Atividades em Parceria com o 

Centro de Saúde 03 previstas no 

PSE - Programa de Saúde na 

Escola (Plano de ação do PSE em

anexo).

de hábitos 

observáveis

.

-Professores

- Serviço de Orientação 
Educacional

-Serviço Especializado de 
Atendimento ao Aluno

- Atendimento Educacional 
Especializado

-Auxiliares de Educação

- Cozinheiras

- Familiares

- Estudantes

-Ampliar o aporte das 

crianças em relação à 

cultura nacional e 

mundial, possibilitando 

acesso a diferentes 

realidades sociais.

- Ampliar o 

conhecimento sobre

a cultura brasileira;

- Ampliar os 

conhecimentos 

relacionados à 

cultura de outros 

países.

Projeto: Conhecendo a

Cultura Global

- Pesquisas relacionadas aos 

aspectos culturais, costumes, 

curiosidades, alimentação, pontos

turísticos, música, danças, clima, 

população, entre outras 

características, de todos os 

continentes;

-Vídeos;

- Elaboração de roteiros de 

viagem;

- Apresentações relacionadas à 

cultura de todos os continentes.

- Por meio 

da 

produção 

de murais, 

painéis, 

apresentaçõ

es culturais,

danças e 

pesquisas 

realizadas.

- Gestão

-Coordenação

-Professores

- Serviço de Orientação 

Educacional

-Serviço Especializado de 

Atendimento ao Aluno

- Atendimento Educacional 

Especializado

-Auxiliares de Educação

- Cozinheiras

- Familiares

- Estudantes
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- Provocar mudanças 

positivas no 

comportamento ético dos

estudantes, no sentido de

priorizar o interesse 

coletivo e social sobre o 

individual e refletindo 

acerca da construção de 

seu futuro a partir de 

suas escolhas no 

presente e da 

compreensão dos efeitos 

de causa e consequência 

para o futuro.

- Reduzir 

drasticamente a 

falta de perspectivas

em relação ao futuro

dos estudantes da 

unidade de ensino;

- Motivar os 

estudantes a ter uma

vida com maiores e 

melhores 

perspectivas em 

relação ao seu 

futuro.

Projeto: Olhar para o

Futuro

- Entrevista com representantes 

de profissões diversas;

- Entrevista com pais e outros 

familiares;

- Vídeos;

- Pesquisas;

- Vivências;

- Debates;

- Dramatizações.

- Por meio 

de 

produção 

de murais, 

painéis, 

apresentaçõ

es, debates 

e 

entrevistas 

com 

representan

tes de 

profissões 

diversas, 

pesquisas 

realizadas, 

entre 

outras.

- Gestão

-Coordenação

-Professores

- Serviço de Orientação 

Educacional

-Serviço Especializado de 

Atendimento ao Aluno

- Atendimento Educacional 

Especializado

-Auxiliares de Educação

- Cozinheiras

- Familiares

- Estudantes

- Aumentar a 

participação da família 

nos assuntos 

relacionados à escola e à 

educação das crianças;

- Aumentar a 

participação da 

comunidade nas 

atividades realizadas na 

- Aumentar em 70%

a participação dos 

pais ou responsáveis

pelos estudantes da 

Unidade de Ensino;

- Ampliar a 

valorização da 

Instituição 

ESCOLA para os 

Projeto: Família na Escola

- Promover atividades e eventos 

que valorizem a presença da 

família na escola, tais como: 

Palestras, Workshops, reuniões, 

bazares, oficinas, cursos, entre 

outros;

- Ceder o espaço da escola para a 

comunidade na realização de 

Convivências, cursos, eventos, 

- Por meio 

da 

observação 

das listas de

assinaturas 

dos eventos

e atividades

realizadas 

na escola;

- Gestão

-Coordenação

-Professores

- Serviço de Orientação 

Educacional

-Serviço Especializado de 

Atendimento ao Aluno

- Atendimento Educacional 

Especializado
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escola. familiares dos 

estudantes.

festividades, jogos, entre outros;

- Realizar a Festa da Família na 

Escola.

- Por meio 

da atuação 

e da 

presença 

dos pais e 

demais 

familiares 

na rotina da

escola.

-Auxiliares de Educação

- Cozinheiras

- Familiares

- Estudantes

- Promover um processo 

permanente de 

aperfeiçoamento dos 

saberes necessários à 

atividade docente, 

realizado ao longo da 

vida profissional, com 

o objetivo de assegurar 

uma ação docente efetiva

que promova 

aprendizagens 

significativas.

- Ampliar as 

possibilidades de 

construção de novos

conhecimentos da 

equipe pedagógica 

da escola em temas 

relacionados pela 

própria equipe, tais 

como: Psicogênese, 

produção e 

reestruturação 

textual, 

mapeamento 

ortográfico, jogos 

matemáticos, 

Transtorno Global 

do 

Desenvolvimento, 

entre outros.

Formação Continuada

- Promover estudos, oficinas, 

palestras, debates, sobre os temas

solicitados pela equipe 

pedagógica.

- Gestão

-Coordenação

-Professores

- Serviço de Orientação 

Educacional

-Serviço Especializado de 

Atendimento ao Aluno

- Atendimento Educacional 

Especializado

Projeto Laboratório de
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- Apresentar a 

informática como um 

recurso que pode e deve 

ser incorporado na 

prática educativa; 

- Saber utilizar diferentes

fontes de informação e 

recursos tecnológicos 

para adquirir e construir 

conhecimentos.

- Ampliar o acesso à

tecnologia da 

informação para 

100% dos 

estudantes da 

Unidade de Ensino.

- Tornar o 

Laboratório de 

Informática um 

recurso tecnológico 

para que 100% da 

equipe pedagógica 

da unidade de 

ensino o utilize para

pesquisa e 

planejamento.

Informática Educativa

-  Utilizar  o  laboratório  de

informática  para  desenvolver

atividades  de desenho,  produção

de texto, resolução de problemas

e  operações,  gráficos,  tabelas,

jogos,  instalação  de  softwares

educativos,  entre  outros

(conforme Projeto de Laboratório

de Informática em anexo).

-Fichas de 

avaliação 

preenchidas

bimestralm

ente por 

estudantes 

e 

professores 

da Unidade 

de Ensino.

- Gestão

- Professor responsável pelo 

Laboratório de Informática

- Coordenadores

- Professores

- Estudantes

- 

- Implantar e 

implementar a política 

pública de educação 

denominada Educação 

com Movimento na 

Educação Infantil e nos 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental da rede 

pública de ensino do 

Distrito Federal, 

ampliando as 

- Oferecer 

atividades físicas a 

100% dos 

estudantes da 

Unidade de Ensino 

visando à formação 

integral da criança.

Projeto Educação com

Movimento

- O desenvolvimento do projeto, 

quanto ao quantitativo e duração 

das aulas, na Educação Infantil e 

nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental será organizado 

assim: duas intervenções 

semanais de 50 minutos cada, 

evitando-se aulas duplas ou em 

dias consecutivos; 

- Nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental será priorizado o 

- Fichas de 

avaliação 

do Projeto 

Educação 

com 

Movimento

com 

objetivo de 

construir 

um 

portfólio 

- Gestão

- Professor de Educação 

Física responsável pelo 

projeto

- Coordenadores

- Professores

- Estudantes
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experiências corporais 

dos estudantes, mediante

a intervenção pedagógica

integrada e 

interdisciplinar entre o 

professor de atividades e 

o professor de Educação 

Física na perspectiva da 

Educação Integral, 

conforme preconizado 

no Currículo da 

Educação Básica do 

Distrito Federal.

atendimento das turmas de 5º 

ano, expandindo para as turmas 

de 4º, 3º, 2º, 1º anos, 

de acordo com o Projeto 

Educação com Movimento (em 

anexo).

que deve 

ser 

sistematiza

do pelo 

professor 

responsável

pelo 

projeto.

-  Contribuir  para  a - Oportunizar a pelo

- As ações desenvolvidas no 

Programa de Saúde na Escola na 

Unidade de Ensino (de acordo - A - Gestão Escolar
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formação  integral  dos

estudantes  por  meio  de

ações  de  promoção,

prevenção  e  atenção  à

saúde,  com  vistas  ao

enfrentamento  das

vulnerabilidades  que

comprometem  o  pleno

desenvolvimento  dos

estudantes.

menos 90% dos 

estudantes da 

Unidade de Ensino 

a construção de 

hábitos que 

priorizem saúde, 

higiene e cidadania.

com o Plano de ação do PSE em 

anexo) serão:

- Combate ao mosquito Aedes 

aegypti; 

- Promoção das práticas 

corporais, da atividade física e do

lazer nas escolas; 

- Promoção da Cultura de Paz, 

Cidadania e Direitos Humanos; 

- Identificação de educandos com

possíveis sinais de agravos de 

doenças em eliminação; 

- Promoção e avaliação de Saúde 

bucal e aplicação tópica de flúor; 

-  Promoção da alimentação 

saudável e prevenção da 

obesidade infantil; 

- Promoção da saúde auditiva e 

identificação de educandos com 

possíveis sinais de alteração.

- Direito sexual e reprodutivo e 

prevenção de DST/AIDS; 

- Promoção da saúde ocular e 

identificação de educandos com 

possíveis sinais de alteração.

- Todas as ações do PSE serão 

desenvolvidas por meio de 

oficinas, palestras, teatro, visitas, 

passeios, entre outras.

avaliação 

se dará por 

meio de 

fichas e do 

acompanha

mento das 

ações pelo 

coletivo da 

escola.

- SOE

- UBS 03 ( Centro de Saúde 

03)

- Professores

- Coordenação

- Estudantes

- Outras instituições

10.2.Gestão de Resultados Educacionais
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Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis
- Promover intervenções 

com o objetivo de sanar 

as dificuldades dos 

estudantes e 

potencializar o 

desenvolvimento dos 

mesmos.

- Reduzir em 70%o 

número de estudantes 

não alfabetizados no 3º

ano.

- Mapeamento Diagnóstico;

- Reagrupamento;

- Projeto Interventivo de 

escrita e produção textual;

- Projeto interventivo de 

leitura;

- Reforço escolar.

- Conselho de Classe 

Inicial;

- Conselho e Classe 

Bimestral;

- Relatório bimestral 

com as observações 

do desenvolvimento 

dos estudantes;

- Reavaliação das 

ações interventivas 

bimestralmente.

- Gestão

-Coordenação

-Professores

- Serviço de 

Orientação 

Educacional

-Serviço 

Especializado de 

Atendimento ao 

Aluno

- Atendimento 

Educacional 

Especializado

-Auxiliares de 

Educação

- Cozinheiras

- Familiares

- Estudantes
-  Promover intervenções

com o objetivo de sanar 

as dificuldades dos 

estudantes e 

potencializar o 

desenvolvimento dos 

mesmos

- Reduzir em 70%o 

número de estudantes 

com deficiência no 

processor de 

alfabetização no 5º 

ano.

- Mapeamento Diagnóstico;

- Reagrupamento;

- Projeto Interventivo de 

escrita e produção textual;

- Projeto Interventivo de 

leitura;

- Reforço escolar;

- Projeto Interventivo: 

Parceiro alfabetizador.

- Conselho de Classe 

Inicial;

- Conselho e Classe 

Bimestral;

- Relatório bimestral 

com as observações 

do desenvolvimento 

dos estudantes; 

- Reavaliação das 

ações interventivas 

bimestralmente.

- Gestão

-Coordenação

-Professores

- Serviço de 

Orientação 

Educacional

-Serviço 

Especializado de 

Atendimento ao 

Aluno

- Atendimento 

Educacional 
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Especializado

-Auxiliares de 

Educação

- Cozinheiras

- Familiares

- Estudantes

- Promover ações que 

potencialize a 

permanência e a 

assiduidade dos 

estudantes no ambiente 

escolar.

- Diminuir em 70% os 

índices de evasão

- Realização de pesquisa do 

número de faltas dos 

estudantes;

- Contato com a família;

- Encaminhamento ao 

Conselho Tutelar dos casos 

de estudantes faltosos sem 

justificativas.

- Observar a 

frequência dos 

estudantes 

quinzenalmente;

- Enviar relatórios ao 

Conselho Tutelar e 

solicitar retorno do 

trabalho dos mesmos.

- Gestão e 

Secretaria Escolar

-Coordenação

-Professores

- Serviço de 

Orientação 

Educacional

-Serviço 

Especializado de 

Atendimento ao 

Aluno

- Atendimento 

Educacional 

Especializado

-Auxiliares de 

Educação

- Cozinheiras

- Familiares

- Estudantes
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-Promover ações com o 

objetivo de potencializar

o desenvolvimento dos 

estudantes.

- Diminuir em 80% o 

número de repetência 

nos 3º e 5º anos.

- Mapeamento Diagnóstico;

- Reagrupamento;

- Projeto Interventivo de 

escrita e produção textual;

- Projeto Interventivo de 

leitura;

- Reforço escolar;

- Projeto Interventivo: 

Parceiro alfabetizador.

- Conselho de Classe 

Inicial;

- Conselho e Classe 

Bimestral;

- Relatório bimestral 

com as observações 

do desenvolvimento 

dos estudantes; 

- Reavaliação das 

ações interventivas 

bimestralmente.

- Gestão

-Coordenação

-Professores

- Serviço de 

Orientação 

Educacional

-Serviço 

Especializado de 

Atendimento ao 

Aluno

- Atendimento 

Educacional 

Especializado

-Auxiliares de 

Educação

- Cozinheiras

- Familiares

- Estudantes

10.3. Gestão Participativa

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis
- Promover a 

participação de todos os 

segmentos da rotina da 

Unidade Escolar, como 

também nas decisões 

tomadas pela Gestão 

Escolar.

- Aumentar a efetiva 

participação de todos 

os segmentos da 

Unidade Escolar.

- Promover ações que 

permitam uma maior 

participação da comunidade 

escolar, tais como reuniões 

para ouvir as necessidades 

de todos os segmentos; 

questionários de avaliação e 

- De acordo com o 

aumento da 

participação de todos 

os segmentos nas 

ações propostas.

-Gestão

-Coordenação

-Professores

- Serviço de 

Orientação 

Educacional

-Serviço 
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sugestão; 

- Realização de festas, 

eventos, atividades coletivas 

e esportivas, reuniões e 

assembleias.

Especializado de 
Atendimento ao 
Aluno

- Atendimento 
Educacional 
Especializado

-Auxiliares de 

Educação

- Cozinheiras

- Familiares

- Estudantes

- Conselho 

Escolar
10.4. Gestão de Pessoas

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis
- Promover uma maior 

integração entre os 

servidores e 

terceirizados da Unidade

de ensino;

- Aproximar pais e 

familiares dos servidores

e professores da 

Unidade escolar;

- Melhorar a 

comunicação entre 

escola e família;

- Manter boa 

convivência e interação 

entre servidores da 

unidade de ensino.

- Aumentar a qualidade

das relações entre 

funcionários, pais, 

alunos, enfim, toda 

comunidade escolar;

- Garantir que os 

servidores da Unidade 

de ensino desenvolvam

suas atividades com 

bom rendimento.

- Realizar atividades 

coletivas entre escola e 

comunidade, como: 

Caminhada da Família, 

festas e outros eventos;

- Enviar comunicados e 

bilhetes aos familiares 

utilizando versão impressa, 

por rede social e rede de 

comunicação (telefone e 

WhatsApp) com respeito e 

cortesia;

- Tratar a todos com respeito

e cortesia.

- Por meio de 

questionários 

semestrais.

- Gestão

-Coordenação

- Conselho 

escolar
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10.5.Gestão Financeira

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis
- Gerir com 

transparência os recursos

públicos do Governo do 

Distrito Federal ( PDAF)

e do Governo Federal 

(PDDE: Ensino 

Fundamental e Mais 

Educação), como 

também, verbas oriundas

de emendas 

parlamentares.

- Sanar algumas 

necessidades básicas 

da Unidade pública de 

ensino.

- Elaboração de ata de 

prioridades;

- Aquisição de materiais de 

limpeza, materiais 

pedagógicos, gás de cozinha,

materiais administrativos, 

entre outros;

- Realização de manutenção 

em toda estrutura física da 

unidade de ensino.

- Por meio de 

questionários 

semestrais;

- Por meio da 

realização de 

assembleias e 

reuniões para 

prestação de contas.

Gestão

-Coordenação

-Professores

- Serviço de 
Orientação 
Educacional

-Serviço 
Especializado de 
Atendimento ao 
Aluno

- Atendimento 
Educacional 
Especializado

-Auxiliares de 

Educação

- Cozinheiras

- Familiares

- Estudantes

- Conselho 

Escolar
10.6. Gestão Administrativa

Objetivos Metas Ações Avaliação das ações Responsáveis
- Promover melhoria 

significativa das 

questões 

administrativas;

- Manter toda 

documentação e 

escrituração escolar 

organizados e 

- Atender as demandas 

administrativas da 

unidade de ensino.

- Organizar 

administrativamente a 

Unidade de Ensino: estrutura

física, os equipamentos, 

materiais necessários para o 

funcionamento das aulas e 

dos projetos propostos pela 

gestão pedagógica, entre 

- Por meio de 

questionários 

semestrais;

- Gestão

- Conselho 

escolar
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atualizados. outros;

- Atualizar informações 

referentes aos estudantes, 

servidores, terceirizados e 

Educadores Sociais 

Voluntários.
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OBSERVAÇÕES SOBRE OS RECURSOS FINANCEIROS

Os  recursos  financeiros  são  provenientes  do  Programa  de  descentralização

Administrativa e Financeira (PDAF) - da Secretaria de Estado de Educação/GDF -, do

Programa  Dinheiro  Diretas  na  Escola  (PDDE)  -  do  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento da Educação (FNDE) - oriundo do MEC - e do Programa Educação

em Tempo Integral, além de recursos levantados a partir de doações ao Caixa Escolar da

Escola Classe 01 de Ceilândia.  Os mesmos possibilitam gastos com manutenção das

instalações  escolares,  manutenção e  compra  de equipamentos,  material  de consumo,

dentre outros.

O Programa Dinheiro  Direto  na Escola  (PDDE),  implantado  em 1995 pelo

Governo Federal, é uma ação do Ministério da Educação executada pelo FNDE que

consiste  no  repasse  de  recursos  diretamente  às  escolas  do  Ensino  Fundamental

estaduais, do Distrito Federal e municipais com mais de 20 alunos matriculados, além

de escolas  de Educação Especial  mantidas  por Organizações  Não -  Governamentais

(ONGs), desde que registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS,

bem como uma vertente do PDDE interativo, o PROEMI.

O Programa da Educação em Tempo Integral é uma ação do Ministério da

Educação  para  a  elaboração  do  redesenho  curricular  nas  escolas  de  Ensino  Médio,

conforme  a  Resolução  CNE/CEB  nº  2,  de  30  de  janeiro  de  2012.  As  escolas

beneficiárias também recebem referência de valores para equipamentos e materiais que

podem ser adquiridos pela própria escola com os recursos repassados. A partir dele será

possível fazer alguns investimentos na área pedagógica, conforme citado anteriormente

neste PPP. Tem como objetivo a cobertura de despesas de custeio, manutenção e de

pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e

pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiados.

O  Programa  de  Descentralização  Administrativa  e  Financeira  (PDAF)  foi

criado para gerar autonomia financeira nas unidades escolares e coordenações regionais

de ensino (Cores), nos termos do Projeto Político Pedagógico e plano de trabalho de

cada uma, conforme os critérios estabelecidos no Decreto nº 33.867 de 22/08/2012 que

dispõe sobre o PDAF, porém com algumas alterações estipuladas no Decreto nº 34.240

de 27/03/2013. A operacionalização do programa será possível mediante a colaboração

entre  os  gestores  das  escolas  e  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  de  fins  não

econômicos, que apoiem as instituições que regem o ensino público.



Para  esse  fim,  podem  se  credenciar  como  Unidades  Executoras  (Lech)  as

Associações de Pais e Mestres (APM), Associação de Pais, Alunos e Mestres (APAM),

as  Caixas  Escolares  e  outras  entidades.  Ainda conforme o  decreto,  a  liberação  dos

recursos é realizada por cota anual para despesas de custeio e cota anual para despesas

de capital – não será possível remanejamento de uma cota para a outra - e as unidades

executoras credenciadas receberão via transferência em conta bancária aberta no Banco

de Brasília S/A (BRB). É importante destacar que a Escola Classe 01 de Ceilândia não

tem  uma  parceria  ativa  com  instituições  particulares  e/ou  públicas  que  atuem

diretamente no pedagógico.

Para  fomentarmos  nossa  prática  é  fundamental  termos  clareza  de  onde

queremos chegar, quais são os objetivos que pretendemos alcançar com ações coletivas

e participativas relevantes para o trabalho da escola. Dessa forma, é importante que não

se perca o foco quanto à análise das condições institucionais e parcerias necessárias no

alcance  dos  objetivos  propostos  no  plano  de  trabalho  (2017-2019),  em  que  as

responsabilidades devem ser compartilhadas, uma vez que o PPP é o que dá vida, voz e

vez à comunidade escolar. Nesse contexto, a adequação dos recursos físicos propiciará o

alcance com maior facilidade e eficácia dos objetivos propostos, incluindo a Educação

Integral.  Dessa forma,  se faz necessário a reforma da sala  de múltiplas  funções; do

laboratório  de  informática,  sala  de  leitura,  sala  de  recursos,  sala  de  servidores,  do

refeitório para que os educandos possam alimentar-se de forma adequada na perspectiva

da Educação Integral, do parquinho para os alunos da Educação Infantil, da cobertura

total do pátio e troca do piso dos corredores, ampliação da sala de informática e de mais

um pavilhão para área de lazer das crianças, para o atendimento dos alunos pertencentes

aos 1º, 2º e 3º anos, bem como ampliação e reforma de todos os banheiros, trazendo

para os professores,  servidores  e alunos maior  conforto e suporte para as práticas  e

intervenções pedagógicas, que possibilitarão a todos os estudantes a formação crítica e

emancipadora necessária à transformação social. 

A Unidade de Ensino,  durante os  objetivos  propostos no plano de trabalho

(2017-2019), deverá passar por reforma elétrica, as salas do segundo e terceiro pavilhão

(Blocos A e B) serão forradas e o piso dos corredores em frente às salas será trocado.

Toda escola será pintada, o piso da quadra poliesportiva foi reformado e coberto, com

nova  pintura  e  marcação  oficial.  Em  janeiro  de  2017,  por  meio  de  emendas

parlamentares dos Deputados Distritais, a escola iniciou o ano com a troca das janelas

basculantes  do  bloco  B  e  C  por  janelas  de  correr,  abarcando  24  salas  e  depósito



pedagógico.  Até  2019  faremos  a  reforma  da  cantina  escolar  e  depósito  de  gêneros

alimentícios. 

11. ACOMPANHAMENTO  E  AVALIAÇÃO  DO  PROJETO  POLÍTICO

PEDAGÓGICO



O Projeto político-pedagógico de uma escola ocupa um papel

central na construção de processos de participação e, portanto,

na implementação de uma Gestão democrática.

(Caderno Conselho Escolar, 2008, Vol. 04, p.5).

A escola  é  um espaço social  e  democrático,  composto  pelos  alunos  e  seus

familiares, professores, funcionários e por demais membros da comunidade. A gestão

escolar  desta  Unidade  de  Ensino  pretende  planejar  as  ações  educacionais  de  forma

participativa e democrática. Sendo assim, todo o processo que ocorre na escola deve ser

realizado  de  forma  transparente,  uma  vez  que  se  deve  prestar  conta  de  todas  as

atividades realizadas.

Dentro do Projeto  Político  Pedagógico  a  avaliação é  o acompanhamento  das

ações e das metas traçadas  para atender às necessidades da unidade escolar.  O PPP

necessita  de  acompanhamento  sistemático,  claro  e  objetivo  para  que  seja  possível

verificar se o planejamento está adequado, quais os objetivos que foram atingidos, quais

as metas não foram alcançadas e quais ações necessitam de redirecionamento.

Assim,  o  grupo  estabelece  que  pretende  realizar  o  processo  de  avaliação  e

acompanhamento do Projeto Político Pedagógico desde sua elaboração e reestruturação,

com utilização de instrumento elaborado por questionários semestrais. Portanto, ao final

de cada semestre letivo será enviado aos pais e/ou responsáveis um questionário, que

terá o objetivo de dar subsídio para o contínuo crescimento enquanto Unidade Pública

de  Ensino  e  para  reestruturação  do  mesmo,  sendo  a  avaliação  de  cada  item  um

instrumento  norteador  para  reflexão  e  tomada  de  decisões.  A  Gestão  propõe  ainda

reuniões coletivas para reestruturar ações que se fizerem necessárias.
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13. ANEXOS

Regimento Interno - 2017

Família e escola lado a lado por uma gestão de qualidade



APRESENTAÇÃO

A Escola  Classe  01  de  Ceilândia  tem por  objetivo  oferecer  à  comunidade

escolar  condições  educativas  às  necessidades  do  aluno.  Nossos  trabalhos  visam à

valorização dos saberes indispensáveis ao exercício da cidadania plena, fazendo da

escola um espaço de formação e informação, onde a aprendizagem de conteúdos deve

favorecer a inserção do aluno em questões do dia a dia.  

Objetiva-se  ainda,  integrar  temas  transversais  como:  Sustentabilidade

Humana, Diversidade, Educação das Relações Étnico-raciais, Direitos Humanos entre

outros, adotando metodologias de ensino que privilegiem a criatividade e a reflexão

numa  ambiência  escolar  propícia  ao  desenvolvimento  da  curiosidade  e  do  saber.

Acreditamos  na  educação  como  um  processo  transformador  da  sociedade  e,

certamente, a base dessa sociedade é o sucesso de cada um de nossos alunos. 

A  informação  institucional  oferece  aos  pais  subsídios  que  facilitam  a

compreensão da estrutura e funcionamento da Escola Classe 01 de Ceilândia.

Estamos felizes em tê-los em nossa escola e contamos com a sua participação

para juntos superarmos nossas expectativas.

ASSIDUIDADE

O  aluno  deverá  frequentar  com  assiduidade  às  aulas  executando  todas  as

atividades de classe e extraclasse.

É fundamental a pontualidade.

O Horário do matutino será de 7:30 às12:30 horas e o vespertino de 13:00 às

18:00 horas.

IMPORTANTE:  Em caso de doença, as faltas deverão ser justificadas por

atestado médico entregue à Secretaria da Escola. Em caso de faltas injustificadas os

responsáveis  poderão  ser  chamados  a  assinar  um  termo  de  compromisso  e

responsabilidade.

ENTRADA E SAÍDA DE ALUNOS

- Os pais e/ou responsáveis deverão deixar e /ou buscar os alunos no portão

interior da escola.

- O eventual atraso do aluno deverá ser justificado à Direção da Escola, para

possível recebimento de autorização para assistir à aula.

-  Após  três  ocorrências  de  atrasos,  os  responsáveis  serão  convocados  para

assinar termo de compromisso.



-  A  saída  antecipada  deverá  ser  autorizada  pela  direção  por  meio  do

preenchimento de ficha própria.

- A Direção não se responsabilizará pelos alunos que permanecerem na escola

por  mais  de  15  minutos  após  o  término  das  aulas.  Em  caso  de  imprevisto,  os

responsáveis deverão se comunicar com a escola. 

- Quando houver necessidade de redução e/ou compactação de horários,  os

responsáveis  receberão  com antecedência  comunicado  escrito  pela  escola  ou,  por

telefone, quando a professora não puder comparecer e avisar na última hora.

ATENDIMENTO AOS PAIS

-  Os  pais  poderão  procurar  a  Direção/Coordenação  Pedagógica  para  dar

sugestões, obter esclarecimentos ou informações sempre que necessário.

- Os responsáveis deverão procurar a professora somente no horário inverso ao

da  aula  do  aluno.  As  solicitações  para  contato  com  a  família  serão  feitas  pela

professora e/ ou Direção.

- Os assuntos referentes ao aluno, metodologias, postura do professor, entre

outros, deverão ser tratados primeiramente com a professora.

-  Os responsáveis  deverão participar  de todas  as reuniões  promovidas  pela

direção e/ou professora. A escola não se responsabilizará caso as decisões tomadas

em reunião contrariem os interesses dos responsáveis ausentes.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS RESPONSÁVEIS

- A atualização dos dados pessoais na ficha de matrícula do aluno é de inteira

responsabilidade dos responsáveis. É de suma importância que qualquer alteração

de  endereços  e  telefones  seja  informada para  facilitar  a  comunicação  com a

família.

- Ligações para celulares de pais no horário de aula serão feitas a cobrar.

- O uso de telefone celular pelo aluno, será autorizado ou não pelo professor

regente. No entanto, a escola não se responsabilizará pelos aparelhos celulares dos

alunos.

-  Aquisição  do  material  de  uso  do  aluno,  solicitado  pela  escola,  é  de

responsabilidade dos pais e deverá ser reposto, sempre que necessário.

- O livro didático será fornecido pelo MEC, devendo ser devolvido à escola no

final do ano letivo, em condições satisfatórias de uso.



- Caso o aluno necessite fazer uso de medicamento no horário em que está na

escola, a família deverá enviar os horários e dosagens por escrito com assinatura.

-  Em caso de passeios ou pesquisas de campo realizados fora da escola,  o

aluno só poderá participar com a autorização dos pais e ou/ responsáveis.

UNIFORME

-  A escola solicita  o uso do uniforme,  pois facilita  a  identificação do aluno

dentro e fora da escola.

REGIME DISCIPLINAR

- O aluno deverá tratar com cortesia e respeito todos os funcionários e alunos

da escola.

- O  aluno  deverá  zelar  pela  limpeza,  conservação  do  ambiente  escolar,

instalações, equipamentos e materiais existentes na escola. Os responsáveis poderão

ser  responsabilizados  financeiramente  pelos  prejuízos  causados  por  seus  filhos  ao

patrimônio escolar.

- Os alunos, pela inobservância de seus deveres,  e conforme a gravidade e

reincidência  das  faltas  estarão  sujeitos  às  seguintes  penalidades,  de  acordo  com

Regimento das Escolas Públicas do DF.

I – advertência oral

II – advertência escrita,

III – suspensão com tarefas escolares,

IV – transferência por inadaptação ao regime da escola.

Todas as advertências serão comunicadas aos pais e deverão ser assinadas

DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS

 É vetado aos alunos:

-  Portar  objetos  ou  substâncias  que  representem  perigo  para  sua  saúde,

segurança e integridade física ou de outrem;

- Agredir fisicamente e moralmente os colegas e/ou funcionários da escola;

- Ausentar-se da sala sem prévia autorização do professor; 

- As meninas usar saias, blusas ou short curtos no interior da escola;

- Promover ou tomar atitudes incompatíveis com o adequado comportamento

social e moral no ambiente escolar;

- Uso de aparelhos eletrônicos sem autorização do professor;



- Ocupar-se durante as aulas, com atividades não compatíveis com o processo

de ensino e de aprendizagem.

 É direito dos alunos

- Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independente de sua

convicção religiosa, política, ou filosófica, grupo social, etnia ou nacionalidade; 

- Receber ensino de qualidade;

- Conhecer o resultado de seu desempenho escolar;

- Ter reposição qualificada dos dias letivos e das aulas;

- Receber tratamento educacional especializado, quando necessário.

INSTITUIÇÕES

 Conselho Escolar

O Conselho Escolar é composto por membros de todos os segmentos,  sendo

pais, professores e servidores, e visa a integração e a administração conjunta com a

direção da Escola.

 Caixa Escolar 

Tem como  objetivo  administrar  recursos  financeiros  da  escola,  oriundos  de

contribuição voluntária dos pais, FNDE, PDAF etc...

A contribuição  do Caixa  Escolar  é  mensal  sendo de  R$2,00  a  R$10,00,

conforme  disponibilidade  de  cada  família.  É  controlada  através  de  um  livro  de

registro na direção da escola. É fundamental para o bom funcionamento da escola.

A qualidade da Educação depende, cada vez mais, da parceria entre a escola e a

família. 

A participação dos pais na educação dos filhos deve ser constante e consciente. 

A vida familiar e escolar devem se completar! Direção – 2017
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Apresentação

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) apresenta o

Projeto Educação com Movimento (PECM) para a rede pública de ensino, orientando a

inserção do professor de Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do

Ensino Fundamental.

O  documento  reúne  concepções,  princípios,  procedimentos  e  instrumentos

avaliativos que norteiam a organização do trabalho pedagógico e administrativo desse

profissional, em consonância com os documentos norteadores da rede pública de ensino

do Distrito Federal.

O PECM tem como finalidade precípua a ampliação das experiências corporais

dos  estudantes  da  Educação  Infantil  e  dos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental,

mediante  a  intervenção  pedagógica  integrada  e  interdisciplinar  entre  o  professor  de

atividades  e  o  professor  de  Educação  Física,  na  perspectiva  da  Educação  Integral,

conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal.

A  partir  dessa  política,  desenvolvida  pela  Gerência  de  Educação  Física  e

Desporto Escolar  (GEFID), da Diretoria  de Serviços e Projetos Especiais  de Ensino

(DISPRE), em parceria com as Diretorias de Educação Infantil (DIINF) e de Ensino

Fundamental (DIEF), espera-se contribuir com a qualidade socialmente referenciada dos

processos  de  ensinar  e  aprender  dos  estudantes,  aproximando  os  conhecimentos

escolares da brincadeira, do jogo e de toda a cultura corporal explorada pelo professor

de educação física, possibilitando assim uma formação integral e integrada ao Projeto

Político-Pedagógico das unidades escolares.

1. Objetivos

Objetivo Geral:

Implantar  e  implementar  política  pública  de  educação  denominada  Educação  com

Movimento  na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da rede

pública  de  ensino  do  Distrito  Federal,  ampliando  as  experiências  corporais  dos

estudantes,  mediante  a  intervenção  pedagógica  integrada  e  interdisciplinar  entre  o

professor de atividades e o professor de Educação Física na perspectiva da Educação

Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal.



Objetivos Específicos:

 Explorar os conteúdos da cultura corporal de movimento presentes na Educação

Física,  tais  como:  o  jogo,  a  brincadeira,  o  esporte,  a  luta,  a  ginástica,  a  dança  e

conhecimentos sobre o corpo, integrando-os aos objetivos, linguagens e conteúdos da

Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental;

 Estimular  a  interdisciplinaridade  na  intervenção  pedagógica  do  professor  de

educação física, por meio do planejamento e atuação integrada ao trabalho do professor

de atividades, em consonância com o projeto político-pedagógico da escola e com o

Currículo da Educação Básica;

 Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades da

criança  de  brincar,  jogar  e  movimentar-se,  utilizando  as  estratégias  didático-

metodológicas da educação física na organização do trabalho pedagógico da escola;

 Contribuir  para  a  formação  integral  dos  estudantes,  por  meio  de  intervenções

corporais  pedagógicas  exploratórias  e  reflexivas,  com  base  em  valores,  tais  como:

respeito  às  diferenças,  companheirismo,  fraternidade,  justiça,  sustentabilidade,

perseverança, responsabilidade,  tolerância,  dentre outros, que constituem alicerces da

vida em sociedade e do bem-estar social.

2. A inserção da Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do

Ensino Fundamental

A inserção da  Educação  Física  na  Educação Infantil  e  nos  Anos  Iniciais  do

Ensino Fundamental não é uma proposta nova. Algumas iniciativas foram conduzidas

em  Minas  Gerais,  Amazonas  e  no  município  de  Goiânia,  despontando  no  Distrito

Federal, no final dos anos 50 e início dos 60, com Anísio Teixeira, ao pensar o projeto

de educação para a Capital da República.

A iniciativa, que seria referência nacional, implementou-se, à época, no projeto

denominado Escola-Parque, inserindo o componente curricular educação física,  entre

outros, para estudantes dos Anos Iniciais  do Ensino Fundamental,  proposta esta que

perdura até os dias  atuais.

A partir  de  plenárias  realizadas  em 2011,  com a  participação de professores

desta rede pública, para discussão do Currículo da Educação Básica do Distrito Federal,

diversos  apontamentos  dos  professores  de  atividades  indicaram  a  necessidade  de

inserção do professor de educação física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental para



a qualificação do trabalho pedagógico relacionado ao corpo e movimento humano. Essa

indicação propiciou a elaboração da primeira versão do Projeto. Em 2012, inspirada na

experiência  da Escola Candanga (1997), a então Coordenação de Educação Física e

Desporto Escolar (CEFDESC), em parceria com a Coordenação de Ensino Fundamental

da Subsecretaria  de Educação Básica,  e com o apoio da Subsecretaria  de Gestão de

Pessoas, elaborou o  Projeto Educação com Movimento (PECM), com o intuito de

inserir progressivamente o professor de educação física nos Anos Iniciais  do Ensino

Fundamental.

Ao longo dos anos, o PECM foi expandindo progressivamente seu atendimento

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e, em 2014, passou a atender a Educação

Infantil, inserindo-se no planejamento das políticas públicas educacionais constantes no

Plano Distrital de Educação (PDE), no Plano Plurianual do Governo do Distrito Federal

2016-2019 (PPA) e no planejamento estratégico da SEEDF2015-2018.

A ampliação desse atendimento para a Educação Infantil e a integração à política

de Educação Integral requerem orientações didático-pedagógicas e administrativas que

possibilitem a  atuação qualificada  do professor  de educação  física,  considerando  as

especificidades  dessas  etapas  de  ensino  e  o  compartilhamento  com  o  professor  de

atividades no planejamento e nas ações voltadas para o trabalho com a cultura corporal

de movimento das crianças. Nesse sentido, a expansão do PECM visa proporcionar a

democratização  desse  atendimento  na  rede  pública  de  ensino  do  Distrito  Federal,

conforme critérios estabelecidos pela Diretoria de Educação Infantil (DIINF),Diretoria

de Ensino Fundamental  (DIEF) e pela Diretoria de Serviços e Projetos Especiais  de

Ensino (DISPRE) da Subsecretaria de Educação Básica,  assegurando a qualidade do

atendimento realizado pelo professor de educação física (Anexo 7).

3. O  Currículo  e  os  fundamentos  norteadores  do  trabalho  pedagógico  do

professor de Educação Física

A Educação Física, no sistema público de ensino do Distrito Federal, é orientada

pelo Currículo da Educação Básica, que apresenta as concepções, objetivos e conteúdos

das etapas e modalidades da educação. Este documento é a base do trabalho pedagógico

do professor na escola. Construído a partir de ampla discussão dos educadores da rede

pública, o Currículo da Educação Básica é a materialização dos desejos e anseios da

comunidade escolar. Ressalta-se que as orientações para o trabalho pedagógico neste

documento descritas não se configuram como um “manual”, e sim como um referencial



que tem por objetivo apoiar a organização do trabalho dos profissionais envolvidos com

o  PECM,  na  articulação,  planejamento,  desenvolvimento  e  avaliação  das  práticas

educativas das unidades escolares.

A  atuação  pedagógica  do  professor  de  educação  física,  integrada  à  prática

pedagógica  do professor de atividades,  tem como objetivo fortalecer  e  enriquecer  o

trabalho  educativo,  ampliando  as  experiências  corporais  das  crianças  na  Educação

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As inserções da educação física

nestas etapas  da educação básica visam a ampliação do acesso às manifestações  da

cultura corporal de movimento, contribuindo significativamente para as aprendizagens

na perspectiva da educação integral.

Espera-se, com essa lógica curricular, favorecer o encontro interdisciplinar,
bem como evitar a valorização entre um tempo de alegria, caracterizado por
atividades  não  convencionalmente  escolares,  e  um  tempo  de  tristeza,
caracterizado pelo conteúdo formal e acadêmico [...] (DISTRITO FEDERAL,
SEEDF, Currículo da Educação Básica- Caderno de Pressupostos Teóricos,
2014, p.25).

Assim,  compreende-se  que  o  PECM  colabora  para  uma  transformação  no

cotidiano da escola, em que a Educação Física e Pedagogia se unem, compartilhando

conhecimentos e espaços que têm muito a serem explorados. Neste sentido, a inserção

do  profissional  licenciado  em  educação  física  se  faz  no  contexto  de  uma  escola

inclusiva.

(...)  em  princípios  de  equidade,  de  direito  à  dignidade  humana,  na
educabilidade  de  todos  os  seres  humanos,  independentemente  de
comprometimentos  que  possam  apresentar  em  decorrência  de  suas
especificidades,  no  direito   à  igualdade  de  oportunidades  educacionais,  à
liberdade  de  aprender  e  de  expressar-se,  e  no  direito  de  ser  diferente.
(DISTRITO FEDERAL, SEEDF, Currículo da Educação Básica- Caderno de
Educação Especial, 2014, p.12).

De acordo com a  Política  Nacional  de Educação  Especial  na Perspectiva  da

Educação Inclusiva (BRASIL, MEC, 2008), a educação especial é uma modalidade de

ensino transversal a todos os níveis e etapas da educação, com o objetivo de atender às

necessidades educacionais especiais de estudantes com deficiência, transtornos globais

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Com o advento do movimento de Inclusão, o Brasil vive, na última década, a
implementação de políticas educacionais inclusivas que visam à matrícula de
alunos  público  alvo  da  educação  especial  nas  classes  comuns  do  ensino
regular,  assim  como  a  oferta  do  AEE  -  Atendimento  Educacional
Especializado no contraturno escolar (SOARES, 2013, p.20).

Ainda segundo Soares  (2013),  a  sociedade vai  mudando seus  paradigmas  de

tempos em tempos, conforme a força e o nível de organização da própria sociedade, a



despeito de seus atrasos e seus avanços científicos, sociais e políticos. Saímos de uma

sociedade completamente excludente, passando por períodos de integração e inclusão

(ARANHA, 2004; JANUZZI, 1985; MAZZOTA, 2005).

O PECM, corroborando o movimento de inclusão escolar, tem como pressuposto

a  escolarização  do  estudante  da  Educação  Especial  em  classes  do  ensino  regular,

juntamente  com  os  demais  estudantes,  como  um  fator  preponderante  para  o

fortalecimento e crescimento de todos. Pois é notório que:

durante muito tempo, crianças com deficiência ou com transtornos diversos
eram  atendidos  em  locais  segregados,  seja  em  instituições  ou  escolas
especializadas,  seja  em classes  especiais  dentro de escolas  regulares,  com
pouca  interação  com  o  restante  da  escola.  Esse  atendimento  envolvia
acompanhamentos  clínicos,  como  médicos,  psicólogos,  fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, e também atendimentos pedagógicos ou psicopedagógicos,
mas em geral  não seguiam a base curricular  comum da faixa etária ou da
etapa pedagógica da criança (SOARES, 2013, p.17).

Evidencia-se que a escola, tradicionalmente, tem lidado de forma pouco flexível

com a corporeidade das crianças, sejam elas sem ou com algum tipo  de deficiência. De

acordo com Costa (2000), as práticas escolares não percebem as crianças como sujeitos

com opiniões próprias e contribuições a dar, pormenorizando as capacidades de criação

e recriação de suas realidades, suas produções e culturas.

As ações psicomotoras e intelectuais, tais como o brincar e o jogar são, portanto,

produções corporais indivisíveis não apenas na criança, mas em qualquer ser humano. A

fragmentação  corpo  e  mente  tem sido  um paradoxo  à  escola  pública  que  almeja  a

formação integral dos estudantes.

Dessa forma,  a  perspectiva integral  de formação preconiza  a indivisibilidade  do ser

humano, contrapondo-se à noção tradicional da sala de aula como sendo o espaço da

aprendizagem e da seriedade,  e o espaço do pátio e/ou da quadra de esportes como

sendo o espaço da recreação, e secundário ao processo de ensino e aprendizagem

A criança aprende por meio do movimento de saltar, correr, chutar, arremessar,

rolar,  transpor  barreiras  e  outras  habilidades  desenvolvidas  nos  jogos,  brincadeiras,

entre outras atividades lúdicas. A aquisição de habilidades motoras básicas e controle

corporal permitem à criança aprimorar seus gestos e expressões de forma a possibilitar

interações  humanas  mais  diversas,  pautadas  pela  ludicidade  e  pela  conquista  da

autonomia e autoconfiança. No mundo concreto e real, no qual o sujeito se relaciona a

uma  atividade  corporal  (brincadeira,  jogo,  etc.),  a  criança  transforma  em  símbolos

aquilo  que  vê,  cheira,  pega,  chuta,  corre  e  assim  por  diante,  possibilitando  a



representação mental por intermédio da ação corporal.

Conforme  Rodrigues  (2005),  a  linguagem  corporal  precede  a  comunicação

humana  e,  invariavelmente,  transcende  às  demais  formas  de  comunicação.  A

importância das brincadeiras, jogos, danças, lutas, esportes e ginásticas e conhecimentos

sobre o corpo na construção do acervo cultural e identitário de nossos estudantes, desde

seu ingresso  na  Educação  Infantil,  demonstra  o  significativo  papel  do  professor  de

educação  física  na  abordagem dessa  linguagem,  em articulação  com os  objetivos  e

conteúdos de cada etapa, fase e modalidade prevista no Currículo da Educação Básica.

Assim, os professores de educação física devem desenvolver metodologias nas

quais  estão  envolvidos  –  o  professor  pedagogo,  regente  da  turma,  o  coordenador

pedagógico local, orientadores educacionais e demais integrantes do corpo docente – a

fim de concretizar uma proposta curricular integrada.

Do mesmo modo, o professor de educação física, ao se aproximar do ambiente

de aprendizagem e desenvolvimento propiciado pelos professores pedagogos favorece a

interdisciplinaridade, no que se refere ao planejamento, execução e avaliação de suas

intervenções pedagógicas. O resultado da prática interdisciplinar proporciona também

um repensar  sobre  as  atividades  que  influenciam  o  contexto  da  formação  integral,

oferecendo, assim, uma aprendizagem mais contextualizada e significativa para a vida

da criança em sociedade.

3.1. Base Curricular Orientadora da Educação Infantil

O conceito  de educar  na infância  vem sofrendo grandes alterações.  A escola

precisa compreender que o movimento exteriorizado nos jogos e brincadeiras é uma

ferramenta pedagógica poderosa no processo educativo do estudante. Considera-se que

a construção da visão de mundo do ser humano está vinculada ao desenvolvimento da

linguagem, sendo que o brincar, o interagir, o aprender e todas as formas de expressão

da cultura  corporal  de movimento  infantil  estão  profundamente  entrelaçadas.  Ao se

referir às experiências corporais das crianças da primeira e da segunda infância, a partir

dos desafios e estímulos que a escola pode lhes propiciar, compreende-se que o brincar,

mediado  pela  intervenção  pedagógica  do  professor,  possibilita  o  contato  com  os

conceitos e suas relações lógicas, impulsionando o desenvolvimento da criança além do

estágio  de  desenvolvimento  que  ela  atingiria  com  seu  comportamento  habitual

(VYGOTSKY, 1989).

O Currículo de Educação Infantil, ao preconizar os princípios éticos, políticos e



estéticos, converge para a perspectiva de educação integral que norteia o planejamento,

intervenção  e  avaliação  integrada  dos  professores  de  Educação  Física  com  os

professores de atividades nesta etapa de ensino.

Assim,  a  escola  precisa  ser  um  espaço  de  possibilidades  educativas  integradas,

diversificadas e exploratórias, em seus diversos espaços, onde as crianças

por serem capazes, aprendem e desenvolvem-se nas relações com seus pares
e com os adultos, explorando os materiais e os ambientes, participando de
situações  de  aprendizagem  interessantes,  envolvendo-se  em  atividades
desafiadoras,  enfim,  vivendo  a  infância  (DISTRITO  FEDERAL,  SEEDF,
Currículo da Educação Básica- Caderno de Educação Infantil, 2014, p.24).

Sendo a Educação Infantil a porta de entrada da Educação Básica, considera-se

que  esta  etapa  é  fundamental  e  privilegiada  para  estimular  e  proporcionar  para  as

crianças  desafios  motores,  cognitivos  e  socioafetivos,   com  vistas  ao  seu  pleno

desenvolvimento.  Contudo,  é  necessário  considerar  suas  “finalidades  próprias  que

devem ser alcançadas na perspectiva do desenvolvimento infantil, ao se respeitar, cuidar

e educar as crianças no tempo singular da Primeira Infância” (DISTRITO FEDERAL,

SEEDF, Currículo da Educação Básica- Caderno de Educação Infantil, 2014,p.70).

Para tanto, a Educação Infantil adota a forma de organização escolar a partir de

um eixo integrador, que possibilita repensar as práticas pedagógicas que compõem a

proposta  curricular,  preocupando-se  com  uma  educação  cuidadosa  e  integrada

simultaneamente  pelo  educar,  cuidar,  brincar  e  interagir,  “elementos  basilares  do

trabalho educativo com os bebês e crianças pequenas” (DISTRITO FEDERAL, SEEDF,

Currículo da Educação Básica- Caderno de Educação Infantil, 2014, p.31).

Neste sentido,  a socialização entre as crianças permite  que estas estabeleçam

trocas com o meio, oferecendo novos significados ao brinquedo e aos materiais. Sendo

assim, o “faz de conta” e a ficção continuam a serem traços essenciais do brinquedo, do

jogo e do esporte que permitem à criança integrar-se e desenvolver-se no mundo natural

e  social,  recriando  suas  experiências,  percepções  sentimentos  e  pensamentos,

convergindo tarefas de ordem cognitiva, emocional, motora e social.

Com relação à  organização do trabalho pedagógico  do professor   atuante  na

Educação Infantil, enaltece-se a importância da intervenção pedagógica nos elementos

que compõem a sua rotina e o seu ambiente escolar, destacadamente os materiais, os

espaços e os tempos dedicados vivencialmente às crianças desde seu acolhimento até a

alimentação, o sono e a convivência com a família, entendendo que estes e outros são

primordiais para o desenvolvimento integral da criança.

A  Educação  Infantil  preconiza  a  organização  curricular  em  linguagens,  que



permite o trabalho multidimensional dos estudantes, possibilitando a compreensão de

mundo  e  produção  de  novos  significados,  a  partir  de  suas  vivências  pessoais

(DISTRITO FEDERAL, SEEDF, Currículo da Educação Básica- Caderno de Educação

Infantil, 2014).

Assim,  o PECM deve contribuir  para a  construção da identidade  da criança,

proporcionando experiências  corporais  que  valorizem a  diversidade  e  a  convivência

saudável.

A tomada de consciência do próprio corpo, a capacidade de perceber cada
parte sem perder a noção de unidade, de conhecer e reconhecer sua imagem
na construção de uma identidade afirmativa exige do profissional, que atua
com a criança, um trabalho intencionalmente planejado, aplicado, avaliado e
reorientado (DISTRITO FEDERAL, SEEDF, Currículo da Educação Básica-
Caderno de Educação Infantil, 2014, p.98).

É preciso que, na escola, as crianças tenham o reconhecimento de sua cultura

corporal de movimento, pois esta é a chave para um trabalho pedagógico integrado nas

diversas linguagens desenvolvidas por elas. O professor de educação física que atua na

Educação Infantil precisa adotar uma postura receptiva, afetiva, dialógica e agregadora

com as crianças,  bem como ser flexível  em relação às  características  do estágio de

desenvolvimento em que estas se encontram.

Desta forma, é fundamental que os gestores, professores e a comunidade escolar,

de uma maneira geral, compreendam a especificidade do segmento Educação Infantil de

forma a valorizar e ressignificar as relações escolares, levando em consideração o tempo

histórico de cada criança e o seu desenvolvimento individual.

3.2. Base  Curricular  orientadora  dos  Anos  Iniciais  do  Ensino  do  Ensino

Fundamental

A Educação  Física  nos  Anos  Iniciais  do Ensino Fundamental  representa  um

avanço na compreensão da cultura corporal de movimento para a  formação integral dos

estudantes.  As  práticas  corporais  são  produções  culturais  históricas  que  acumulam

diversos conhecimentos, valores e formas de compreender o mundo que a humanidade

vem sistematizando ao longo de sua história e são ensinadas pelo professor de educação

física. A aprendizagem da cultura corporal de movimento proporciona, desse modo, o

conhecimento do ser humano, suas possibilidades e limites, em interação com o mundo,

com  a  natureza  e  com  a  sociedade.  Tendo  como  objeto  as  práticas  corporais,  a

movimentação corporal é elemento obrigatório da educação física para a aprendizagem

dos seus conhecimentos que abrangem de maneira integrada as dimensões cognitivas,



motoras e socioafetivas.

A formação integral da criança tem como ponto de partida a prática social por

meio  da brincadeira,  do jogo e  de movimentos  básicos,  “vivenciados  em atividades

orientadas,  de  iniciação  das  danças,  de  ginásticas  e  de  jogos  pré-desportivos,  entre

outras atividades que, ao oportunizar as aprendizagens, favorecem o desenvolvimento

geral do estudante” (DISTRITO FEDERAL, SEEDF, Currículo da Educação Básica-

Caderno dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 2014, p.20).

Apesar de ser uma área de conhecimento centrada no movimento humano e no

corpo,  a  Educação  Física  não  deve  ser  tratada  como  complementar  aos  outros

componentes curriculares. Em contato direto com as outras áreas do conhecimento, esta

possibilita a interpretação da realidade e a construção da identidade por meio de uma

das formas predominantes e mais complexas de expressão humana, que é a linguagem

corporal. Dessa forma, superam-se abordagens da educação física como ferramenta para

canalizar as energias das crianças ou como mera atividade física que busca apenas o

aperfeiçoamento motor, sendo apartada do fazer pedagógico da escola.

O planejamento, intervenção pedagógica e avaliação do professor precisam ter

como finalidade a aprendizagem de todos os estudantes, considerando a sua realidade, a

sua história de vida e o seu contexto sociocultural. Dessa forma, a interdisciplinaridade

precisa  ser  enraizada  nas  relações  interpessoais  do  fazer  pedagógico  do  professor,

superando abordagens fragmentadas e reducionistas do seu trabalho, equivocadamente

centradas nos aspectos cognitivos ou motores, no mérito individual e no tecnicismo-

conteudista. O professor de educação física deverá elaborar seu planejamento de ensino

para esta fase do Ensino Fundamental  tendo como base a organização curricular  do

projeto político-pedagógico da escola, referenciado no Currículo da Educação Básica da

SEEDF.

3.3. Organização do trabalho pedagógico do professor

Ao pensarmos na organização do trabalho pedagógico do professor, devemos

avaliar que esta organização se dá a partir de um determinado ethos social e histórico. O

planejamento  faz  parte  da  própria  evolução  humana  e  carrega  consigo  reflexos  do

contexto sociocultural maior da sociedade. O planejamento da intervenção pedagógica

na escola deve ir além de uma lista de conteúdos e tarefas a serem seguidas. Planejar é

pesquisar e construir novas possibilidades críticas acerca da realidade dos estudantes e

do próprio professor.



Para Gandin (1994), planejar é decidir que tipo de sociedade e de ser humano

são esperados e que tipo de ação educativa será desenvolvida, verificando a distância

real  desta  ação  para  o  resultado  esperado.  De  acordo  com  Libâneo  (2004),  o

planejamento  docente  é  um processo  de  racionalização,  organização  e  coordenação

prática docente, articulando a ação educativa e a realidade social.

Ao mesmo tempo, o planejamento é um momento de pesquisa e  reflexão
intimamente ligado à avaliação.  Assim, o ato de planejar  não se reduz ao
mero preenchimento de formulários administrativos. É a ação consciente de
prever  a  atuação  do  educador,  alicerçada  nas  suas  opções  político-
pedagógicas e fundamentada nos problemas sociais, econômicos, políticos e
culturais que envolvem os participantes do processo de ensino- aprendizagem
(escola,  professores,  alunos,  pais,  comunidade)  (MAIA;  SCHEIBEL;
URBAN, 2009, p. 104).

Os professores são os principais sujeitos mediadores do processo de ensino e

aprendizagem dos estudantes no ambiente escolar. Este documento se propõe a dialogar

e  provocar  os  professores  de  educação  física  para  que  avancem  ainda  mais  no

planejamento  de  suas  intervenções  pedagógicas  nos  diversos  espaços  educativos  da

escola.

Não existe “fórmula secreta” e nem “receita” para uma intervenção eficiente e

eficaz, tendo em vista que a forma de enfrentar a realidade escolar e de resolver seus

problemas  está  intrinsecamente  ligada  às  especificidades  de  cada  contexto  e  seus

respectivos processos de construção. Essa construção contextual requer o delineamento

específico do professor, no que tange o conhecimento escolar,  pois historicamente a

escola  tem pormenorizado  o  saber  popular  ou  tudo  que  transgrida  o  conhecimento

tradicional, que é transmitido de forma pronta e acabada. Seu papel não é o de mostrar

como  se  faz,  mas  de  provocar  os  estudantes,  a  partir  da  criação  de  situações

desafiadoras, a descobrirem como fazer (DISTRITO FEDERAL, SEEDF, Currículo da

Educação Básica- Caderno dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,2014).

As estratégias didático-pedagógicas desafiam e provocam situações de ensino e

aprendizagem, levando em conta a historicidade que cada estudante carrega consigo,

sua trajetória enquanto ser socialmente em construção e participante ativo do mundo

circundante.  Somente  desta  forma  que  é  possível  se  organizarem os  conhecimentos

escolares e, consequentemente, a prática pedagógica do professor de educação física.

A integração do trabalho dos professores de educação física e de atividades se

concretiza por meio da participação ativa nos espaços de coordenação pedagógica, cada

qual  com  sua  importância  e  características.  Enquanto  a  coordenação  pedagógica

coletiva possibilita a articulação entre os pares e a avaliação dos processos de ensino e



aprendizagem  da  escola  como  um  todo,  as  coordenações  pedagógicas  específicas

permitem o estabelecimento da progressão curricular, que considera a abrangência e a

profundidade dos conteúdos e objetivos ligados à Educação Física. Por fim, destaca-se a

imprescindibilidade da coordenação pedagógica conjunta entre o professor de educação

física e o professor de atividades, entendendo que este é o momento que possibilita a

interdisciplinaridade.

A sistematização do planejamento do professor de educação física, na medida

que é integrado ao trabalho pedagógico do professor de atividades, precisa compor a

organização curricular do projeto político-pedagógico da escola. Esse registro, longe de

ser uma demanda burocrática, traz consistência didático-pedagógica e coerência para a

intervenção do professor de educação física em relação aos outros projetos e atividades

pedagógicas  desenvolvidas  no âmbito  da unidade  escolar.  Além disso,  possibilita-se

avaliar com maior clareza a organização curricular da Educação Física, no que tange a

abrangência  dos  conteúdos  da  cultura  corporal  de  movimento  e  a  profundidade  na

abordagem  desses  conhecimentos,  dentro  do  que  circunscreve  a  especificidade  da

educação física escolar.

Ainda  no  tocante  à  organização  do  trabalho  pedagógico  do  professor  de

educação  física,  salienta-se  que  este  registro  deve  colaborar  para  uma  perspectiva

integral de formação. O alinhamento de parâmetros que articulam os níveis de avaliação

educacional,  entrelaçando  desde  a  avaliação  para  as  aprendizagens  do  estudante,

avaliação  institucional  e  avaliação  em larga  escala  ou  em rede,  preocupa-se  com a

identificação de potencialidades e fragilidades do Projeto com vistas a assegurar um

trabalho integrado e de qualidade aos estudantes da rede pública de ensino do Distrito

Federal. Os instrumentos de avaliação e a descrição metodológica de como aplicá-los

figura na seção posterior referente a este tema (DISTRITO FEDERAL. SEEDF. Diretrizes

de Avaliação Educacional: Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala 2014-2016).

4. Princípios de funcionamento

1º- O atendimento do professor de Educação Física na Educação Infantil e/ou nos Anos

Iniciais do Ensino Fundamental deverá primar, em todos os casos, pelo planejamento

conjunto  com  o  professor  de  atividades  e  participação  efetiva  nos  espaços  de

coordenação pedagógica.  A intervenção pedagógica  do professor  de educação física

deverá  ser  conjunta  com  o  professor  de  atividades,  firmando  uma  atuação

interdisciplinar;



2°-  O  desenvolvimento  do  Projeto,  quanto  ao  quantitativo  e  duração  das  aulas,  na

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental será organiza- do assim:

duas intervenções semanais de 50 minutos cada, evitando-se aulas duplas ou em dias

consecutivos;

3º- Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental será priorizado o atendimento das turmas

de 5º ano, expandindo para as turmas de 4º,  3º,  2º,  1º anos,  até  que se complete  o

máximo de 15 turmas.

4°-  Na  Educação  Infantil  o  professor  de  Educação  Física  deverá  atender,

prioritariamente,  os  estudantes  do  2°  período (5 anos),  expandindo,  gradativamente,

para o 1° período (4 anos) e demais turmas da escola até que se complete o máximo de

15 turmas;

5°- O professor de Educação Física atuará de acordo com as seguintes cargas horárias:

 Carga horária de 40 horas, em regime de jornada ampliada atendendo,

no mínimo, dez (10) e, no máximo, quinze (15) turmas no turno de

regência;

 Carga  horária  de  40  horas,  em  regime  de  20h  mais  20h  para  as

unidades  escolares  com  até  sete  (7)  turmas  de  5°  Ano  do  Ensino

Fundamental, por turno, garantida a coordenação pedagógica conjunta

com os professores pedagogos;

 Carga horária de 20 horas para as unidades escolares com até sete (7) 

turmas, por turno.

6°-  Caso  perdure  carga  residual  para  o  professor  de  educação  física,  caberá  o

desenvolvimento  de  projetos  interdisciplinares,  consoantes  e  constantes  no  PPP  da

unidade escolar.

7º-  Caso  a  escola  possua  turmas  de  classe  especial,  o  professor  de  educação  física

poderá atendê-las, desde que não ultrapasse o máximo de 15 turmas definidas no 3º

princípio.

Os  princípios  de  funcionamento  do  PECM  buscam  orientar  a  inserção  do

professor  de  educação  física,  em consonância  com as  especificidades  da  Educação

Infantil  e  dos  Anos  Iniciais  do  Ensino  Fundamental.  Esses  princípios  precisam ser

observados em hierarquia,  do primeiro  até  o último,  no momento  de modulação da



unidade escolar, com vistas a assegurar a qualidade da intervenção pedagógica.

Os princípios de funcionamento precisam ser garantidos por todos os envolvidos

com o PECM, devendo a equipe gestora ratificar  sua responsabilidade  por  meio  do

preenchimento  de  um Termo de  Compromisso  (Anexo 1).  As CRE também devem

cumprir o papel de identificar e orientar caso haja desajustes com a proposta. O não

cumprimento destes princípios poderá acarretar o desligamento da unidade escolar do

PECM ou devolução do professor para  sua respectiva CRE. Os casos serão avaliados e

orientados pela Gerência de Educação Física e Desporto Escolar(GEFID).

5. Metodologia
O  desenvolvimento  metodológico  do  PECM  foi  elaborado  com  vistas  a

assegurar  o  trabalho  interdisciplinar,  operacionalizando  a  inserção  do  professor  de

educação física na organização escolar da Educação Infantil  e  dos Anos Iniciais  do

Ensino Fundamental. Com isso, estabeleceram-se as rotinas da regência do professor em

um dos turnos,  garantindo o outro para  a  realização das  coordenações  pedagógicas,

cursos de formação continuada e realização das reuniões pedagógicas do Projeto.

Salienta-se que a organização proposta nas Tabelas 01 e 02 fazem referência ao

atendimento  em regime  de jornada  ampliada  de  40 horas  semanais  do professor  de

Educação Física, exigindo adaptações para o cumprimento dos princípios do Projeto, no

caso da atuação de professores em regime de 20h/20h ou 20h.

TABELA 01

Organização do trabalho pedagógico do professor de Educação Física com

regência no turno matutino

Turno Segunda-
feira

Terça-feira Quarta-
feira

Quinta-feira Sexta-feira

Matutino Regência Regência Regência Regência Regência
Vespertin
o

Coordenação 
Pedagógica 
Individual

Coordenção 
Pedagógica 
Interdisciplinar
/ reuniões do 
Projeto

Coordenaçã
o 
Pedagógica 
Coletiva

Curso de 
Formação 
Continuada/ 
Coordenação 
Pedagógica por 
componente
curricular

Coordenaçã
o 
Pedagógica 
Individual



Organização do trabalho pedagógico do professor de Educação Física com

regência no turno vespertino

Turno Segunda- 
feira

Terça-feira Quarta-
feira

Quinta-feira Sexta-feira

Matutino Coordenação 
Pedagógica 
Individual

Coordenação 
Pedagógica 
Interdisciplinar
/ reuniões do 
Projeto

Coordenaçã
o 
Pedagógica 
Coletiva

Curso de 
Formação 
Continuada / 
Coordenação 
Pedagógica por 
componente
curricular

Coordenaçã
o 
Pedagógica 
Individual

Vespertin
o

Regência Regência Regência Regência Regência

Conforme as tabelas  01 e 02 destaca-se um dos turnos para a realização das

atividades  do PECM, entendendo a necessária  integração dessas intervenções com o

professor de atividades para possibilitar o exercício da interdisciplinaridade. O processo

de ensino de Educação Física, além de contribuir para ampliação do acervo cultural e

corporal  dos estudantes,  possibilita  o  desenvolvimento  de conteúdos teórico-práticos

relacionados às mais diversas áreas do conhecimento tanto na Educação Infantil quanto

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Dessa  maneira,  a  observação  participante  das  aulas  de  educação  física  pelo

professor pedagogo pode direcionar as intervenções didático- pedagógicas, no sentido

de qualificar as brincadeiras, jogos, esportes, ginásticas, lutas, danças e conhecimentos

sobre o corpo para a formação integral dos estudantes.

O  outro  turno  fica  destinado  às  atividades  de  planejamento  e  de  formação

continuada para o professor de educação física, das quais destacam- se os momentos de

coordenação  pedagógica,  indispensáveis  à  integração  do  seu  trabalho  ao  projeto

político-pedagógico da unidade escolar. Ainda serão realizadas reuniões, com o objetivo

de socializar experiências e, ao mesmo tempo, adquirir  orientações administrativas e

didático-metodológicas que viabilizem o desenvolvimento do Projeto.

Também  faz-se  necessária  a  participação  desses  professores  em  cursos  de

formação continuada, promovidos periodicamente pelo Centro de Aperfeiçoamento dos

Profissionais  da  Educação  (EAPE)  com  o  objetivo  de  qualificar  a  intervenção

pedagógica  destes  profissionais  a  partir  das  concepções  do  Currículo  da  Educação

Básica e do debate, estudo e vivência teórico-prática dos conteúdos da cultura corporal

de movimento.

O processo de registro administrativo e pedagógico do professor de educação



física  segue a  orientação  dos  procedimentos  de  escrituração  da  Carreira  Magistério

Público da SEEDF, com assinatura de folha de ponto e preenchimento de Diário de

Classe.  Importante  salientar  que  o  registro  de  Diário  de  Classe  contribui  com

informações que,  somadas a outros instrumentos  e procedimentos,  colaboram para a

conquista das aprendizagens pelos estudantes.

Além  dos  procedimentos  de  escrituração,  o  PECM  prevê  instrumentos  de

avaliação  próprios,  apresentados  em  anexo,  que  visam  promover  a  perspectiva

formativa de avaliação para as aprendizagens e avaliação do Projeto pelos professores,

gestores e estudantes.

Ao longo do ano, o professor de educação física deverá elaborar um relatório em

formato  de  portfólio,  sistematizando  suas  experiências  desenvolvidas  na  escola.  Os

instrumentos encontram-se detalhados nos  anexos.

6. Avaliação
O ato de avaliar assume diferentes significados de acordo com seu contexto e

com os seus objetivos. No campo educacional, a avaliação consiste em um conjunto de

procedimentos e técnicas de registro, observação e mensuração de dados referentes às

condições, processos, concepções, objetivos e conteúdos da educação na perspectiva da

definição de prioridades para a elaboração e retroalimentação do planejamento para o

alcance das aprendizagens.

Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis
a  perspectiva  avaliativa  adotada.  Embora  a  avaliação  seja  um  termo
polissêmico,  entende-se  que  instrumentos/procedimentos  pelos  quais  a
análise  qualitativa  se  sobreponha  àquelas  puramente  quantitativas  podem
realizar de maneira mais justa o ato avaliativo. Dessa sobreposição decorrem
o olhar e a intervenção humana que os sistemas computadorizados, por si só,
não são capazes de atingir  (DISTRITO FEDERAL,  SEEDF, Diretrizes  de
Avaliação  Educacional:  Aprendizagem,  Institucional  e  em  Larga  Escala
2014-2016, 2014, p. 12).

A  avaliação  tem  como  objetivo  subsidiar  as  intervenções  pedagógicas,

fornecendo  informações  sobre  a  prática  social  dos  estudantes  e  suas  aprendizagens

“com vistas  à  constituição  de processos  didáticos  emancipatórios  nos  quais  ensinar,

aprender,  pesquisar  e  avaliar  não  se  dão  isoladamente  ou  em momentos  distintos”

(DISTRITO  FEDERAL,  SEEDF,  Diretrizes  de  Avaliação  Educacional:  Aprendizagem,

Institucional  e  em  Larga  Escala  2014-2016,  2014,  p.  11).  A  construção  do  processo

avaliativo deve se orientar  pelo projeto político-pedagógico da escola,  construído de

forma coletiva e democrática, tendo como referência o Currículo da Educação Básica do

Distrito  Federal  e  os  outros  documentos  norteadores  do  trabalho  pedagógico,  em



especial, as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF.

É importante  considerarmos que na Educação Infantil  e nos Anos Iniciais  do

Ensino  Fundamental  deve  fazer-se  presente  na  avaliação  a  participação  efetiva  do

professor pedagogo, que não pode se limitar a observar as aulas, mas precisa integrar-se

às brincadeiras, aos jogos e às atividades lúdicas de maneira corporal e colaborativa. Tal

envolvimento no desenvolvimento das práticas pedagógicas nas aulas de educação física

possibilita a percepção das aprendizagens dos estudantes, suas interações sociais e seu

desenvolvimento  da autonomia,  expressividade  e  confiança de forma mais  intensa  e

concreta, pois é vivenciando que o professor sente e pode, de fato, analisar os avanços e

desafios enfrentados pelas crianças.

Nesse sentido,  avaliar  no contexto das aulas de educação física,  em qualquer

tempo e em qualquer espaço, não pode se resumir à aplicação de atividades corporais

mecânicas e repetitivas, muito menos à aplicação de uma avaliação quantificadora com

movimentos  desconexos,  desarticulados,  sem qualquer relação com a cultura,  com a

história  de cada  estudante  e  sua a  comunidade  e  sem que considere  seu estágio  de

desenvolvimento.

O instrumento de avaliação para as aprendizagens apresentado neste documento

não  pretende  ser  a  única  ferramenta  de  investigação  da  realidade,  podendo  os

professores  acrescentarem novos itens  para avaliação,  caso considerem que os  itens

propostos não atendem completamente aos objetivos planejados por eles. É importante

que o preenchimento do Instrumento de avaliação para as aprendizagens dos estudantes

seja feito em conjunto pelos professores pedagogos e de educação física, para que se

possa ter uma visão mais qualificada sobre o desenvolvimento do estudante.

6.1. Instrumentos de avaliação

1 - Modelo de portfólio (Anexo2):

O  portfólio  é  parte  integrante  do  processo  avaliativo  do  Projeto  e  deve  ser

sistematizado por cada professor para  ser encaminhado à GEFID, ao final do ano

letivo, no formato digital, integrado ao Sistema de Acompanhamento Pedagógico

(SAP)  da  SEEDF.  O  conteúdo  do  portfólio  tem  papel  fundamental  nas  ações  e

planejamentos  futuros.  É  por  meio  dele  que  são  elaborados  os  relatórios  anuais,  o

planejamento para o ano seguinte, bem como serão identificadas as fragilidades para

ajustes na execução do Projeto. As informações relativas aos planejamentos e atividades

são aproveitados  para a  elaboração e  atualização  de  cadernos  pedagógicos  e  para  a



elaboração de vídeos que divulguem as estratégias positivas utilizadas pelos professores

- Videoteca.

2 - Modelo de avaliação do Projeto pelos estudantes (Anexo3):

A avaliação realizada pelos estudantes tem como objetivo verificar o alcance do

PECM  na  sua  visão.  As  questões  apresentadas  visam  identificar  a  percepção  do

estudante  em relação  aos  seus  benefícios  como  também sobre  o  funcionamento  do

Projeto.  A  linguagem deste  instrumento  precisa,  no  caso  da  Educação  Infantil,  ser

adaptada, a fim de permitir a avaliação desses estudantes em específico. Tendo em vista

o elevado número de estudantes,  é recomendado que a avaliação seja realizada nas

diversas turmas atendidas, em consulta coletiva aos estudantes quanto aos quesitos

deste  instrumento.  Neste  deve  ser  lançado  o  resultado  do  total  de  estudantes

respondentes  de  acordo  com os  itens  apresentados,  e,  nas  questões  abertas,  as

opiniões dos estudantes devem ser colocadas em forma de tópicos, constando como

anexo do portfólio.

3 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos professores pedagogos (Anexo4):

Este instrumento busca analisar o Projeto pela percepção do professor pedagogo,

principalmente nos aspectos relativos ao desenvolvimento do estudante e sua relação

com o planejamento e atuação conjunta com o professor de educação física.  Para  a

inclusão no portfólio,  deve ser anexada apenas uma ficha com os dados gerais,

sendo que os comentários devem ser colocados em forma de tópicos.

4 - Modelo de Avaliação do Projeto pelos gestores (Anexo5):

A avaliação  realizada  pelo  gestor  da  unidade  escolar  objetiva  acompanhar  a

realização  do  PECM  na  visão  deste  em  âmbito  local.  Neste  instrumento,  existem

campos para  observações mais abertas, onde poderão ser detalhadas as opiniões

destes  gestores  de  forma  mais  ampla.  Os  dados  obtidos  servirão  para  retratar  o

andamento do Projeto e a identificação de fragilidades que possam ser corrigidas em

nível local, intermediário e central, para o alcance mais abrangente de suas finalidades.

Este instrumento também deve ser anexado ao portfólio.

5 - Modelo de Avaliação para as Aprendizagens dos estudantes (Anexo6).

Esta avaliação visa  acompanhar o desenvolvimento dos estudantes em suas

diversas  dimensões,  conforme  estabelecido  na  perspectiva  de  uma  Educação

Integral. Além das afirmações ali contidas, o professor tem a liberdade de incluir outras



que não estejam contempladas, mas que se adéquem melhor ao seu plano de ensino. Os

instrumentos  e  técnicas  de avaliação para as  aprendizagens  devem colaborar  para  a

compreensão  dos  conhecimentos  vividos  nas  aulas  de  educação  física,  devendo

envolver os estudantes para a conscientização e descoberta da sua expressão corporal e

das suas potencialidades e limitações. Nesse sentido, a avaliação para as aprendizagens

precisa  ser  elaborada  a  partir  dos  objetivos  específicos  do  PECM  e  dos  objetivos

delimitados pelo professor no seu planejamento. Ressalta-se ainda que a avaliação para

as aprendizagens precisa ter como ponto de partida a prática social dos estudantes para

permitir  a  compreensão  do  processo  de  aprendizagem.  Assim a  realização  de  uma

avaliação diagnóstica é essencial  para identificar  o estágio de desenvolvimento e de

conhecimentos dos estudantes. Os dados constantes desta ficha de avaliação devem ser

utilizados  para  subsidiar  os  professores  pedagogos  na  elaboração  dos  Relatório

Descritivo Individual do Aluno (RDIA) e Registro de Avaliação(RAV).

A utilização desses instrumentos visa propiciar a avaliação  das  aprendizagens

dos estudantes, em articulação com os aspectos de organização do trabalho pedagógico

dos profissionais e com a avaliação do Projeto realizada pelos diferentes sujeitos que

dele participam (gestores, professores e estudantes). Nesse sentido, os instrumentos de

avaliação  constantes  no  Projeto  visam  alinhar-se  a  uma  perspectiva  formativa  e

processual, complementando os procedimentos formais e administrativos de registro do

trabalho pedagógico como o Diário de Classe.

Os resultados obtidos neste e nos outros instrumentos serão sistematizados no

portfólio  do  Projeto,  a  ser  apresentado,  ao  final  de  cada  ano,  em  uma  mostra,

coordenada pela GEFID, com o objetivo de socializar experiências do trabalho realizado

pelos professores ao longo do ano letivo.
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ANEXO 1

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,                                                                                                                                     ,

matrícula                                              , na qualidade de Diretor(a) do(a) 

                                                             (unidade escolar)  da Coordenação  Regional  de

Ensino                                                             ,  tenho  ciência  da  proposta  do  Projeto

Educação com Movimento e me comprometo a implantá-lo, de modo a cumprir o que

está  previsto  em  seus  princípios  e  orientações  pedagógicas.  Ciente  destas

responsabilidades, envidarei esforços para o sucesso e plena realização do mesmo.

Brasília, xx de xxxxxxx de XXXX.

Diretor(a)/Matrícula



ANEXO 2

ESTRUTURA DO PORTFÓLIO

Coordenação Regional de Ensino:                                                                                                         Unidade Escolar:               

Professor(a):                                                                                                                                           Carga Horária       

Tempo de atuação no Projeto ( quantos anos?):                                                                

Etapa:                                                                   Períodos/ Anos atendidos:_                                    

Nº de turmas atendidas este ano: Matutino:                                Vespertino                 

Nº aproximado de estudantes atendidos pelo Projeto nesta Unidade Escolar:                                  

1) Apresentar o plano de trabalho docente, de acordo com a estrutura de objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e 
avaliação. Descrever algumas atividades realizadas ao longo do ano, incluindo fotografias e relatos;
2) Relatar as atividades realizadas dentro dos projetos desenvolvidos pela unidade escolar, incluindo fotografias e 
comentando a contribuição do professor de educação física (podem ser incluídas fotografias). Também devem ser relatados os projetos 
desenvolvidos pelo professor de educação física que apresenta carga residual;

3) Pontos positivos observados no desenvolvimento do Projeto;

4) Relato sobre as dificuldades encontradas e sugestões para a resolução dos problemas;
5) Relato sobre a contribuição da formação continuada para a melhoria do seu trabalho pedagógico;
6) Relato sobre as coordenações pedagógicas com o(a) professor(a) pedagogo, equipe gestora e coordenadores;

7) Relato sobre as reuniões pedagógicas com a equipe da GEFID;

8) Avaliação (anexar os formulários de avaliação “Avaliação do Projeto pelos estudantes”, “Avaliação do Projeto pelos(as) 
professores(as) pedagogos” e “Avaliação do Projeto pelos Gestores”;

9) Outras observações.



ANEXO 3

AVALIAÇÃO DO PROJETO PELOS ESTUDANTES

Esta avaliação deve ser feita pelos estudantes participantes do Projeto. Para isso, o (a)

professor  (a)  pedagogo  e/ou  de  educação  física  realizará  a  avaliação  por  consulta

coletiva  aos  estudantes  quanto  aos  quesitos  deste  instrumento.  Aqui  será  lançado  o

número total  de estudantes respondentes de acordo com os itens apresentados e, nas

questões abertas, as opiniões dos estudantes serão colocadas em forma de tópicos. Este

quadro com os resultados deverá ser anexado ao portfólio.

Unidade Escolar/CRE:

                                                                                                                              

 

Quantidade total de estudantes respondentes:                                                                     

QUESTÕES SIM NÃ
O

ÀS VEZES

Você tem gostado das aulas realizadas pelo professor de

educação física?

As aulas tem ampliado seus conhecimentos sobre o corpo?

As aulas tem 
movimento?

ampliado seus conhecimentos sobre o

As aulas tem ampliado seus conhecimentos sobre as cultura

corporal (brincadeiras, jogos, esportes, danças, ginásticas, 

lutas)?

O Projeto tem feito você se sentir melhor na escola?

O Projeto melhorou sua relação com seus colegas de turma?

O Projeto te ajuda a melhorar nos estudos?

O(a) professor(a) pedagogo e o(a) professor(a) de educação

física trabalham juntos nessas aulas?

Você quer que o Projeto continue na sua escola?

O que você mais gosta nas aulas do Projeto? (colocar em tópicos) O que você não gosta 

nas aulas do Projeto? (colocar em tópicos)

O que você gostaria de fazer nas aulas de educação física? (colocar em 

tópicos)



ANEXO 4

AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO PROFESSOR DE ATIVIDADES

Unidade Escolar/CRE: 

Quantidade de respondentes:

QUESTÕES INSATISFATÓRIO SATISFATÓRIO

Relação de trabalho do (a) professor (a) de

Educação Física com os (as) professores (as)

pedagogo?

Planejamento  em  conjunto  com  os  (as)
professores (as) de Educação Física?

Contribuição do projeto para o 
desenvolvimento integral dos 
estudantes?

Impacto do Projeto na comunidade escolar?

Condições  gerais  da unidade escolar  para  o
desenvolvimento do Projeto?

Apoio  da  equipe  gestora  às  atividades  do
Projeto?

Compreensão  de  outros  profissionais  em
relação à proposta do Projeto?

Outros comentários (em forma de tópicos):



ANEXO 5

AVALIAÇÃO DO PROJETO PELA EQUIPE GESTORA

QUESTÕES SIM NÃO EM PARTE
O  Projeto  tem  contribuído  para  o
desenvolvimento integral dos estudantes?

O Projeto contribui paraintegrar o 
trabalho desenvolvido na unidade 
escolar?

O Projeto tem
repercutido  positivamente  na

comunidade escolar?
A  unidade  escolar  possui  as  condições
estruturais necessárias  para  o
desenvolvimento do Projeto?

O  Projeto  está  inserido  no  PPP  da  unidade
escolar?
Os professores

envolvidos  desempenham
adequadamente  os  princípios  e  orientações
contidas no Projeto?
O nível regional oferece os subsídios e o apoio
necessário para a realização do Projeto?

O nível central oferece os subsídios e 
orientações necessárias para a 
realização do Projeto?

Faça um relato sucinto sobre a importância do Projeto para sua unidade escolar:

Sugestões para o aprimoramento do Projeto:

Outras observações:

Responsável pelo preenchimento:

Nome/matrícula/cargo _______________________________________________



ANEXO 6

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS DO ESTUDANTE

Estudante:____________________               ____________Ano:______Turma:___

QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO DAS 

APRENDIZAGENS

Sim (S) Não (N) Em 

parte

(EP)

Não se

aplica

(NA)

BIMESTRE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Com o desenvolvimento das aulas de educação

física você tem notado evolução dos movimentos 

corporais do estudante?

O estudante apresenta dificuldades de relacionamento 

durante a realização das aulas de

em Educação Física?

Durante  as  práticas  corporais,  o  estudante  apresenta

dificuldades em relação à diversidade dos estudantes

da turma (gênero,  étnico-racial,  religiosa,  estéticas e

outras)?

O estudante aceita bem  novas  atividades,

brincadeiras e jogos propostos pelo(a) professor(a)?

O estudante respeita as regras e acordos nas

atividades durante as aulas de Educação Física?

O estudante mostra interesse pelos conteúdos da

cultura corporal de movimento trazidos pelo professor

durante as aulas de Educação Física?

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  Este instrumento deve subsidiar a elaboração  do RDIA ou

RAV.

PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO - 2017 a 2019



APRESENTAÇÃO

O Projeto de Formação Continuada e em serviço da Escola classe 01 de Ceilândia

surgiu da necessidade de promover momentos de construção coletiva de conhecimentos de

toda  a  equipe  pedagógica  da  escola  (Direção,  Supervisão  Pedagógica,  Coordenação,

Orientação  Educacional,  Profissionais  da  Sala  de  Recursos  e  Equipe  de  Atendimento

Psicopedagógico, Professores Regentes, entre outros) que resultem na melhoria da qualidade

do ensino oferecido aos alunos. O Projeto, que deve ser entendido como o aperfeiçoamento

contínuo  e  permanente  de  conhecimentos,  atitudes  e  habilidades  no  cotidiano  da  Escola,

inspira-se  nos  ideais  de  Paulo  Freire  sobre  os  princípios  de  Ação-Reflexão-Ação,  pois  a

prática pedagógica não se faz sem um processo de reflexão sobre a ação educativa. Segundo

Freire:

“De teoria,  na verdade,  precisamos nós”.  De teoria  que implica uma inserção na
realidade, num contato analítico com o existente, para comprová-lo, para vivê-lo e
vivê-lo plenamente, praticamente. Neste sentido é que teorizar é contemplar. Não no
sentido distorcido que lhe damos, de oposição à realidade [...] Freire (1979, p.93).
"[...] a práxis, porém, é ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-
lo" Freire (1983, p.40). 

A função da prática pedagógica é a de agir sobre o mundo para transformá-lo. Assim,

a execução do projeto visa estabelecer uma relação íntima entre os conhecimentos adquiridos

nos momentos de estudo com a prática desenvolvida nas salas de aula. 

O presente projeto deve estar inserido na Proposta Pedagógica da Escola Classe 01 de

Ceilândia para ser desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2017 a 2019.

 JUSTIFICATIVA

A formação continuada dos professores está prevista no artigo 61 da LDB (Lei de

Diretrizes e Bases da Educação) e garante a todos a formação em serviço. De acordo com a

LDB:

A formação  de  profissionais  da  educação,  de  modo a  atender  aos  objetivos dos
diferentes  níveis  e  modalidades  de  ensino  e  às  características  de  cada  fase  do
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
I  -  a  associação  entre  teorias  e  práticas,  inclusive  e  mediante  a  capacitação  em
serviço;
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino
e outras atividades. LDB (Lei 9394/96 – Art. 61)



Além disso, a sociedade atual exige que a escola ofereça uma educação de qualidade a

todos os alunos. A escola que se quer construir hoje é a escola do acolhimento, que recebe e

mantém sob seus cuidados todos os alunos1(em uma perspectiva de Educação Inclusiva), que

favorece o acesso à cultura, à arte, à ciência, ao mundo do trabalho, que educa para o convívio

social e solidário, para o comportamento ético, para o desenvolvimento do sentido da justiça,

o aprimoramento pessoal e a valorização da vida. Sendo assim, seria desejável que na escola a

competência docente estivesse definitivamente comprometida com a comunicação e posse de

saberes  linguísticos,  científicos,  históricos,  políticos,  sociais,  culturais  e  artísticos  pelos

alunos.

A competência docente é, portanto, uma elaboração permanentemente continuada. Um

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

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

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

trabalho  pedagógico  e  dos  seus  compromissos  sociais,  enquanto  cidadão  -profissional  -

educador. 

Vários educadores têm abordado a importância  do resgate da competência docente

(técnica)  no  bojo  da  questão  maior  que  é  a  construção  da  escola  pública  brasileira  de

qualidade. Dentre eles, Mello destaca que:

"Por  competência  profissional  estou  entendendo  várias
características  que  é  importante  indicar.  Em  primeiro  lugar,  o
domínio  adequado do  saber  escolar  a  ser  transmitido,  juntamente
com a habilidade de organizar e  transmitir  esse saber  de modo a
garantir  que  ele  seja  efetivamente  apropriado  pelo  aluno.  Em
segundo lugar, uma visão relativamente integrada e articulada dos
aspectos relevantes mais imediatos de sua própria prática, ou seja,
um entendimento das múltiplas relações entre os vários aspectos da
escola,  desde  a  organização  dos  períodos  de  aula,  passando  por
critérios de matrícula e agrupamentos de classe, até o currículo e os
métodos de ensino. Em terceiro, uma compreensão das relações entre
o  preparo  técnico  que  recebeu  a  organização  da  escola  e  os
resultados  de  sua ação.  Em quarto  lugar,  uma compreensão mais
ampla  das  relações  entre  a  escola  e  a  sociedade,  que  passaria
necessariamente  pela  questão  de  suas  condições  de  trabalho  e
remuneração". MELLO (1982, p. 43)

1 Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, promovido pela Secretaria de Educação Especial  do Ministério da Educação.  O princípio que

fundamenta o Programa é o da “garantia do direito dos alunos com necessidades educacionais especiais de acesso e permanência, com qualidade, nas

escolas da rede regular de ensino”. (MEC, 2006). O acesso à escola é condição necessária, mas não suficiente para tirar das sombras do esquecimento

social  milhões  de  pessoas  cuja  existência  só é  reconhecida  nos  quadros  estatísticos  e  que  o processo  de  exclusão  educacional  não  se  dá  mais

principalmente na questão do acesso à escola, mas sim dentro dela.



Em outras palavras, pode-se dizer que o conceito de competência docente apresenta

cinco aspectos essenciais:

• domínio competente e crítico do conteúdo a ser ensinado;

• clareza dos objetivos a serem atingidos;

• domínio competente dos meios de comunicação a serem utilizados para a mediação eficaz

entre o aluno e os conteúdos do ensino;

• visão articulada do funcionamento da Escola, como um todo;

• percepção nítida e crítica das complexas relações entre educação escolar e sociedade.

Contudo, vale registrar que a formação continuada e em serviço do educador não vai

resolver, por si só, a questão da democratização do ensino, mas certamente terá uma função

importante no processo de construção da escola pública brasileira de qualidade. Uma escola

democrática  necessita  de  educadores  mais  competentes  para  que  cumpra,  de  maneira

diferenciada, a sua função social.

OBJETIVOS

 Objetivo Geral

O projeto de Formação Continuada e em serviço da Escola Classe 01 de Ceilândia tem

como objetivo maior a promoção do aperfeiçoamento pedagógico e a capacitação eficiente de

toda  a  equipe  pedagógica  da  instituição  de  ensino  para  uma  prática  pedagógica

transformadora e um ensino de qualidade.

 Objetivos Específicos

 Realizar  momentos  de estudo sobre temas  transversais  ou obrigatórios  por  lei  que

influenciam o processo ensino-aprendizagem;

 Proporcionar a troca de  experiências  e  aprofundamento dos  saberes  docentes

específicos dos profissionais envolvidos e inter-relação entre eles; 

 Proporcionar o debate sobre o papel  do professor na formação de indivíduos

críticos e transformadores da sociedade; 



 Proporcionar  palestras  com  especialistas  sobre  temas  de  interesse  dos

profissionais da escola;

 Proporcionar reuniões  coletivas  para estudos de temas diversos  e  documentos

obrigatórios para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem;

 Acompanhar  o  desenvolvimento  qualitativo  do  trabalho  desenvolvido  em  toda  a

escola;

 Planejar coletivamente ações para organizar o trabalho pedagógico e criar atividades

interventivas  para  sanar  dificuldades  surgidas  no decorrer  do desenvolvimento  das

mesmas;

 Capacitar professores para que possam atuar com autonomia com relação ao uso de

novas tecnologias;

 Criar momentos avaliativos;

DESENVOLVIMENTO

ATIVIDADES ESTRATÉGIAS
Estudo de documentos que orientam 

nossa prática, troca de experiências e 

aprofundamento entre os profissionais da

Equipe Pedagógica da escola.

Coordenação coletiva semanal

 Leitura  de  livros,  textos,  artigos  e

outros  materiais  sobre  temas  que

afligem os professores;

 Debate  sobre  os  temas  transversais  e

leis  que  normatizam  o  ensino  no

Distrito Federal/Brasil.

Palestras  com especialistas  sobre temas

diversos.

 Listar  os  temas  de  interesse  dos

professores;

 Buscar  parcerias  com  outras

Instituições para trazer palestrantes que

possam falar sobre a temática;
Planejamento  e  acompanhamento  das

ações do processo ensino-aprendizagem.

 Realizar  o  planejamento  quinzenal

coletivamente;

 Realizar  mapeamento  das



aprendizagens  e  dificuldade  dos

alunos;

 Avaliar resultados da provinha Brasil e

avaliações do IDEB;

 Planejamento  de  projeto  interventivo,

reagrupamentos e reforço para o aluno;

 Reunir  quinzenalmente  as

coordenadoras, supervisora pedagógica

e  professores  por  série/ano  para

planejar,  organizar,  refletir,

redimensionar  e  avaliar  as  ações

desenvolvidas.
Capacitação  dos  profissionais  para  a

utilização de novas tecnologias em sala

de aula.

 Planejar momentos de reconhecimento

e  utilização  de  tecnologias  no

laboratório  de  informática,  utilizando

os  profissionais  da  própria  instituição

de ensino.

RECURSOS

Recursos Humanos

Serão utilizados  os  recursos humanos  existentes  na própria  instituição  de ensino e

parceiros diversos tais  como: Diretora,  Vice-diretora,  Supervisora Pedagógica,  Orientadora

Educacional, Coordenadoras, Professores, Equipe de apoio à aprendizagem, pessoas da área

de saúde, segurança, meio ambiente, dentre outros.

Recursos materiais

Os recursos materiais utilizados na execução do projeto estão disponíveis na escola e

são basicamente: livros, revistas, textos, artigos e recursos tecnológicos como computador,

data show, internet, entre outros.

PARCERIAS

 As parcerias  com outras instituições serão necessárias para atender  a demanda de

acordo com os temas sugeridos ou solicitados pelos profissionais da escola.



AVALIAÇÃO

A  perspectiva  de  avaliação  adotada  no  projeto  contempla  a  avaliação  contínua  e

processual, com o intuito de acompanhar o desenvolvimento dos alunos e professores durante

a realização do projeto e permitir, caso necessário, o redirecionamento de alguma ação em

particular. Essa perspectiva assume que alunos e professores são sujeitos do seu processo de

formação e por isso devem participar ativamente deste processo, refletindo sistematicamente

sobre  ele.  Além  disso,  faz-se  necessário  promover  momentos  de  reflexão  para  a

autoavaliação da própria prática individual e coletiva da equipe pedagógica da escola.



Referências Bibliográficas

ALARCÃO  I.  Formação  contínua  como  instrumento  de  profissionalização  docente.  In:

Veiga, I.P.A. (org.). Caminhos da profissionalização do magistério. Campinas, Papirus, 1998,

p.99-122.

BRASIL. Presidência da República. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96.

Brasília: MEC, 1997.

FUSARI, J. C. A educação do educador em serviço: treinamento de professores em questão.

São Paulo: PUC, 1988. Tese (mestrado).

FREIRE, Paulo. (1979). Educação como prática da liberdade. 17. ed. Rio de Janeiro, Paz e

Terra.

_______. Pedagogia do Oprimido. (1983). 13. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra. (Coleção O

Mundo, Hoje, v.21).

MELLO, G. N. Magistério de 1° grau: da competência técnica ao compromisso político. São

Paulo: Cortez/Autores Associados, 1982.

MINISTÉRIO  DA  EDUCAÇÃO.  Programa  Educação  Inclusiva:  direito  à  diversidade.

Brasília: MEC/SEESP, 2006. Disponível em www.mec.gov.br.

NOVOA, António. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, António Os

professores e sua formação. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional, 1992.p.139-158.

PIMENTA, S. G. O pedagogo na escola pública. São Paulo: Loyola, 1988.



Escola de Tempo Integral

Projeto: Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos - 2017

APRESENTAÇÃO

A Escola Classe 01 de Ceilândia, por meio da Secretaria de Estado de Educação do

Distrito  Federal,  no  intuito  de  oferecer  uma  educação  de  qualidade  aos  alunos  desta

instituição de ensino construiu o projeto da Escola de Tempo Integral, que tem como objetivo

elevar  a  qualidade  de  ensino,  evitar  a  evasão  escolar  e  a  repetência,  ampliar  a  área  de

conhecimento  do  aluno,  desenvolvendo  atividades  e  oficinas  de  linguagem,  pensamento

matemático,  experiências  artísticas,  culturais  e  esportivas,  com  extensão  do  tempo  e

permanência do aluno no ambiente escolar, visando o afastamento dos discentes da linha de

marginalidade. 

A Escola de Tempo Integral está prevista na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e é uma

ideia difundida por educadores brasileiros como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro há mais de

50 anos. É necessário, no entanto, a sustentação de infraestrutura mínima para disponibilizar o

desenvolvimento de um trabalho eficaz. 

A natureza fundamental dessa proposta é a parceria com a família e a comunidade, a

garantia  ao acesso e a permanência com objetivo primordial  na melhoria  da qualidade da

aprendizagem de alunos carentes que terão assistência integral em suas necessidades básicas

educacionais,  melhorando  o  aprendizado  escolar,  aumentando  a  autoestima  e  resgatando

valores, erradicando, assim, os índices de evasão, de repetência e de defasagem de ensino

aprendizagem.

JUSTIFICATIVA

Diante das necessidades da comunidade, o projeto Escola Integral desta unidade de

ensino, que é um Centro de Referência em Alfabetização em Ceilândia, mais do que nunca,

deve ser prioridade real.

Nessa perspectiva,  este projeto visa atender a necessidade de alunos carentes e em

situação de risco, devido a situações diversas como desestrutura familiar e econômica, falta de

acompanhamento familiar, comprometimento cognitivo e emocional, crianças que em horário

contrário ficam em casa ou na rua desacompanhadas dos pais.



Será  ofertado  enriquecimento  curricular  com  procedimentos  metodológicos  e

inovadores a alunos do Bloco Inicial de Alfabetização e 4º ano do Ensino Fundamental de

forma gradativa, atendendo inicialmente 60 alunos do turno matutino e 60 alunos no turno

vespertino.  Serão  desenvolvidas  atividades  curriculares  diversificadas  no  extraturno,

acompanhamento pedagógico e orientação psicológica,  aulas de informática,  atividades de

linguagem e pensamento matemático,  atividades artísticas,  atividades  esportivas motoras  e

atividades de participação social bem como uma alimentação saudável e balanceada, de tal

modo que todas as atividades serão voltadas para aprendizagem.

Para que esta instituição promova tanto o desenvolvimento como a aprendizagem dos

alunos se faz necessário a implementação de projetos de educação comprometidos  com o

desenvolvimento de competências e habilidades que permitam a progressiva ampliação da

presença do aluno na escola, o que dará a ele melhores chances de alcançar o sucesso da

aprendizagem e intervir na realidade para transformá-la.

OBJETIVOS GERAIS

-  Desenvolver  as  capacidades  cognitivas,  afetivas,  físicas  e  de  socialização  dos  alunos

atendidos;

- Afastar o corpo discente da linha de marginalidade social;

-  Fazer  com  que  os  alunos  percebam  a  escola  como  um  ambiente  atrativo  para  o

desenvolvimento da sua cidadania.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aumentar o tempo de permanência do aluno na escola, de forma a afastá-lo dos riscos das

ruas;

-  Oferecer  oficinas  de  linguagem,  pensamento  matemático,  atividades  culturais,  jogos  de

estratégias, aula de violão, atividades esportivas e lúdicas às crianças;

- Valorizar e desenvolver habilidades e talentos individuais;

- Refletir e vivenciar valores necessários à convivência social;

- Cultivar horta orgânica;

- Utilizar recursos de informática como reforço às atividades de linguagens e pensamento

matemático;

- Incentivar hábitos de higiene; 



-  Desencadear  o  desenvolvimento  do  educando  a  partir  de  ações  que  produzam  efeitos

positivos;

-  Buscar  mecanismos  e  suportes  adequados  para  atuação  dos  monitores  quanto  ao

acolhimento dos alunos envolvidos no projeto;

- Adequar o espaço para o desenvolvimento do projeto Escola Integral.

META

Reduzir a evasão escolar;

1- Melhorar o índice de frequência escolar;

2- Diminuir em 20% a defasagem idade-série;

3- Diminuir em 20% o índice de repetência;

4- Melhorar o índice de educação básica previsto para a escola;

5- Melhorar alimentação;

6- Tirar crianças no diurno que vivem em situação de risco;

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

As atividades específicas serão desenvolvidas de 2ª, 3ª 4ª, 5ª e 6ª feira de acordo

com o interesse e a necessidade dos alunos, com base no seguinte cronograma semanal.

TURNO MATUTINO

Horário Atividades propostas

Segunda-feira

7h30 às 12h30 Período regular de aula
12h30 às 13h30 Refeição e higiene pessoal
13h30 às 14h Jogos de Estratégia
14h às 14h40 Atividades de linguagem / Português e Matemática
14h40 às 15:30h Jogos matemáticos

Terça-feira

7h30 às 12h30 Período regular de aula
12h30 às 13h30 Refeição e higiene pessoal
13h30 às 14h Aula de informática
14h às 15:30h Aula de violão e cavaquinho

Quarta-feira 7h30 às 12h30 Período regular de aula

12h30 às 13h30 Refeição e higiene pessoal
13h30 às 14h15 Aula Projeto horta
14h15 às 15:30h Atividades artísticas: teatro, artes visuais

Quinta-feira 7h30 às 12h30 Período regular de aula
12h30 às 13h30 Refeição e higiene pessoal
13h30 às 15:30h Atividades de linguagens/ Português e Matemática

Sexta-feira 7h30 às 12h30 Período regular de aula



12h30 às 13h30 Refeição e higiene pessoal
13h30 às 15:30h Jogos e recreação

TURNO VESPERTINO

Dias da Semana Horário Atividades propostas

Segunda-feira

10h às 11h15 Atividades de linguagem: Português e Matemática
11h15 às 12h Jogos de estratégias e jogos recreativos
12h às 13h Refeição e higiene pessoal
13h às 18h Período regular de aula

Terça-feira

10h às 11h30 Aula de violão e cavaquinho
11h30 às 12h Aula de informática
12h às 13h Refeição e higiene pessoal
13h às 18h Período regular de aula

Quarta-feira

10h às 11h30 Aula projeto horta

11h30 às 12h
Atendimento  específico  com  a  equipe  de  apoio  a
aprendizagem

13h às 18h Período regular de aula

Quinta-feira 10h às 12h Atividades de linguagens/ Português e Matemática

12h30m às 13h Almoço e higiene pessoal

13hàs 18h Período regular de aula

Sexta-feira
10h às 12h Jogos e recreação
12h30m às 13h Almoço e higiene pessoal
13h às 18h Período regular de aula

RECURSOS MATERIAIS

 Livros  de

literatura;

 Jogos  diversos

(tangram, varetas, xadrez, dominó, quebra cabeça, memória etc.);

 TICS  (TV,

Computadores, aparelho de som, CDS, impressoras, etc.)

 Materiais

pedagógicos diversos: cadernos, lápis de cor, giz de cera, tinta guache, jornais, cartolinas,

papel A4, EVA, revistas, papéis coloridos etc.;

 Materiais

esportivos  (bolas,  rede  de vôlei,  cesta  de basquete,  cordas,  bolinhas  de  tênis  de  mesa,

raquetes etc.);



 Quadra  de

esportes (necessita de reforma e cobertura);

 Refeitório

(precisa ser construído);

 Alimentação

escolar, (alimentos necessários para os alunos atendidos no projeto).

RECURSOS HUMANOS

 02  Monitores

Educador Social Voluntário para atender aos alunos nas atividades do matutino;

 03  Monitores

Educador Social Voluntário para atender aos alunos nas atividades do vespertino;

 Equipe  de  apoio

à aprendizagem; 

 Pais,

comunidade, direção e toda a equipe de profissionais da escola, parceiros interessados em

ajudar na realização do projeto.

ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS

- Própria escola;

- Sala de leitura;

- Sala de informática;

- Quadra de esportes da escola (necessita de reforma e cobertura);

- Pátio e pracinha da escola;

- Mesas e bancos para refeitório (necessário adquirir);

- Horta da escola;

- Sala de aula;

- Outras escolas ou espaços para pesquisa de campo, passeios a parques, teatro, cinema ou

espaços na comunidade (parceiros).

AVALIAÇÃO

A avaliação  será  feita  por  todos  os  envolvidos,  será  contínua  com o  objetivo  de

aprimorar as atividades sugeridas.
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PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCATIVA (LIED) – ESCOLA

CLASSE 01 DE CEILÂNDIA

AMIGO COMPUTADOR: ABRINDO HORIZONTES PARA UM MUNDO EM

CONSTANTE MUDANÇA.

PROFESSOR:  Necessidade  de  profissional  qualificado  (abrir  carência  professor  de

informática)

PERÍODO: março a dezembro de 2018

1. OBJETIVOS:

1.1 Objetivo Geral:

Ampliar o acesso aos espaços digitais dinamizando a utilização do laboratório de informática

como  ferramenta  pedagógica  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  dando  suporte  aos

projetos pedagógicos de nossa escola no ensino fundamental  e com alunos portadores de

necessidades especiais.

1.2.Objetivos Específicos

 Apresentar  a  informática  como  um recurso  que  pode  e  deve  ser  incorporado  na

prática educativa;

 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e

construir conhecimentos;

 Desenvolver ações para a inclusão digital e social da comunidade escolar; 

 Sensibilizar  os  professores  e  alunos  quanto  à  importância  da  informática  para  o

desenvolvimento das habilidades de leitura,  produção e interpretação de textos diversos e

resolução de problemas matemáticos envolvendo conhecimento lógico;

 Proporcionar  aos  alunos  a  oportunidade  de  utilizar  os  recursos  tecnológicos,  em

especial a internet, como ambiente de pesquisa para desenvolver o gosto pela leitura e as

habilidades de escrita e interpretação de textos;

 Contribuir positivamente e educativamente para uma inclusão digital por parte dos

alunos e professores;



 Sensibilizar os educadores quanto à importância da capacitação dos professores

para atuarem com a informática na educação;

 Desenvolver,  durante as atividades realizadas, o senso crítico,  a reflexão e a

autonomia na busca de resoluções de problemas;

 Aguçar o sentido de necessidade do trabalho cooperativo entre 'alunos e alunos',

'professores e professores', 'professores e alunos';

 Colaborar com os professores quanto ao uso dos recursos de acessibilidade e

outros  programas  que  o  computador  oferece  para  auxílio  de  alunos  portadores  de

necessidades especiais.

2. JUSTIFICATIVA:

Desde o início dos tempos,  o homem vem buscado formas de aperfeiçoar  e

facilitar  sua vida, inventando instrumentos para seu melhor viver. Neste contexto, a

tecnologia vem se expandindo e ocupando espaços cada vez maiores no cotidiano das

pessoas. A escola, como um organismo vivo não poderia ficar fora desse movimento;

não é permitido a nós, educadores, deixarmos à margem desse processo aqueles cuja

educação está sob nossa responsabilidade.

Há de  entender  que  os  alunos,  ao  se  envolverem com o computador,  terão

possibilidades de um maior desenvolvimento intelectual e mais capacidade criativa, em

função  da  multiplicidade  de  recursos  que  lhes  são  oferecidos  de  forma  prazerosa.

Entretanto,  nossa maior responsabilidade é agregar condições para que os alunos se

familiarizem  com  as  mais  recentes  descobertas  no  terreno  das  novas  tecnologias,

abrindo-lhes horizontes que lhes possibilitem caminhar nesse novo mundo. À medida

que forem fazendo descobertas ir-se-ão sendo estimulados cada vez mais na busca de

novos conhecimentos já que terão, no computador, uma fonte inesgotável de saber.

A  utilização  da  informática  educativa  vem  em  resposta  a  necessidade  de

mudanças e reestruturações pedagógicas. Essa nova tecnologia educacional entra em

consonância  com os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  que indicam como um dos

objetivos  que  os  alunos  sejam  capazes  de  "saber  utilizar  diferentes  fontes  de

informações e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos". Sammya

Feitosa em seu livro Informática na Educação - Novas Ferramentas Pedagógicas para o

Professor da Atualidade, capítulo 4, nos fala que os benefícios que podem vir do uso

dessa  nova  ferramenta  educacional  são  muitos,  entre  eles  o  desenvolvimento  da

autonomia,  da  criatividade,  da  cooperação,  da  concentração  e  das  habilidades  de

comunicação e de estrutura lógica de pensamento.

Pensando neste contexto e no fato de que o Laboratório de Informática de nossa

escola necessita ser utilizado por professores e alunos, este projeto procura romper com



as dificuldades existentes na utilização deste espaço, para que se torne um ambiente

inovador e colaborador do processo ensino-aprendizagem e inclusão digital.

3.METODOLOGIA

A metodologia na sala de informática tem uma vinculação de direta às ações do

trabalho pedagógico realizado na escola, com três vertentes centrais:

Para atingir e planejar aulas a partir dos três eixos citados, o profissional do

Laboratório  de  Informática  terá  uma  parceria  com  a  coordenação  pedagógica,

participando de estudos e planejamentos com o coletivo de professores da escola.

A cada bimestre  serão listadas  metas  de trabalho e  aprendizagem para cada

turma da escola e analisadas ao fim de cada bimestre nos conselhos de classe a fim de

que  o  espaço  do  laboratório  de  informática  seja  avaliado  em relação  aos  avanços

apresentados pelos estudantes.

O professor regente deverá preencher uma ficha de avaliação dos resultados

observados, do comportamento do aluno mediante o uso da nova tecnologia, ganhos e

dificuldades sentidas pelo grupo, bem como apontar sugestões que poderiam melhorar

a prática da informática educativa na escola.

4. OUTRAS  AÇÕES  DO  LABORATÓRIO  DE  INFORMÁTICA

EDUCATIVA:

Reuniões no laboratório de informática

 Reuniões  no  LIED  (Laboratório  de  Informática  Educativa).

Primeiramente  com  uma  mensagem  de  boas-vindas  eletrônica,  leitura  do

informativo sobre políticas para o uso do laboratório e seus equipamentos.

 Utilizar o espaço do LIED para abrir ou pontuar reuniões pedagógicas

durante o ano letivo.  Neste momento serão empregados os diversos recursos

que  a  informática  oferece,  podendo  ser  uma  mensagem  no  Power  point,

digitação  das  conclusões  do  grupo,  elaboração  de  tabelas  e  gráficos  de

aproveitamento da turma.

Diagnóstico da realidade dos professores frente à informática educativa.

 Os professores deverão preencher  um questionário sobre a  formação,

tempo de utilização, dificuldades na atividade, conhecimentos de informática e

o que sentem em relação à informática para que sejam definidas estratégias para

auxiliá-los na utilização do laboratório.



 Elaboração da política de uso do Laboratório direcionada aos alunos. Oficinas

no LIED

 Durante o ano letivo serão oferecidas aos docentes oficinas de vivências sobre

esta nova tecnologia, para que possam refletir e encontrar meios de incorporá-la a sua

aula como uma ferramenta pedagógica.

 Durante todo ano letivo serão expostos cartazes com a divulgação dos projetos

desenvolvidos pela escola e seus produtos.

Composição de uma equipe de alunos monitores

 Composição de uma equipe de alunos monitores para atuarem no LIED junto

com a professora de informática.

Instalações de softwares educativos

Os softwares poderão ser adquiridos mediante pesquisa de softwares livres, que

são  gratuitos  pela  internet,  de  acordo  com a  metodologia  da  escola,  a  seleção  ou

indicação do quadro docente ou compra do software pela escola.

Manutenção preventiva do laboratório de informática educativa

A manutenção deverá ser gerenciada pela professora responsável pelo LIED e

alguns alunos monitores que diz respeito à atualização do banco de dados, atualização

e  verificação  de  antivírus,  execução  do  scandisk  e  desfragmentador  de  disco,

organização de pastas e trabalhos dos alunos no Windows Explorer,  eliminação de

coockies  e  arquivos  temporários,  bem como outros  procedimentos  que possam ser

indicados pela escola.

5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO

No  horário  de  aula  nos  turnos  matutino  e  vespertino  e  ainda  abertura  do

laboratório em períodos sem aula para uso como atividade extraclasse.

6. RECURS

OSNECESSÁRIOS

Recursos humanos:

Professora  da  área  específica  de  informática  para  dar  suporte  ao  professor  da

turma, alunos e monitores do ensino especial.

Recursos materiais:



 Computadores para que possa atender grupo de, no máximo, 3 alunos durante as

aulas;

 Gravador de CD;

 Televisão ligada ao computador;

 Softwares e programas educativos;

 Scanner;

 Impressora matricial para que os trabalhos dos alunos sejam impressos a

um custo menor para a escola;

 Livros relacionados à prática da informática educativa para que os professores

possam se atualizar;

 Máquina fotográfica digital para fotografar as atividades realizadas na escola e

para passagem destas fotos para sites e blogs desenvolvidos.

7. AVALIAÇÃO

Avaliação do LIED durante o desenvolvimento dos projetos:

Após cada bimestre desenvolvido com o apoio do LIED, o professor regente deverá

preencher uma avaliação colocando suas observações feitas durante o trabalho, como

dificuldades encontradas, posturas dos alunos e alcance dos objetivos de aprendizagens

traçados. Tais resultados de avaliações serão analisados nos conselhos de classe.

8. REFERÊNCIAS

FEITOSA, Tajra Sannya.  Informática na Educação: novas ferramentas pedagógicas

para o professor da atualidade, Ed. Erica - 2000.

SANCHO, Juana M.,  Para uma tecnologia educacional; Trad. Beatriz Affonso Neves

Art. Méd., 1998.

LITWIN, Edith (org.).Tecnologia Educacional:  política,  histórias e propostas..  Ed.

Art. Méd., 1997.

ALMEIDA, Maria Elizabeth de. Informática e Formação de Professores volume 1 e 2,

Ministério da educação Secretaria de educação a Distância.
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Psicólogo responsável:   Lucianne Barradas dos Santos                   Matrícula SEEDF:   202.538-8       CRP: 01/13526
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Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino
Pedagogo responsável:  Maristher Moreira da Silva de Araújo          Matrícula SEEDF:   27327-9                      
E-mail:  maristhearaujo@edu.se.df.gov.br                                             Celular: 61-981399896
Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino

Diagnóstico inicial

Esta instituição iniciou suas atividades no dia 07 de maio de 1971, foi inaugurada oficialmente no dia 11 do mesmo mês.

Criada como Escola Classe 31 de Taguatinga e alterada em 11 de fevereiro de 1977 para Escola Classe 01 de Ceilândia. 

Foram eleitos,  segundo os  pressupostos  da  gestão  democrática  -  lei  4751/2012,  para  o  triênio  2017/2020 os  professores

Cristiano Rocha Machado e Elizabete Fernandes de Melo. Em 2018, o cargo de vice-diretor foi alterado para Kátia Almeida Gomes.

Compõe  ainda  a  equipe  gestora  Eliane  Marcia  de  Santana,  chefe  de  secretaria  e  Abadia  de  Fátima  Silva  Freitas,  supervisora

pedagógica. A  escola  disponibiliza  contatos  pelo  telefone  (061)  39013735,  watsapp  (61)  992905177

ec01ceilandia@edu.se.df.gov.br.  Além  disso,  conta  com  o  blog  que  pode  ser  

http://ec01ceilandia.blogspot.com.br/.

Atualmente,  oferece o Ensino Fundamental  de 9 anos -  anos  iniciais,  com:  classe especial,  educação infantil  e  educação

integral, divididos em 24 turmas, sendo 3 turmas de 1° ano, 4 turmas de 2° ano, 4 turmas de 3° ano e 1 turma de educação integral no

turno matutino, e 1 turma de classe especial, 2 turmas de educação infantil, 4 turmas de 4° ano, 4 turmas de 5° anos e 1 turma de

educação integral no turno vespertino, atendendo um total de 386 alunos. 

A Escola Classe 01 de Ceilândia apresenta o Projeto Político Pedagógico revisado em 2017, entendendo que o mesmo se

constitui  em um instrumento norteador das ações educativas planejadas pela instituição,  construído com a participação de toda a

comunidade escolar: professores, auxiliares, pais, alunos e responsáveis desde o primeiro contato, na relação diária e também por meio

de reuniões,  avaliações  institucionais,  conversas informais,  formulários,  etc.  Foi  elaborado de forma a contemplar  as prioridades

estabelecidas pelos diferentes segmentos, servindo de diretriz na atuação de todos os profissionais envolvidos no processo, atendendo

aos  interesses  e  expectativas  evidenciadas  pela  clientela.  Nesse  sentido,  a  escola  promoverá  avaliações  e  ajustes  internos  nos

momentos em que se fizerem necessários e sempre que as decisões tomadas  resultarem em mudanças significativas dos princípios,

finalidades e objetivos institucionais. Este instrumento norteador foi organizado tendo como ponto central a Gestão Democrática: a

participação efetiva de toda a comunidade escolar, seu comprometimento com o processo pedagógico e administrativo da escola e com

a formação continuada de todos os educadores. Além de documento legal, assegura à escola um momento privilegiado de construção e

autonomia. 

O presente projeto vem ao encontro dos desafios identificados ao longo dos anos anteriores, se enquadra às exigências legais e

culmina em uma proposta que visa atender às necessidades demandadas pela comunidade local e será atualizado de acordo com o

mailto:ec01ceilandia@edu.se.df.gov.br


plano de gestão proposta pela atual equipe, incluindo projetos pedagógicos, a organização curricular dos conteúdos bimestrais de cada

ciclo, problemas sociais que influenciam na organização pedagógica da escola e a base teórica que sustenta a ação pedagógica para o

processo de aprendizagem que será aprofundado.

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

DIMENSÕES
DE ATUAÇÃO

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS

Mapeamento
Institucional

- Criar mecanismos 
para o 
acompanhamento 
individualizado aos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante, buscando 
garantir a qualidade
do
atendimento.

- Realizar 
entrevista com os 
professores para 
acolher a 
demanda da 
solicitação de 
apoio e
compreensão da 
queixa escolar.

-Conhecer o 
desenvolvimento 
escolar do
estudante.

- Preenchimento da 
ficha perfil.

-Observação no 
contexto escolar.

-Análise documental.

- Pedagoga e
psicóloga
responsáveis pelo 
EEAA da Unidade 
de Ensino.



Assessoria ao
Trabalho
Coletivo

- Reorganizar, por 
meio de amplo debate
com os profissionais 
da educação, o 
trabalho pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da 
educação.

- Assessorar o
trabalho coletivo
participando com 
os profissionais da
escola na
construção de
estratégias
alternativas de
ensino, de forma a
superar os
obstáculos na
aquisição do
conhecimento dos 
alunos com
dificuldades de 
aprendizagem.

- Revitalizar e criar 
espaços de reflexão 
com e entre 
professores, 
coordenadores 
pedagógicos e direção
escolar.

- Instrumentalizar a 
equipe escolar e, 
principalmente, o 
corpo docente para 
oestudo.

- Fornecer subsídios 
para que as ações 
escolares ocorram 
tanto em uma 
dimensão coletiva 
quanto individual.

- Pedagoga e 
psicóloga
responsáveis pela
EEAA da Unidade 
de Ensino.

- Equipe gestora.

- Professores
Regentes.

-Coordenadores
pedagógicos.

-Orientador
Educacional.

-Professor da Sala 
de Recursos.



Acompanhament
o do Processo de

Ensino e
Aprendizagem

- Promover a
articulação 
pedagógica em rede, 
envolvendo o 
atendimento do
ensino regular na
modalidade da
educação especial, 
na perspectiva da 
educação inclusiva.

- Apoiar ações de

enfrentamento à

discriminação, ao 
preconceito e à
violência, visando o 
estabelecimento de 
condições adequadas
para o
sucesso educacional 
dos estudantes com 
deficiência,
transtornos e altas 
habilidades e/ou
superdotação, em 
colaboração com as 
famílias e com os 
órgãos públicos de 
assistência social, 
saúde e proteção à 
infância, à 
adolescência e à
juventude.
– Fomentar ações 
pedagógicas que 
promovam a transição
entre as etapas da 
educação básica e as 
fases do ensino 
fundamental e que 
gerem 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

- Avaliar e 
intervir
junto aos
estudantes com
suspeita de
necessidade
educacionais
especiais, 
defasagem em 
idade e série, 
multirepetência, 
fragmentação do 
processo de
alfabetização e
dificuldades no
processo de 
aprendizagem.
- Instrumentalizar 
o estudante para o 
processo de 
transição nas 
modalidades de 
ensino.

- Participação em 
reuniões da IE: 
coletivas, conselhos 
de classe e demais 
reuniões.
- Atendimento direto 
aos alunos com 
registro no
EEAA e outros com 
queixas escolares.

- Avaliação, 
intervenções,
orientações aos 
docentes envolvidos 
no processo ensino e 
aprendizagem,
sobre a utilização de 
estratégias e 
metodologias
específicas para 
favorecer a prática 
pedagógica e o
desenvolvimento dos 
alunos que foi 
solicitado apoio.

- Aplicação de testes 
pedagógicos e 
psicológicos 
específicos, bem como
o
acompanhamento de 
estudantes individual 
ou em grupos, caso 
seja necessário, a fim 
de possibilitar o 
desenvolvimento e 
aprendizagem ao 
estudante, de acordo 
com as orientações do 
PAIQUE- Programa 
de Intervenção das 
Queixas Escolares. 

- Organizar os 
registros internos e 
externos (relatório de 
intervenção 
educacional).

- Apoiar o processo de 
ensino-aprendizagem 
por meio de 
acompanhamento e 
intervenção junto ao 

- Pedagoga e
psicóloga
responsáveis pelo
EEAA da 
Unidade de Ensino.

- Equipe gestora,

- Professores
regentes. 

- Coordenadores
pedagógicos.

-Orientador
Educacional.

-Professor da sala
de recursos.



AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) - 2018

OBJETIVOS AÇÕES RESP
ONS
ÁVEI

S

CRONOGRAMA

Implantação e/ou 
implementação dos serviços 
de apoio

- Apresentação dos serviços de apoio a todos os 

segmentos da escola.

Serviç
os de 
Apoio
(SEA
A-
SOE-
AEE)

Durante o ano letivo de 2018.

No âmbito institucional - Conhecimento do perfil da escola, dos professores
e  dos  alunos  para  elaborar,  planejar  e  executar  as
ações propostas do currículo escolar; 

-  Conscientização  e  promoção  da  educação
inclusiva;

- Conscientizar e promover a educação inclusiva;

- Promover a cultura de paz;

- Sensibilizar a comunidade escolar em relação à luta
da Pessoa com Deficiência;

- Promover estudo de casos omissos;

- Participar de Reunião de pais;

- Apoio na construção e implementação do PPP.

 Junto ao corpo docente -  Participar  do  conselho  de  classe  e  propor
intervenções; 

- Promover coletivas temáticas, de modo a contribuir
para fazer pedagógico da EU.

Junto ao corpo discente -  Atendimento  individualizado  e  coletivo  em
situações  necessárias  a  intervenção,  como:  hábitos
de  estudo,  autoestima,  relações  interpessoais,
agressividade, bullying, indisciplina e dificuldade de
aprendizagem;

-  Auxiliar  na  sensibilização  dos  estudantes  com
oficinas que favoreçam o processo da inclusão;

-Participar dos  projetos de transição dos estudantes
nos ciclos e em parceria com a escola sequencial.



Junto à família - Trabalhos preventivos com as famílias através de
encontros temáticos;

-  Realização  se  acompanhamentos  específicos  de
família  de  alunos,  com  orientação  pessoal  e
educativa;

-  Buscar  junto  à  família,  soluções  para
comportamentos  inadequados,  dificuldades  de
aprendizagem  e  encaminhamentos  para  serviços
externos, quando necessário.

Junto às redes sociais -  Parceria  com  Conselho  Tutelar  (evasão,
negligência familiar, etc.);

- Participação de eventos como: palestras (dengue,
higiene, violência, DST’s, higiene bucal, outros).

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE 
CEILÂNDIA
ESCOLA CLASSE 01 DE CEILÂNDIA
EQNM 23/25 – ÁREA ESPECIAL – CEILÂNDIA SUL
Telefone: 39013735   Email: ec01@creceilandia.com

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PLANO DE AÇÃO 2017/2018

O  Programa  Saúde  na  Escola  (PSE),  política  intersetorial  da  Saúde  e  da

Educação, foi instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças,

adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover

saúde e educação integral. 

A articulação entre Escola e Unidade Básica de Saúde é a base do Programa

Saúde na Escola. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação para o

desenvolvimento  da cidadania  e  da qualificação das  políticas  públicas  brasileiras.  A

Escola classe 01 de Ceilândia está vinculada ao Grupo 3 de Ceilândia que se compõe da

seguinte forma: Coordenação UBS 03 (Centro de Saúde nº 03 de Ceilândia Sul) e ainda

as  Unidades  de  Ensino:  Creche  Frederico  Ozanan,  Escola  Classe  01  de  Ceilândia,

Escola Parque Anísio Teixeira, Centro de Ensino Fundamental 04 de Ceilândia e Escola

Classe 15 de Ceilândia.

mailto:ec01@creceilandia.com


Nos  encontros  intersetoriais  são  definidas  as  ações  e  as  estratégias  de

desenvolvimento do PSE. As ações desenvolvidas no Programa de Saúde na Escola de

acordo om a Portaria Interministerial nº 105 de 25/04/2017 são: 

1. Combate ao mosquito Aedes aegypti; 

2. Promoção das práticas Corporais, da Atividade Física e do lazer nas escolas; 

3. Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; 

4. Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e Direitos Humanos; 

5. Prevenção das violências e dos acidentes; 

6. Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em

eliminação; 

7. Promoção e Avaliação de Saúde bucal e aplicação tópica de flúor; 

8. Verificação da situação vacinal; 

9. Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil; 

10.  Promoção  da  saúde auditiva  e  identificação  de  educandos  com possíveis

sinais de alteração. 

11. Direito sexual e reprodutivo e prevenção de DST/AIDS; 

12. Promoção da saúde ocular e identificação de educandos com possíveis sinais

de alteração.

A Escola Classe 01 de Ceilândia optou por desenvolver os itens: 01, 02, 04, 07,

09,  10,  11  e  12  com objetivo  de  buscar  uma  qualidade  de  vida  e  saúde  de  nossa

comunidade escolar. Sendo que em 2018 os itens serão trabalhados de acordo com o

cronograma abaixo:



PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA – CICLO 217/218 – REGIONAL DE CEILÂNDIA

PLANEJAMENTO  PARA 2018

ESCOLA CLASSE 01 DE CEILÂNDIA – UBS 03

AÇÕES/

MESES MARÇO ABRIL M

AI

O

JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMB

RO

01 X
02 X X X
03
04 X
05
06
07 X X
08
09 X X X X X X X X X X
10 X X
11 X
12 X X

PROGRAMA DE SAÚDE NA ESOLA – CICLO 217/218 –REGIONAL DE CEILÂNDIA

PLANEJAMENTO 2017



ESCOLA CLASSE 01 DE CEILÂNDIA – UBS 03

Obs.: Ações já realizadas em 2017

Escola: ESCOLA CLASSE 01 DE CEILÂNDIA Responsável pelo PSE: IVANETE/KÁTIA
Ação

Escolhida

Data Atividades realizadas 

no primeiro 

semestre de 2017

Ação

Escolhida

Data Atividades a serem realizadas no segundo semestre 

de 2017

1 De 13 a 17 de março  Combate
a  Dengue  e  ao
Mosquito  Aedes
Aegypti

-  Vídeos,  discussões  e

debates em sala de aula,

produção  de  cartazes  e

produção de texto sobre

o  tema,  pesquisa

residencial  sobre  as

formas  de  combate  ao

mosquito.

4,5 07 e 

08 de 

agosto

 Prevenção de acidentes no Trânsito e 
Cidadania

- Visita de todos os estudantes da escola a 

Transitolândia DF em parceria com o DETRAN-DF.

4,5 09 de maio  Prevençã
o  de  acidentes  e
Cidadania

-  Teatro  Rodovia  em

parceria  com  a  Polícia

2,4,9 05 a 

12 de 

agosto

 Projeto Bem Estar 

-  Todos  os  estudantes  e  comunidade  escolar  foram
inseridos no projeto através de elaboração de cardápios
mais saudáveis e da produção de uma rotina de vida
com  hábitos  saudáveis,  incluindo  caminhadas  leves,
ingestão  de  mais  água  e  consumo  de  mais  frutas.



Militar do DF Alimentos como salgadinhos, refrigerantes e biscoitos
recheados foram abolidos do cardápio. 
- Elaboração de gráficos de hábitos de vida saudável.

4 29 de maio a 08 de junho  Desafios
para  a  Vida  em
contraposição  ao
Desafio da Baleia Azul:
Cada  turma  participou
cumprindo  um  desafio
diferente

 Educação
Infantil – Plantar uma
árvore
 1º  ano  –

Recolher  lixo
com  uso  de
luvas

 2º  ano  –
Escrever  uma
carta  para  um
amigo

 3º ano– Produzir
cartazes  sobre  a
valorização  da
vida

 4º  ano  -
Arrecadar
material  de

2,9 21 a 

25 de 

agosto

 Semana da Educação Infantil

- Atividades diversas de recreação e lazer incluindo 

gincanas, contação de histórias, pintura de rosto e 

lanche saudável; 

- Passeio para o Taguaparque.



higiene  para
doação  a  uma
instituição
beneficente

 5º  ano  -
Arrecadar
material  escolar
para  doação  a
uma  instituição
beneficente

5 08 de maio  Prevençã
o  de  acidentes
domésticos

- Palestra para todos os

estudantes da escola em

parceria  com  o  Corpo

de  Bombeiros  Militar

do  DF  com

demonstração  de

cuidados  em  situações

de risco. 

11 29,30 

e 31 

de 

agosto

 Projeto Sexualidade na Escola
- Palestra e caixinha de dúvidas sobre o tema com a 

Orientadora Educacional Maria Ivanete Soares Terra.

1, 6 17 de junho  Cuidados
com a Água e Higiene

-  Projeto  Mensageiros

da  água  em  parceria

4 12 de 

setem

bro

 Palestra para Família sobre o tema

- A importância da Família no desenvolvimento da 

criança proferida pela MSC Raimunda de Oliveira



com a CAESB
2,4 Durante o ano letivo  Aulas  de

Capoeira:
-  Toda  comunidade

escolar  tem  aulas  de

capoeira  duas  vezes  na

semana  no  turno

noturno  como  uma

atividade de incentivo a

prática  esportiva.  O

projeto  saiu  da  própria

comunidade escolar.

6 22 e 

28 de 

setem

bro

 Combate a Pediculose

- Todos os estudantes da EC 01 de Ceilândia foram 
pesados por uma equipe técnica do Centro de Saúde 03
para que fossem providenciadas as receitas para que os
responsáveis fossem buscar a medicação no CS 03.

2, 4 Durante todo o ano letivo  Programa
Ginástica  nas
Quadras:

- A comunidade escolar

tem  atendimento  do

Programa Ginástica nas

Quadras  para  que  os

responsáveis  pelos

estudantes  se

sensibilizem  sobre  a

2, 3, 4, 9 07 de 

outubr

o

  Festa da Família

-  I  caminhada  da  Saúde:  participação  de  toda

comunidade na caminhada saindo da EC 01 e indo até

Ceilândia  Centro  e  voltando.  Na  chegada  os

participantes receberão lanche com frutas diversas;

- Atendimento do Centro de Saúde 03 com aferição de

pressão arterial,  cálculo  do IMC e orientações  sobre

nutrição e vacinação;

-  Atendimento  de  nutricionistas  do  IESB  a  toda

comunidade escolar;



importância  da  prática

esportiva.

- Assistência jurídica a comunidade escolar por meio

da Defensoria pública do DF;

- Atividade física com aula de Fit Dance para todos os

interessados durante a festa;

-  Exposição  de  trabalhos  pedagógicos  produzidos

pelos alunos;

-  Exposição  de  produtos  artesanais  produzidos  pela

comunidade.

7 20 e 28 de junho  Palestra
sobre
escovação
dentária  e
aplicação  de
flúor  em
parceria com
o  Centro  de
Saúde 03 de
Ceilândia.

10 Data a

defini

r

 Cuidados com a audição e fala

- Palestra com fonoaudióloga sobre uso correto da voz 

e os cuidados com os sons e ruídos muito altos 

12 Duran

te 

todo o

ano 

 Cuidados com a saúde ocular e 
identificação de estudantes com sinais de 
alteração

-  Trabalho  realizado  durante  todo  o  ano  letivo  por

professores e a orientadora educacional para sanar as



letivo dificuldades  visuais  dos  alunos  com  marcação  de

consultas  oftalmológicas  e  confecção  de  óculos  em

parceria com a UNIAE da Coordenação Regional de

Ensino de Ceilândia.
OBS: Plano de Ação devidamente preenchido conforme orientação da Circular Conjunta 91/2017 – UNIAE/UNIEB



ANEXOS

Alimentação saudável – Contação de Histórias Combate a Pediculose – Parceria com CS n° 03

Alimentação saudável – Conhecendo a Horta Escolar
Combate a Pediculose – Parceria com CS nº 03



Teatro Rodovia – Prevenção de acidentes no Trânsito Cuidados com Água e Higiene

Visita a Transitolândia – Parceria com o DETRAN Mensageiros da Água – Parceria com a CAESB



Visita ao TST – Cidadania

Combate a Dengue e ao Aedes Aegypti



Programa Ginástica nas Quadras Aplicação de Flúor e escovação orientada

Combate a Dengue Combate a Dengue





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS TRANSVERSAIS

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA

UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

PLANO DE AÇÃO 2018

Escola: Escola Classe 01 de Ceilândia
Nome dos Profissionais da Sala de Recursos: Denise Ribeiro Lopes

Objetivo Geral: Realizar o atendimento especializado de alunos que apresentam, ao longo de sua aprendizagem, alguma necessidade especial,

proporcionando-lhes autonomia na construção e realização das atividades propostas de acordo com o currículo, bem como possibilitar a sua

socialização, favorecendo a efetiva inclusão, para que se tornem pessoas atuantes e participativas.

Justificativa: De acordo com o Decreto N° 6.571 de setembro de 2008

§ 1º Considera-se  atendimento  educacional  especializado o conjunto  de atividades,  recursos  de  acessibilidade  e  pedagógicos  organizados

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular.

§ 2o O  atendimento  educacional  especializado  deve  integrar  a  proposta  pedagógica  da  escola,  envolver  a  participação  da  família  e  ser

realizado em articulação com as demais políticas públicas.



A  Instituição  Escolar  trabalha  na  perspectiva  da  inclusão,  atendendo  um  número  considerável  de  estudantes  com  Necessidades

Educacionais Especiais, o que vem validar a importância do trabalho desenvolvido pela Sala de Recursos. Nessa perspectiva, a sala de recursos

tem como atribuição, incentivar de maneira positiva o crescimento dos estudantes inclusos, tendo como foco principal de atuação a valorização

de suas potencialidades e não suas deficiências, oportunizando a construção (juntamente com os demais profissionais envolvidos) de estratégias e

intervenções pedagógicas que favoreçam o processo ensino aprendizagem e assegure sua permanência no âmbito escolar.



AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2018

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS

E/OU

INTERLOCUTORE

S

 Orientar as 
famílias dos 
estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais, de seus 
direitos e deveres;

 Auxiliar  o
professor  regente  na
realização  das
adequações
curriculares;

 Participar  de
formação continuada,
buscando  melhor
qualificação;

- A participação efetiva 
dos 14 pais, bem como 
a frequência de 100% 
dos alunos no 
atendimento.

- Que todos os docentes
dos alunos atendidos 
pela sala de recursos 
entendam o que é e a 
importância das 
adequações.

- Buscar 
aperfeiçoamento 
profissional em 
assuntos desconhecidos 
ou de conhecimento 
superficial na área de 
atuação.

- Reunião 
na sala de 
recursos;

- 
Estreitamen
to dos 
laços, 
através da 
criação de 
um grupo 
Whatsapp;

Reunião na 
sala de 
recursos 
para tirar 
dúvidas 
sobre a 
adequação 
curricular;

- A percepção dos coordenadores,
professores regentes e direção 
que houve um envolvimento 
maior dos responsáveis;

- Verificação pela professora da 
sala de recurso e secretaria se as 
adequações estão sendo entregues
no prazo e se estão adequadas.

- Observação pelos agentes 
envolvidos no aprendizado da 
criança, se o aprendizado dos 
cursos tem surtido efeito positivo 
no atendimento aos alunos;

Constatação do avanço na 
aprendizagem, na socialização, 
na parte motora deficitária do 
aluno por aqueles que tenham 
contato com o aluno: grupo 

12 de março

1° bimestre: 17 de 
abril

Professora Denise

Professora Denise e 
pais dos alunos 
atendidos na SR.

Professora Denise, 
secretária e 
professores regentes 
com alunos atendidos 
na SR.

Professora Denise



 Ofertar  o
Atendimento
Educacional
Especializado na Sala
de  Recursos,
atendendo  às
necessidades
individuais  de  cada
aluno  (espaço  físico,
mobiliário,  materiais
didáticos,  recursos
pedagógicos  e  de
acessibilidade  e
equipamentos
específicos); 

 Sensibilizar  a
comunidade  escolar,
da  importância  de
uma  educação
voltada  para  a
inclusão.

 Trabalhar em 
consonância com os 
Projetos definidos no 
PPP da instituição: 
Bem estar, Olhar 
para o futuro, Família
na escola e 

- Desenvolver todos os 
alunos dentro de suas 
particularidades, sendo 
agente de mudança 
junto com os demais 
colegas na vida dessas 
crianças, através do 
atendimento junto ao 
AEE

- Atingir o máximo de 
pessoas com 
informações sobre o 
assunto e que isso as 
levem a ter um olhar 
mais sensível sobre a 
questão da inclusão.

- Integrar o aluno com 
necessidade especial à 
comunidade escolar.

- Os educadores sociais 
auxiliarem no processo 
de inclusão, começando
por eles, usando da 
afetividade auxiliar os 
ANEEs na execução 
das atividades e no 
auxílio ao professor 

- 
Participaçã
o em cursos
oferecidos 
pela rede 
ou por 
instituições 
particulares
;

- 
Atendiment
o de 
excelência 
aos alunos, 
conforme 
grade 
horária 
enviada a 
Unieb.

- Produção 
de folhetos,
produção 
de mural 
pelos 

gestor, professores, 
coordenadores, outros.

- A comunidade apresente um 
olhar mais sensível aos alunos 
ANEEs e que eles rompam as 
barreiras do preconceito, bem 
como a autoestima do discente 
seja fortalecida.

- A integração dos alunos ANEEs
aos demais alunos em 
apresentações, exposições; 
observando-se as conquistas 
alcançadas com a mudança no 
tratamento da comunidade 
escolar com esses discentes.

- Mudança no tratamento do ESV
com os alunos que eles 
acompanham podendo ser 
percebido pelo professor regente, 
coordenação, gestão e entre eles 
mesmos.

Durante o ano letivo

Durante o ano letivo

Professora Denise, 
professores regentes e 
coordenação 
pedagógica.

Professora Denise e 
alunos



Conhecendo a cultura
brasileira.

 Conscientizar 
os educadores sociais
da importância do 
fator afetivo para o 
desenvolvimento dos 
alunos especiais.

regente. alunos 
atendidos 
na sala de 
recursos.

- 
Assegurand
o a 
participaçã
o dos 
alunos 
atendidos 
na sala de 
recursos 
nos projetos
desenvolvid
os na 
escola, 
tanto junto 
à turma 
como em 
participaçõ
es da sala 
de recursos.

- Formação 
para os 
educadores 
sociais.

Setembro/Outubro/No
vembro/Dezembro

Fevereiro/Maio/Junho/
Agosto do ano 
corrente

Maio

Professora Denise, 
alunos, professores 
regentes.

Professora Denise e 
ESVs.



AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) - 2018

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE
IS

CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

Implantação e/ou 
implementação dos 
serviços de apoio

- Apresentação dos serviços 
de apoio a todos os 
segmentos da escola.

Serviços de 
Apoio (SEAA-
SOE-AEE)

Durante o ano letivo de 2018. - Reconhecer os 
avanços alcançados 
com as ações bem 
sucedidas e 
superação de 
desafios por meio 
das estratégias 
coletivas realizadas.



No âmbito 
institucional

-Conhecimento do perfil 
da escola, dos professores 
e dos alunos para elaborar,
planejar e executar as 
ações propostas do 
currículo escolar; 

- Conscientizar e promover
a educação inclusiva;

 - Promover a cultura de 
paz.

- Sensibilizar a 
comunidade escolar com a 
relação à luta da Pessoa 
com Deficiência.

-  Promover  estudo  de
casos omissos;

- Participar de Reunião de
pais.
- Apoio na construção e 
implementação do PPP.

Junto ao corpo docente
-  Participar  do conselho de
classe  e  propor
intervenções. 



-  Promover  coletivas
temáticas,  de  modo  a
contribuir  para  o  fazer
pedagógico da U.E.

Junto ao corpo 
discente

- Atendimento 
individualizado e coletivo 
em situações necessárias a 
intervenção, como relações 
interpessoais, bullying e 
dificuldade de 
aprendizagem.

- Auxiliar na sensibilização 
dos estudantes com oficinas 
que favoreçam o processo 
da inclusão.



Junto à família - Trabalhos preventivos com
as famílias através de 
encontros temáticos.

- Realização de 
acompanhamentos 
específicos da família de 
alunos, com orientação 
pessoal e educativa. 

Junto às redes sociais - Participação de eventos 
como: palestras (dengue, 
higiene, violência, DST’s, 
higiene bucal, transtornos, 
TEA, deficiência física e 
intelectual, entre outros).



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Educação Básica

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem

Plano de Ação 2018

Serviço de Orientação Educacional – SOE

CRE: Ceilândia

Unidade Escolar: Escola Classe 01                                                                 Telefone: 61 39013735

Orientadora responsável: Ivanete Maria Soares Terra           Matrícula SEEDF: 300110-5

E-mail: ivaterra@uol.com.br                                                       Celular: (61)992029971

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino

Diagnóstico inicial

A Escola Classe 01 é uma escola pública, localizada na EQNM 23/25– Área Especial, Ceilândia Sul – Distrito Federal. A escola constitui-se de um

espaço de formação integral, que prepara o aluno para buscar melhores respostas. Desenvolve ações que obtenham a plenitude do ser humano, com atividades

interdisciplinares que assegurem o crescimento individual do aluno, prevendo uma aprendizagem significativa, contínua, reflexiva e de qualidade. Atualmente a

EC 01 tem 386 alunos, distribuídos em 24 turmas, onde atende de Educação Infantil ao 5º ano. Disponibiliza também, duas turmas de Educação Integral e uma

Classe especial. Os estudantes atendidos nesta escola são de baixa renda familiar. Alguns ficam com vizinhos ou parentes próximos para sua família trabalhar.



O SOE, Serviço de Orientação Educacional, organiza ações educacionais de forma articulada, englobando todos os segmentos da escola, com vistas ao

desenvolvimento integral do estudante. Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de trabalhos direcionados aos diversos segmentos da escola (docente,

discente e família) priorizando a aprendizagem, necessidades, comportamentos e atitudes por meio de projetos específicos do Serviço de Orientação Educacional.

Participará também,  do planejamento,  execução da proposta político pedagógica da Instituição Educacional,  do Conselho de Classe, para contribuir com a

melhoria do ensino, em prol do desenvolvimento global do estudante, propondo intervenções e sugestões.

É responsabilidade da família, mas também da escola promover uma educação com afeto, limite e informação. Devemos considerar a família uma forte

aliada, como instrumento de solução de problemas, da nossa responsabilização conjunta numa educação de qualidade.

PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 2018



DIMENSÕES DE
ATUAÇÃO

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁ-VEIS CRONOGRA-MA AVALIAÇÃO

MAPEAMENTO 
INSTITUCIONAL

 - Garantir o acesso 
universal, 
assegurando a 
permanência e a 
aprendizagem dos 
estudantes a partir 
dos 6 anos de idade, 
ao ensino 
fundamental de 9 
anos, assegurando, 
também, a conclusão 
dessa etapa até os 14 
anos de idade até o 
último ano de 
vigência deste Plano;

-  Reorganizar,  por
meio de amplo debate
com  os  profissionais
da  educação,  o
trabalho  pedagógico,
buscando  melhorar  a
qualidade  da
educação.

- Contribuir para o 
desenvolvimento 
integral do educando,
ampliando suas 
possibilidades de 
interagir no meio 
escolar e social, como
ser autônomo, crítico 
e participativo.

- Participar do 
processo de 
conhecimento da 
comunidade escolar, 
identificando suas 
potencialidades, seus 
interesses e suas 
necessidades. 
Utilizando 
instrumentos 
específicos 
(fichas/questionários)
que permitam o 
registro dos 
atendimentos, dos 
acompanhamentos e 
dos 
encaminhamentos.

- Orientador 
Educacional e 
comunidade escolar

- Inicio do ano letivo 
e sempre que se fizer 
necessário.

- Através de gráficos 
e relatórios.



ASSESSORIA AO
TRABALHO
COLETIVO

– Reorganizar, por 
meio de amplo debate
com os profissionais 
da educação, o 
trabalho pedagógico, 
buscando
melhorar a qualidade 
da educação.

- Participar do 
planejamento, da 
execução e da 
avaliação das 
atividades 
pedagógicas 
coletivas.

- Observação do 
contexto escolar;

- Discussões 
(conselho de classe, 
coordenação 
coletivas) e 
intervenções.

- Orientador 
Educacional e demais
membros da 
comunidade escolar.

- Oficina no decorrer 
do ano letivo (semana
pedagógica, conselho
de classe, 
coordenação 
pedagógica, avaliação
institucional e no dia 
letivo temática).

- Observando o 
rendimento e a 
minimização das 
queixas escolares.

– Fomentar ações 
pedagógicas que 
promovam a 
transição entre as 
etapas da educação 
básica e as fases do 
ensino fundamental e 
que gerem debates e 
avaliações entre os 
profissionais da 
educação sobre a 
organização escolar 

- Instrumentalizar o 
estudante para a 
organização eficiente 
do trabalho escolar, 
tornando a 
aprendizagem mais 
significativa.

- Projetos de 
transição

-Participar do 
conselho de classe e 
propor intervenções

-Participação de 
estudo de casos.

-Participação/ 
planejamento das 
atividades coletivas, 
tais como: 

- Equipes de apoio 
(SOE, SEAA, SR), 
equipe gestora e 
equipe pedagógica e 
professores.  

- No decorrer do ano 
letivo de 2018.

- Verificando a 
adaptação do 
estudante.



discussões, estudo do 
currículo, 
intervenções 
pedagógicas e 
projetos 
interventivos.

em ciclos e a 
organização do 
trabalho pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da 
educação.

-Oficinas de 
sexualidade para 
professores.



 
– Promover a 
articulação 
pedagógica em rede, 
envolvendo o 
atendimento no 
ensino regular na 
modalidade da 
educação especial na 
perspectiva da 
educação inclusiva.

- Auxiliar na 
sensibilização da 
comunidade escolar 
para a educação 
inclusiva, 
favorecendo a sua 
implementação no 
contexto educativo.

- Projeto de 
sexualidade em 
turmas de 5º ano, e 
com participação do 
tema em diversas 
atividades nas demais
séries da escola.

- Oficinas de 
sexualidade e hábitos 
de higiene para 
alunos de 5º ano

- Atendimento 
individualizado e 
coletivo em situações
necessárias a 
intervenção, como: 
hábitos de estudo, 
autoestima, relações 
interpessoais, 
agressividade, 
bullying, indisciplina,
dificuldade de 
aprendizagem e 
encaminhamentos 
para serviços 
externos quando 
necessário.

- Equipes de apoio - No decorrer do ano 
letivo

- Observação da 
adaptação dos alunos 
com necessidades 
educacionais no 
contexto escolar.



- Trabalhos 
preventivos com as 
famílias através de 
encontros temáticos.

- Realização de 
acompanhamentos 
específicos de família
de alunos, com 
orientação pessoal e 
educativa.

- Buscar junto à 
família, soluções para
comportamentos 
inadequados de 
agressões físicas e 
verbais.

- Parceria com 
Conselho Tutelar 
(evasão, negligência 
familiar, etc.).

-Participação de 
eventos como: 
palestras (dengue, 
higiene, violência, 
DST’s, higiene bucal,



outros).

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) – 2018

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

- Socializar as 

atribuições da equipe 

de apoio à 

comunidade escolar.

- Apresentação das 

atribuições da equipe 

de apoio à 

comunidade escolar.

- Equipes de Apoio - Março - Possibilitar a U.E uma maior interação dos professores com os 

serviços de Apoio.

- Obter informações 

sobre o contexto da 

sala de aula;

- Conselho de classe 

de avaliação 

diagnóstica

- SOE, SEAA, 

coordenação 

pedagógica e equipe 

gestora

- Março/abril - Análise, compreensão e possíveis intervenções das queixas 

apresentadas na ficha perfil e no conselho.



- Conscientizar e 

promover a educação 

inclusiva.

- Semana Distrital de 

Conscientização e 

Promoção da 

Educação Inclusiva 

- Equipes de Apoio - De 05 a 09/03/18 - Melhor interação dos estudantes e respeito as diferenças.

-  Promover  coletivas

temáticas, de modo a

contribuir  para  fazer

pedagógico da U.E.

-  Coletivas  temáticas

para os professores

- Equipes de Apoio - Bimestralmente - Contribuir para o desenvolvimento pedagógico da U.E.

- Apoio na construção e implementação do PPP.

-  Promover  a  cultura

de paz.

-  Semana  de

Educação  para  a

Vida.

- Equipes de Apoio - 07 a 09/05/18 - Através do nível de interação entre os estudantes

- Auxiliar na 

sensibilização dos 

estudantes.

- Oficinas que 

favoreçam o processo

da inclusão

- Equipes de Apoio - No decorrer do ano 

letivo.

Favorecer as relações interpessoais no ambiente escolar.

- Sensibilizar a 

comunidade escolar 

com a relação à luta 

da pessoa com 

deficiência;

- Luta da Pessoa com 

Deficiência

 - Equipes de Apoio - Setembro - Compreensão por parte da comunidade escolar da luta e dos 

direitos da pessoa com deficiência.

- Avaliar e propor - Estudo de Caso - Equipes de Apoio, - No prazo estipulado - Atendimento das necessidades do estudante, levantadas no estudo 



intervenções do 

estudante com 

necessidades 

educacionais 

especiais e/ou 

dificuldades de 

aprendizagem;

equipe gestora, 

coordenação 

pedagógica e 

professor regente.

pela Equipe do 

Ensino Especial, 

visando a estratégia 

de matrícula.

de caso.

- Informar os pais 

sobre o 

desenvolvimento do 

estudante com 

necessidades 

educacionais 

especiais e/ou 

comportamentos 

disfuncionais que 

interfiram no 

processo de 

aprendizagem.

- Reunião de pais - Equipes de Apoio - No decorrer do ano 

letivo.

- Observação e acompanhamento do desenvolvimento do estudante.



- Contribuir com 

sugestões e 

informações 

pedagógicas com a 

equipe escolar.

- Conselho de Classe - Equipes de Apoio - Bimestralmente - Análise, compreensão e possíveis intervenções das queixas 

apresentadas no Conselho de Classe.

- Auxiliar a U.E no 

projeto de transição 

dos Estudantes nos 

ciclos.

- Projeto de transição 

dos Estudantes nos 

ciclos em parceria 

com a escola 

sequencial.

- Equipes de Apoio - Segundo semestre - Facilitar o processo de adaptação dos estudantes na mudança de

ciclo.

- Zelar pela 

segurança dos 

estudantes no 

momento de 

recreação.

- Recreio - Equipe de Apoio/ 

coordenação 

pedagógica e gestora.

- Quartas-feiras - Contribuir na resolução e prevenção de possíveis de acidentes.
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