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APRESENTAÇÃO 

"Este projeto de educação que tem como eixo a 

cidadania, a diversidade e a sustentabilidade 

humana se inspirou nas histórias e ideias de um 

educador que lutava pela inclusão e por uma 

sociedade mais justa solidária e feliz: Professor 

Carlos Ramos Mota, Professor/Coordenador do 

Curso de Pedagogia para o Início de 

Escolarização - PIE, parceria firmada entre a 

SEDF/FE/UnB. 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, antever no seu art. 12, I, que “os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica”. O 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Classe 02, permite a construção da 

identidade da Instituição, suas concepções e seus anseios. A Proposta Político 

Pedagógica aponta uma direção explícita para um compromisso estabelecido 

coletivamente por todos os integrantes do meio social escolar, definindo a sua 

natureza e o papel socioeducativo, cultural e político da Escola, bem como sua 

organização e gestão curricular organizada em ciclos (1º e 2º), para subsidiar o seu 

Regimento Escolar e sua Proposta Pedagógica, documentos que são norteadores 

das ações educativas para o período de 2018/2021.  

``O P.P.P (Projeto Político Pedagógico) se torna um documento vivo e 

eficiente na medida em que serve de parâmetro para discutir referências, 

experiências e ações de curto, médio e longo prazo” (Paulo Roberto Padilha, diretor 

do Instituto Paulo Freire, em São Paulo).  

A Escola Classe 02 de Ceilândia tem como mola propulsora os avanços 

contundentes no processo de aprendizagem de nossos estudantes, com 

crescimento expressivo, respeitando a individualidade e temporalidade ados alunos.  
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Dessas revisitas resultou o P.P.P de 2018, em cumprimento às 

determinações da Resolução nº 04/2010, do Conselho Nacional de Educação e da 

Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) e em atendimento às necessidades da 

comunidade escolar.  

I – PERFIL INSTITUCIONAL 

1.MISSÃO 

 “Sendo a missão da SEEDF proporcionar uma educação pública, gratuita e 

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como 

agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar de todos os estudantes. (PPP Carlos Mota, p25)” 

 Assim sendo a missão da Escola Classe 02 de Ceilândia é a tradução dos 

anseios de toda comunidade escolar (equipe gestora, pais e/ou responsáveis, 

professores, apoios técnicos e administrativos), por essa razão deve ser construída 

coletivamente, contemplando as propostas que são diversas pela especificidade da 

escola. Pretendendo atingir a melhoria na qualidade de ensino e disponibilizar 

ambientes com recursos materiais e humanos, para garantir um percurso formativo 

de sucesso para as crianças e os estudantes, como também para cumprir o seu 

compromisso com a sociedade. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

A Escola Classe 02 de Ceilândia localizada na EQNM 19/21 – Ceilândia Sul- 

foi inaugurada em 1971, pelo governador Hélio Prates.  Inicialmente, com o nome de 

Escola Classe 32 de Ceilândia para os filhos dos trabalhadores que ajudaram na 

construção da nova capital do Brasil. Essas famílias vieram transferidas de invasões 

localizadas nas proximidades do Núcleo Bandeirante, e preferiram permanecer aqui 

com a esperança de encontrar novas perspectivas de vida do que voltar para sua 

localidade de origem. 
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3.MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

A princípio, o funcionamento da escola se dava para o Ensino fundamental 

(antigo 1º grau ) no diurno e posteriormente passou a atender, também, a Educação 

de jovens e Adultos- EJA- no turno noturno devido a demanda  local. Como na 

época a cidade contava com poucas escolas, houve a necessidade de ampliação 

dessa Instituição de Ensino se para se adequar à legislação vigente, alterou sua 

nomenclatura para Escola Classe 02 de Ceilândia chegando a atender até 1500 

alunos nos três turnos.  

Ressalta-se que a escola foi um centro de alfabetização que consistia em 

planejamento, estudo e aplicação de projetos pedagógicos transmitidos até mesmo 

para professores de outras escolas da cidade. 

No decorrer desses 47 anos, a escola passou por transformações físicas 

onde teve suas dependências ampliadas e modificadas para atender com mais 

qualidade as necessidades da comunidade local. Além dessa reforma, a partir da 

descentralização dos recursos destinados às unidades escolares, os gestores vêm 

realizando pequenas reformas na tentativa de conservação da estrutura física do 

prédio.  

Entre essas reformas vale destacar: recentemente a escola teve o piso dos 

corredores refeitos, reforma e renovação do mobiliário da sala de vídeo, reforma dos 

banheiros dos alunos, construção de um espaço para atender os alunos do 

programa Educação Integral, reforma do parque, construção de espaço para 

brinquedoteca e uma pequena quadra para atender a Educação Infantil, reforma da 

Sala de Leitura, paredes externas revestidas com cerâmicas para murais, 

arborização entre tantos pequenos reparos. 

A comunidade é formada por famílias na sua maioria de classe média baixa, 

com escolaridade em nível médio. A escola conta com uma comunidade participativa 

que comparece às chamadas para reuniões pedagógicas, mas ainda carece de um 

amadurecimento quanto à percepção da função da educação enquanto 

transformadora da sociedade, pois ainda acredita que a educação escolar passa 

apenas conhecimentos acadêmicos. 
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3.1. CONTEXTO EDUCACIONAL 

.  A escola recebe também, crianças moradoras nas quadras próximas (QNM 

19 e QNM 21 de Ceilândia Sul) e também do setor QNL de Taguatinga Norte, alguns 

são do Condomínio Sol Nascente e outros cujos pais trabalham na proximidade da 

escola. (Fonte: Secretaria da escola)  

  Percebe-se que a escola deve abrir espaço para participação de todos, 

conscientizando-os sobre direitos e deveres de cada indivíduo, dentro de seu 

segmento, com regras claras e o trabalho educacional planejado, para o 

cumprimento do currículo e cumprimento de metas prevista para cada ano/série dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A comunidade é formada por famílias na sua maioria de classe média baixa, 

com escolaridade em nível médio. A escola conta com uma comunidade participativa 

que comparece às chamadas para reuniões pedagógicas, mas ainda carece de um 

amadurecimento quanto à percepção da função da educação enquanto 

transformadora da sociedade, pois ainda acredita que a educação escolar passa 

apenas conhecimentos acadêmicos.  

Atualmente, a escola atende 539 alunos nos turnos matutinos e vespertinos 

nas modalidades Educação Infantis e Educação Fundamental (anos iniciais). Alguns 

desses estudantes são netos ou até bisnetos dos habitantes que ajudaram a fundar 

a cidade e vem acompanhando o seu desenvolvimento social, econômico e cultural.  

Com a contribuição de todos os profissionais inseridos no meio social escolar 

e comunidade atendida (alunos e pais e/ou responsáveis), a Instituição de Ensino 

tem buscado melhorar a escola tanto em sua parte física quanto na pedagógica, 

buscando parcerias e propostas inovadoras em prol do desenvolvimento pleno do 

educando. 

Dentre os projetos realizados pode-se destacar o Recreio Dirigido, Festa 

Cultural Brasileira (Junina),Festa da Família, Concurso Literário, Projeto Plenarinha, 

Projeto Interventivo e Projeto Transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental e do 5°ano para o C.E.F(Centro de Ensino Fundamental). pastas de 
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acompanhamento da evolução psicogenética ao longo da vivência acadêmica do 

estudante na instituição.  

  Será realizado o acompanhamento diário do desenvolvimento do aluno, em 

processo de aprendizagem, através de observações, de registros sistemáticos, auto 

avaliação e atividades específicas para a faixa etária. 

3.2. PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Profissional Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

graduação Pós- 

graduação 

Mestrado 

Professor Efetivo   21 07 0 

Professor Contrato   07  0 

Auxiliares de Educação  08  03 0 

O corpo docente da Escola Classe 02 de Ceilândia composto por profissionais 

graduados e com percentualmente 98% com pós-graduação em áreas afins a 

carreiro magistério. 

Corpo docente 

28 professores regentes; 

03 professores readaptados, 01 atuando em sala de leitura e 02 em apoio a 

coordenação. 

01 Orientador Educacional; 

01 Psicóloga; 

01 Pedagoga; 

01 Professora da Sala de Recursos; 

Auxiliares de educação: 

 03 (três) agentes de educação com funções na secretaria; 

 01(uma) agente de educação com funções na direção; 

 01 (uma) agente de educação na Mecanografia; 



 

 

7 

 

 02 (duas) agentes de educação na portaria; 

 03 (três) agentes de vigilância; 

3.3.PERFIL DOS ESTUDANTES E DA COMUNIDADE ESCOLAR 

              No ano de 2018, atenderemos alunos na modalidade de Educação Infantil,  

!° e 2° Período,Ensino( 4 e 5 anos). Fundamental Anos iniciais do 1° ao 5° ano( 06 a 

14 anos) , Educação Especial (TGD- Transtorno Global do Desenvolvimento, TDAH- 

Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade, DI- Déficit intelectual, DPAC– ). A 

escola possui atualmente um total de 539 alunos, distribuídos em 28 turmas. Abaixo 

segue o detalhamento do quantitativo de alunos de cada segmento da Instituição. 

Modalidade de Ensino 

(Educação Infantil) 

Número de turmas Números de alunos 

1º período 02 69 

2 período 05 95 

Modalidade de Ensino 

(Ensino Fundamental de 

09 anos) 

Número de turmas Números de alunos 

1º ano 03 70 

2º ano 02 77 

3º ano 05 83 

4º ano 03 66 

5º ano 03 70 

Classe Especial 04 09 

 

  Pretendemos atentar ao fato de que todos os alunos são únicos, portanto 

devem ser atendidos em suas necessidades e potencialidades, sem rótulos ou 

discriminação, realizando adequação curricular aos atendidos pela Sala de Recursos 

do Ensino Especial e através de trabalho diversificado cotidianamente em sala de 

aula.  
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        De acordo com o Currículo em Movimento, a Educação Básica fundamenta-se 

nos princípios da equidade, do direito à dignidade humana, na educabilidade de 

todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam 

apresentar, no direito à igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de 

aprender e de expressar-se e no direito a ser diferente. Prevê a formulação de 

políticas públicas educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de 

condições distintas, para a efetivação do processo educacional. Essa previsão se 

encontra respaldada desde a garantia em Carta Magna (Constituição Federal, 1988), 

que assegura em seu artigo 1°, incisos II e III, a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana como Fundamentos da República que, em seu artigo 3º, inciso IV, 

estabelece a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, como um dos objetivos da 

República. 

        O aluno Portador de Necessidade Educacional terá seu atendimento, 

observada à adequação curricular, onde poderá ocorrer: 

I - -Introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição individual do 

estudante; 

II - Modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e da 

introdução de métodos; 

III - Flexibilização da carga horária e da temporalidade, para desenvolvimento dos 

conteúdos e realização das atividades; 

IV - Avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância com a 

proposta pedagógica da instituição educacional, respeitada a frequência obrigatória. 

       Sabendo que, as pessoas com altas habilidades formam um grupo heterogêneo, 

com características e habilidades diversificadas; que diferem uns dos outros, de 

acordo com as pesquisas, esta instituição educacional considera essencial encorajá-

los e atendê-los para o desenvolvimento de suas potencialidades logo em seus anos 

iniciais, tendo em vista que a maioria desses estudantes demonstra um padrão 

desigual de desenvolvimento cognitivo, expresso em diferenças entre o 

desenvolvimento intelectual e o emocional ou psicomotor. 
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Queremos que o nosso educando seja capaz de: 

 

 Sentir indignação diante de injustiças e de perda da dignidade humana; 

 

 Apresentar companheirismo e solidariedade nas relações entre as pessoas; 

bem como respeito às diferenças culturais, raciais e estilos pessoais; 

 

 Planejar atividades e dividir tarefas, tendo disciplina no trabalho e no estudo; 

 

 Demonstrar sensibilidade ecológica e respeito ao meio ambiente, utilizando os 

recursos naturais de maneira sustentável; 

 

 Praticar o exercício permanente da crítica e da autocrítica, bem 

como a criatividade e o espírito de iniciativa diante dos problemas; 

 

 Sonhar, partilhar o sonho e as ações de realizá-la; 

 

 Demonstrar atitude de humildade, mas também de auto-confiança; 

 

 Cultivar hábitos saudáveis de alimentação e praticar exercícios físicos para 

manter a saúde física. 

 

 

3.4  INFRAESTRUTURA 

A escola Classe 02 de Ceilândia, quanto a estrutura física/pedagógica é 

organizada e distribuída da seguinte forma: 

Bloco A: 

 Sala dos professores; 

 Mecanografia; 

 05 (cinco) salas de aula; 
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Bloco B: 

 Sala de Vídeo; 

 Laboratório de Informática; 

 05 (cinco) salas de aula; 

 Bloco C: 

 Classe Especial; 

 Depósito de gêneros alimentícios; 

 Almoxarifado; 

 Sala do Projeto Interventivo; 

 Sala da SEAA; 

 Sala de Leitura; 

 Sala das auxiliares; 

 03 (três) salas de aula; 

 

Bloco D: 

 Secretaria; 

 SOE 

 Direção / Assistência; 

 Banheiros de funcionários (masculino e feminino); 

 Cantina 

 Pátio/ Refeitório; 

 Banheiros para alunos (masculino e feminino); 

 

3.5. INDICADORES DO DESEMPENHO ESCOLAR 

A) INDICADORES INTERNOS 

.Evasão Escolar e Reprovação.  
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Evasão Escolar 

Ano/série 2013 2014 2015 2016 2017 

1º período 3,23% 1,36% --- 0,89% 0,96% 

2º período 4,12% 2,86% 1,26% --- --- 

1º ano 0,79% 0,83% --- 1,28% 1,02% 

2º ano --- --- 0,78% --- --- 

3º ano --- 0,77% --- --- --- 

4º ano --- --- --- --- 0,74% 

5º ano 0,74% --- 0,96% --- --- 

 

Reprovação  

Ano/série 2013 2014 2015 2016 2017 

1º ano 1,56% 0,8% 1,2% 1,4% --- 

2º ano --- 0,6% --- 2,3% --- 

3º ano 18,6% 15,72% 19,3% 16,8% 22,77% 

4º ano 9,36% --- --- --- --- 

5º ano 10,54% 12,1% 13,3% 9,3% 11,47% 

Fonte: Secretaria da Escola 

 

 

B) INDICADORES EXTERNOS 

  

EC 02 DE CEILANDIA 

Código da escola 53007654 

Endereço QUADRA EQNM 19/21, AREA ESPECIAL 

Bairro CEILANDIA SUL CEILANDIA 

CEP 72215-570 
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Município Brasília 

UF Distrito Federal 

Dependência Administrativa Estadual 

Localização Urbana 

Localização diferenciada Não Se Aplica 

Fonte:INEP/SAEB 

Anos iniciais do ensino fundamental 

Prova Brasil 

Matemática Língua Portuguesa 
Ni 

 

 

Taxa de Aprovação 

Ano 1º 2º 3º 4º 5º 
Pi 

2005 89,0 92,8 72,3 90,4 81,0 0,84 

2007 91,0 92,5 77,3 72,7 72,7 0,80 

2009 92,7 96,3 71,5 80,8 85,9 0,84 

2011 95,1 93,7 79,7 86,8 83,3 0,87 

2013 100,0 100,0 84,6 97,6 96,3 0,95 

2015 95,5 94,8 84,9 96,9 81,5 0,90 
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Proficiência 

Média 

Proficiência 

Padronizada 

Proficiência 

Média 

Proficiência 

Padronizada 
 

192,2 5,0 180,9 4,8 4,92 

 

197,1 5,2 173,3 4,5 4,88 

 

225,8 6,3 202,8 5,6 5,96 

 

221,2 6,2 200,8 5,5 5,84 

 

224,8 6,3 205,2 5,7 5,98 

 

216,1 6,0 201,3 5,5 5,75 
 

 Ideb 

Ano Meta Valor 

2005 

 

4,2 

2007 4,2 3,9 

2009 4,6 5,0 

2011 5,0 5,1 

2013 5,2 5,7 

2015 5,5 5,2 

Acima ou igual à meta 
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Abaixo da meta 

2005,2007,2009,2011,2013,2015, 1ºAnoNota do Ideb 

Ano Ideb 

2.005 4,2 

2.007 3,9 

2.009 5 

2.011 5,1 

2.013 5,7 

2.015 5,2 

 

* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados 
sejam divulgados. 

** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 410 de 3 de novembro 
de 2011 ou nº 304 de 24 de junho de 2013. 

*** Sem média na Prova Brasil (não participou ou não atendeu os requisitos 
necessários para ter o desempenho calculado). 
**** Não divulgado por solicitação da Secretaria/Escola devido a situações adversas 

no momento da aplicação. 
***** Calculado a partir da proficiência média dos alunos nas avaliações estaduais, 
em decorrência do extravio de provas e impossibilidade do cálculo da proficiência 
para a Prova Brasil. 
 

Anos iniciais do ensino fundamental 

 Anos iniciais (5º ano / 4ª série) 

Alunos Matriculados Participantes 

Totali 81 75 

Percentual 

em tempo 

integrali 

76.5 79.2 
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Idade 

médiai 
10.5 10.4 

Percentual 

de 

incluídosi 

3.7 1.4 

Percentual 

de não 

aprovados 

18.5 15.3 

Matrículas 494 

Matrículas em tempo integral 149 

Turmas 26 

Turmas multi 0 

Turnos de funcionamento 2 

Salas de aula 13 

Docentes 26 

Auxiliares/ monitores/ tradutores de 
Libras 

0 

Total de funcionários 62 

Indicador de Nível Socioeconômico 
– INSE 

Médio Alto 

Indicador de Complexidade de 
gestão 

Nível 3 

Modalidades/ Etapas oferecidas Pré-escola; Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

 
RELATÓRIO DA UNIDADE ESCOLAR PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO  

DOS RESULTADOS DA PROVA DIAGNÓSTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - 
2017 

DADOS GERAIS DA UNIDADE ESCOLAR 

EC 02 DE CEILÂNDIA 

  
5ºAno 

  
3 Turmas 
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4 Professores 

61 Frequentes* 

  
1 Ausentes* 

  
1 ANEE Frequentes 

  
0  ANEE Ausentes 

*Com exceção dos ANEE 

 

 

 

Língua Portuguesa - 5º Ano 
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Língua Portuguesa - ANEE - 5º Ano 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática - 5º Ano 
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Matemática - ANEE - 5º Ano 

 

 

 

 

 
Fonte:Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação Coordenação de Planejamento e Avaliação Diretoria de Avaliação 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA ESCOLA CLASSE 02 

Provinha Brasil – 2013 – Leitura - 2º ano 
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Fonte: IDEB/MEC. 

Provinha Brasil – 2013 – Matemática - 2º ano 

II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

“Também ela investigação e pela construção de 

conceitos, as crianças percebem-se “inseridas num mundo que 

se constitui em um conjunto de fenômenos histórico-culturais e 

sociais indissociáveis” (PINHAIS,2010:96) 

       

“Segundo Barbosa (2009), desde muito pequenas, as                          

crianças fazem atividades na vida cotidiana, ensinadas por 

suas famílias: são saberes, conhecimentos, hábitos e valores. 

Esse conjunto de atividades molda um modo de ser, de fazer e 

de estar de seu grupo social. O ingresso nas práticas da vida 

social é uma tarefa das famílias e das escolas”. 

Seguindo as orientações da LDB 9394/96 e da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, a Escola Classe 02 de Ceilândia, compreende que  a 

democratização das práticas sociais, requer relações de cooperação e 

solidariedade, envolvimento coletivo de todos os sujeitos, para a construção de 

conhecimentos e identidade em nossos estudantes. O desenvolvimento da 

autonomia cognitiva e social ocorrerá com ações concretas que nortearão as práxis 

pedagógica. O educando assumirá o papel de autor social de seu processo de 
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aprendizagem, rompendo com os mecanismos de exclusão social e desenvolvendo 

atitudes individuais e coletivas, respeitando as diferenças, para que possa interagir 

em todos os espaços, inclusive na escola. 

 

 

III- CONCEPÇÕES TEÓRICAS/PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

“A aprendizagem significativa é um processo dinâmico no qual as 

aprendizagens compreendem algo desconhecido através estabelecidas com os que 

já conhecem.” (OKADA,2011.p13) 

“Uma proposta pedagógica consistente, que reflita o pensamento e a 

identidade de todos os membros da Escola, mobiliza seus agentes, desenvolve 

lideranças, aprimora competências, melhora desempenhos e estabelece valores 

humanos” (Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do D.F.). 

O apoio coeso de todos os profissionais inseridos no âmbito escolar e com a 

liderança efetiva da equipe gestora, possibilitando a efetivação da gestão 

democrática  

 

De acordo com o Currículo em Movimento, (pag. 14), a Educação Integral 

para as escolas públicas do Distrito Federal pretende a equalização social ao 

cumprir a função de preparar os indivíduos para uma participação responsável na 

vida social. É importante destacar que as atividades pedagógicas precisam 

contemplar aspectos psicomotores, cognitivos, afetivos, intuitivos e socioculturais 

integrados às experiências da vida, o que permite a “Integralidade” na formação do 

educando. 

        A interdisciplinaridade começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases Nº 5.692/71. Desde então, sua presença no cenário educacional 

brasileiro tem se tornado mais presente e, recentemente, mais ainda, com a nova 

LDB Nº 9.394/96 e com os Parâmetros. Além da sua grande influência na legislação 

e nas propostas curriculares, a interdisciplinaridade tornou-se cada vez mais 

presente no discurso e na prática de professores. 



 

 

21 

 

       A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de 

integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é 

uma das propostas apresentadas pelos PCN`s que  contribui para o aprendizado  do 

aluno. Apesar disso, estudos têm revelado que a interdisciplinaridade ainda é pouco 

conhecida. 

        É possível a interação entre disciplinas aparentemente distintas e outras áreas 

como Orientação Educacional, Sala de Recursos, Sala de Apoio, Equipes 

Especializadas de Apoio e Aprendizagem, outras. Esta interação é uma maneira 

complementar ou suplementar que possibilita a formulação de um saber crítico-

reflexivo, saber esse que deve ser valorizado cada vez mais no processo de ensino-

aprendizagem. É através dessa perspectiva que ela surge como uma forma de 

superar a fragmentação entre as disciplinas. Proporcionando um diálogo entre estas, 

relacionando-as entre si para a compreensão da realidade. A interdisciplinaridade 

busca relacionar as disciplinas no momento de enfrentar temas de estudo. 

        Segundo Libâneo (1994), o processo de ensino se caracteriza pela combinação 

de atividades do professor e dos alunos, ou seja, o professor dirige o estudo das 

matérias e assim, os alunos atingem progressivamente o desenvolvimento de suas 

capacidades mentais. É importante ressaltar que o direcionamento do processo de 

ensino necessita do conhecimento dos princípios e diretrizes, métodos, 

procedimentos e outras formas organizativas. 

       Ela implica na articulação de ações disciplinares que buscam um interesse 

comum. Dessa forma, a interdisciplinaridade só será eficaz se for uma maneira 

eficiente de se atingir metas educacionais previamente estabelecidas e 

compartilhadas pelos atores da unidade escolar. 

         A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento, uma 

mudança de atitude em busca do contexto do conhecimento, em busca do ser como 

pessoa integral. A interdisciplinaridade visa garantir a construção de um 

conhecimento globalizante, rompendo com os limites das disciplinas. 

O desenvolvimento de projetos é uma prática educacional rica em 

possibilidades formativas pelo caráter que assume no trabalho escolar, pois 

possibilita a participação dos estudantes que não apresentam necessidades de 

aprendizagem e que poderão atuar como ajudantes no desenvolvimento das 

atividades previstas. 

           A construção do nosso Projeto Político-Pedagógico pretende levar em conta o 

contexto da realidade social que atendemos; tendo em vista que afeta o meio social 

escolar. As informações servirão para nortear com a devida relevância. O currículo 
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transformado em objeto de planejamento e potencial de aprendizagem. Essa opção 

objetiva valorizar a historicidade, da Escola Classe 02 de Ceilândia e o valor 

histórico-cultural construído e a representatividade na vida de nossos estudantes e 

familiares. Sendo com esse entendimento, instrumento de identidade de nossa 

comunidade. 
   

. Princípios éticos: Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, 

da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente as diferentes 

culturas, identidades e singularidades. 

. Princípios políticos: Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício 

da criticidade e do respeito à democracia A criança, produtora e consumidora de 

cultura, é participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que 

estabelece com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio de múltiplas 

linguagens. 

. Princípios estéticos: Referem-se a valorização da sensibilidade, da criatividade, 

da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

Fonte:Currículo em Movimento da Educação Básico/ SEEDF 

 

 

IV- OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

1. GESTÃO PEDAGÓGICA E GESTÃO DAS APRENDIZAGENS E DOS 

RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 

. Objetivos: 

1.1 Promover o acesso e a permanência na escola; 

1.2  Promover a educação inclusiva e respeito às diferenças; 

1.3  Otimização do uso dos recursos audiovisuais na prática pedagógica;0 

1.4  Avaliação formativa com a criação de instrumentos (pasta de 

acompanhamento psicogenético), de controle diagnóstico dos alunos 

conforme orientação da SEEDF; 
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1.5  Desenvolver Planejamento Anual das ações escolares de acordo com o 

PPP 

. Estratégias: 

1.1 Acompanhar, analisar e buscar soluções para compreender as causas da 

permanência, evasão, promoção/retenção do estudante, de forma a 

melhorar a qualidade da educação nesta unidade de ensino; 

1.2 Promover a inclusão dos alunos de acordo com a nova perspectiva 

proposta no Currículo em Movimento da Educação Básica; 

1.3 Construir um acervo de materiais pedagógicos de multimídia 

(documentários, filmes didáticos, etc.), que propicie o enriquecimento das 

aulas com o intuito de facilitar e apoiar o trabalho docente; 

1.4 Zelar pelo registro escolar e ampliação das formas de acompanhamento 

do desenvolvimento da aprendizagem. 

1.5 Promover, anualmente, a avaliação da proposta pedagógica da escola, 

com a participação de toda a comunidade escolar e realizar um planejamento 

sistemático das atividades educativas na escola visando ação-reflexão-ação.  

 

2.GESTÃO PARTICIPATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

.Objetivos: 

2.1 Integração dos pais no cotidiano escolar; 

2.2 Conselho de Classe participativo e atuante; 

2.3 Estimular a de formação dos professores; 

2.4 Harmonizar o ambiente escolar promovendo eventos para a interação 

social entre os funcionários;  

2.5 Realizar avaliação de acordo com o princípio da autonomia e Gestão 

Democrática; 

 

.Estratégias: 

2.1 Promover meios de incentivo para a participação dos pais e comunidade 

nas atividades escolares; 



 

 

24 

 

2.2 Realização bimestral do Conselho de Classe, de forma que esta ação 

proporcione resultados e responda os anseios do professor na tentativa de 

solucionar problemas detectados ao longo do fazer pedagógico; 

2.3 Promover nas coordenações pedagógicas, grupos de estudo envolvendo 

temas de interesse dos professores, incluindo-se também documentos que norteiam 

a Educação Básica (LDB, Currículo, Regimento das escolas públicas, IDEB, PPP); 

2.4 Promover atividades extracurriculares de caráter cultural, esportivo e 

confraternizações para melhorar a autoestima e a interação entre os diversos 

segmentos da escola; 

2.5 Promoção de eventos avaliativos, para planejamento de ações e nortear a 

Gestão. 

 

3. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

Objetivos: 

1.1 Ampliar os espaços recreativos e lúdicos da escola; 

1.2 Aquisição de mobiliário para a sala dos professores (cadeiras de longarina 

acolchoada) 

1.3 Melhoria do espaço físico (Mudança do portão de entrada e saída dos 

estudantes, rampa de acessibilidade, reforma da cantina e pavimentação 

com granitina da entrada da escola até o pátio interno do refeitório de 

acesso aos banheiros dos alunos; 

1.4  Equipar Sala de Leitura, Laboratório de Informática e Videoteca; 

1.5  Atuação efetiva do Conselho e Caixa Escolar; 

 

. Estratégias: 

3.1 Aquisições de materiais para a composição da brinquedoteca e de 

material recreativo para cada turma e para o recreio dirigido; 

3.2 Solicitar junto a CREC cadeiras e mesas para a sala dos professores e 

demais dependências ou adquirir esses materiais com as verbas; 

3.3 Buscar junto à comunidade e empresas, parcerias que permitam 

revitalizar e ampliar o espaço físico (pavimentação da quadra e piso dentro da 
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escola até o pátio onde funciona o refeitório, novos brinquedos para o parque, 

cobertura do pátio de entrada e reforma geral da cantina.); 

3.4 Realização de Concurso Literário e aquisição de acervo/recursos/ 

equipamentos (livros, computadores, filmes); 

3.5 Realizar reuniões para apresentar projetos e situações pedagógicas 

desenvolvidas na escola. 

Quadro de Metas 

PDE 

 

METAS 

  

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Meta 

nº2 

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 

x    

Meta 

nº 4 

Universalizar o atendimento educacional aos 

estudantes com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades ou 

superdotação, com transtorno do déficit de atenção 

e hiperatividade – TDAH, dislexia, discalculia, 

disortografia, disgrafia, dislalia, transtorno de 

conduta, distúrbio do processamento auditivo 

central – DPA(C) ou qualquer outro transtorno de 

aprendizagem, independentemente da idade, 

garantindo a inclusão na rede regular de ensino ou 

conveniada e o atendimento complementar ou 

exclusivo, quando necessário, nas unidades de 

ensino especializadas. 

x    

Meta 

nº15 

: Garantir, em regime de colaboração com a União, 

no prazo de um ano da publicação deste Plano, a 

política distrital de formação dos profissionais da 

educação de que trata o art. 61, I, II e III, da LDB, 

assegurando formação adequada a todos no prazo 

de vigência deste Plano. 

 x   
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Meta 

nº17 

Valorizar os profissionais da educação da rede 

pública de educação básica ativos e aposentados, 

de forma a equiparar seu vencimento básico, no 

mínimo, à média da remuneração das demais 

carreiras de servidores públicos do Distrito Federal 

com nível de escolaridade equivalente, até o quarto 

ano de vigência deste Plano. 

   x 

 

V.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

A Proposta Pedagógica baseada na gestão de coletividade, cooperação e 

busca por uma escola e ensino de qualidade, respeitando a pluralidade, diversidade 

e direitos humanos, se fará presente neste projeto. 

Por se tratar de instrumento construído coletivamente, exige reflexões e 

ressignificações constantes, com o objetivo do trabalho coletivo, com a participação 

garantida de toda a comunidade escolar para traçar metas, objetivos, ações que o 

tornem um instrumento de transformação desta escola. 

 Nas coordenações pedagógicas coletivas, realizadas as quartas-feiras 

e no planejamento anual da semana pedagógica do início do ano letivo, foram 

destinados momentos para levantamentos de propostas e encaminhamentos 

pedagógicos que serão desenvolvidos ao longo do período de vigência deste 

PPP(Projeto Político Pedagógico). As metas e estratégias previstas neste constructo 

coletivo, serão planejadas e desenvolvidas ao longo de cada ano letivo, com 

intervenções específicas para cada ano/turma dos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

 

A Escola Classe 02 de Ceilândia prioriza uma aprendizagem significativa, 

assegurando a articulação entre escola-família-comunidade na formação do 

educando. A instituição de Ensino busca viabilizar meios/ações/estratégias para 

questões que corroboram para avanços no processo individual e com 

temporalidade distinta a cada aluno em seu processo de ensino-aprendizagem. 
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 1.Organização escolar:regime, tempos e espaços 

O trabalho pedagógico realizado pelos professores será organizado por 

ciclos. Na organização de ciclos, a ordenação do conhecimento se faz em espaços 

de tempo maiores e mais flexíveis, que favorecem o trabalho pedagógico 

diversificado e integrado, necessário em qualquer sistema de ensino democrático 

que, ao acolher indistintamente a comunidade, inclui estudantes de diferentes 

classes sociais, estilos e ritmos de aprendizagem. 

      Os Ciclos de Formação já foram experimentados em países como a Espanha, 

Bélgica, França (Miranda, 2009), no Brasil é legitimado pela Lei de Diretrizes e Base 

da Educação Nacional (9394/96), no artigo nº 23 prevê como forma de organização 

escolar. 

       A princípio está fortemente ligado a necessidade de responder aos altos 

índices de reprovação e evasão escolar. Cunha (2012, p. 7) apresenta os ciclos 

como opção das reformas educacionais no país e como uma orientação presente  

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1997, segundo ele: “os PCNs 

trazem orientações gerais para o processo de ensino-aprendizagem no ensino 

fundamental, que ratificam que essa estrutura (ciclada) possibilita trabalhar melhor 

com as diferenças e está coerente com os fundamentos dos psicopedagógicos.” 

 
A Escola Classe 02, numa perspectiva da inclusão, atenderá a seguinte 

clientela em 2018: alunos do 1º Ciclo (1º e 2º período da Educação Infantil) e 2º 

Ciclo, 1º e 2º Blocos, contando com o Serviço Especializado de Apoio a 

Aprendizagem (SEAA), do Serviço de Orientação Educacional (SOE). Todos estes 

serviços de apoio contribuem intensamente para que a rotina escolar seja bem 

desenvolvida e as necessidades específicas atendidas e sanadas. 

Esta Unidade de Ensino aderiu à proposta de ciclos em.2013 e desde o 

início vivenciou modificações estruturais nos modos de trabalho e atuação 

pedagógica. Experiências, como o reagrupamento já estão consolidadas na rotina 

escolar e contribuem para o entendimento geral das intervenções necessárias. 

 

2. Direitos Humanos, educação inclusiva e diversidade. 
          

Tendo em vista que democratizar o ensino é uma luta antiga de todos aqueles que 

trabalham em prol da educação. Assim visamos uma escola que procura garantir o 
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acesso, a permanência com o sucesso do aluno, respeito à liberdade, pluralismo de 

ideias e concepções pedagógicas, além da formação consciente, crítica e solidária 

deve democratizar suas ações e decisões, buscando sempre a participação de todos 

os segmentos envolvidos.  

 A Lei nº9.394/96 (LDB), aponta para as necessidades em que meios, normas 

e estratégias constituem um sistema contínuo, diversificado e uno a serviço de uma 

prática pedagógica histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural para o 

desenvolvimento do educando por meio de aprendizagens significativas e do 

contexto histórico-sócio do indivíduo.  

 Temos consciência de que não há outro caminho para mudar este país que 

não seja através da educação. Acreditando que todos somos educadores, queremos 

junto com todos os segmentos desta escola descobrir novas estratégias, para 

chamar a atenção do aluno em relação as questões sociais, políticas e culturais, de 

forma que ele possa seguir produzindo, aprendendo, convivendo e colaborando um 

com o outro. 

 

 Desta forma, a Escola Classe 02 de Ceilândia, consciente de sua 

responsabilidade social com a comunidade, apresenta sua proposta pedagógica, 

levando em consideração a trajetória e as aspirações sócio-político-econômico da 

comunidade local e, principalmente, sua contextualização na sociedade. Assim 

estará utilizando conhecimentos adquiridos ao longo desse tempo, e sugerindo 

ações que permitam melhorar o presente e projetar o futuro através das seguintes 

metas: 

 De acordo com o Professor Carlos Motta, toda proposta pedagógica deve ser 

orientada por pressupostos teóricos, que explicitam as concepções acerca da 

criança e da educação. Nós nos fundamentamos na psicologia do desenvolvimento 

humano, para que possamos compreender as diferentes formas que as crianças se 

desenvolvem e aprendem, buscando metodologias mais eficazes. 

        Atualmente, percebe-se a criança como ser integral, global, onde a mesma é 

considerada biopsicossocial. Percebemos as influências concretas de Piaget, no 

estudo sobre o sujeito cognoscente e Vygotsky, no estudo do sujeito social 

(histórico). 
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        De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento da criança poderia se descrito: 

ensinar e aprender. As crianças desenvolvem e são desenvolvidas. Ele afirma que 

os seres humanos aprendem na medida em que interagem com os outros. O 

conhecimento deriva da cultura humana. Tudo que está na zona de desenvolvimento 

proximal é apreendido. 

       Piaget mostra a importância da interação sujeito-objeto, tornam-se importantes 

o equilíbrio, adaptação e assimilação. 

       Defendendo uma proposta, que tem o aluno como sujeito do seu conhecimento, 

é que surge a necessidade de um projeto interdisciplinar, onde não se ensina, nem 

se aprende: vive-se, exerce-se com ousadia da busca, da pesquisa, transformando-

se assim, a insegurança num exercício do pensar, num construir. (Ivani Fazenda).            

 

3. Projetos Interdisciplinares 

O trabalho com projetos requer o planejamento coletivo de um grupo de 

professores que se dispõe a desenvolvê-los e oportuniza a adequação do ensino às 

necessidades de aprendizagens dos estudantes, a partir de ações dinâmicas e 

flexíveis. Desenvolver projetos representa o investimento em ações distintas com 

foco na aprendizagem significativa, contextualizada, lúdica e prazerosa. 

a) PLENARINHA 

 Educação Infantil e 1º anos. 

 Tema: Universo do brincar’ ’O projeto materializa- se por meio de escuta sensível 

e atenta às crianças, de maneira a considerar a sua percepção sobre as 

situações que vivenciam na escola, na comunidade e na cidade, traduzindo-se 

em contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância no DF. Em 2018 

a VI Plenarinha tem como objetivo oportunizar a reflexão acerca da importância 

da brincadeira, bem como promover práticas pedagógicas lúdicas que 

contribuam para o desenvolvimento infantil, considerando o protagonismo das 

crianças e a relação entre o brincar e o aprender(SEEDF/SUBEB). 
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b) PROJETO INTERVENTIVO 

. Estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano 

. Este Projeto Interventivo surgiu após a observação da postura dos alunos diante da 

leitura e escrita, além de contemplar as dificuldades apresentadas no letramento 

matemático. Percebendo-se que eles têm demonstrado dificuldade na transcrição do 

grafema para o fonema e superação do analfabetismo funcional apresentado por 

alguns estudantes de nossa instituição, além de não terem demonstrado condições 

de equalizar situações problemas, envolvendo as quatro operações fundamentais a 

priori. Assim, este Projeto Interventivo tem a finalidade de despertar, nos educandos, 

o gosto pela leitura, interpretação de textos e pela sistematização dos algoritmos 

matemáticos. Cabe ao professor, então, realizar-se no universo de cada um deles, 

respeitando seus interesses, despertando a criatividade, dando-lhes a mesma 

oportunidade de tentar novas experiências que resultem em aprendizado.          

  O Projeto Interventivo constitui uma estratégia pedagógica destinada a um 

grupo de estudantes para atendimento a suas necessidades específicas de 

aprendizagem. Tem como objetivo principal sanar essas necessidades assim que 

surjam, por meio de estratégias diversificadas. É uma proposta de intervenção 

complementar, de inclusão pedagógica e de atendimento individualizado. 
 

4.Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

.  Estudantes do 2° Período da Educação Infantil e do 5° ano do Ensino 

Fundamental 

. Trata-se de atendimento aos estudantes em transição no espaço escolar, 

atentando para as diversidades acadêmicas que vivenciarão, nas mudanças de 

etapas e modalidades da Educação Básica, de espaço (saída da Escola Classe para 

o Centro de Ensino Fundamental). Diante das características de cada instituição de 

ensino. A transição é o momento específico de divergências e consensos, para que 

o estudante seja bem acolhido, visando avanços expressivos em seu processo de 

aprendizagem.  
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5. Relação escola-comunidade 

 Pretende-se sempre estreitar o vínculo família-escola e comunidade a fim de 

contribuir para o desenvolvimento integral da criança, considerando a sua família 

como parte essencial e significativa do processo de aprendizagem. A promoção da 

interação família e escola, por meio da realização do Projeto Família e Escola: 

Caminhando juntos”, com palestras de temas atrativos de interesse dos pais e/ou 

responsáveis e conforme a necessidade escolar, realização da Festa da Família, 

Certificação das famílias modelos em acompanhamento escolar, oficinas, dentre 

outras ações planejadas junto aos sujeitos envolvidos no meio social escolar. 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

SEAA (Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem) 

Pedagoga: Maria do Socorro  

 Psicóloga: Cremilda Antunes Jacob 

Atende os estudantes com dificuldades de aprendizagem, problemas com 

comportamento e dificuldade na linguagem. As principais atribuições do SEAA 

são:  

 Orientar as ações dos professores e de outros profissionais da educação para o 

planejamento de intervenções educacionais adequadas à situação escolar do 

aluno; 

  Promover estudos de casos nas situações em que haja necessidade de 

adequação ou de mudanças de atendimento dos alunos que já tenham sidos 

avaliados pelo SEAA possuam Relatórios de Avaliação e Intervenção 

Educacional; 

 Criar um espaço de escuta do discurso dos professores, para conhecer suas 

concepções e suas expectativas a respeito dos desempenhos escolares dos 

estudantes; 
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 Avaliar de maneira contextual os estudantes para encaminhamentos 

necessários, sendo que no caso dos Centros de Ensino Especial, será realizada 

a avaliação funcional, podendo contar com a participação de outros profissionais 

do contexto escolar; 

 Participar da elaboração da Proposta Pedagógica; 

 Participação, em conjunto com os demais profissionais da Instituição 

Educacional, nas atividades de planejamento e de avaliação do trabalho: 

coordenações coletivas, semana pedagógica, Conselhos de Classe, reuniões 

extraordinárias, dentre outras; 

 Observação da dinâmica em sala e dos demais contextos educativos; 

 Elaborar documentos e Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional 

apresentando a conclusão de cada caso e indicando as possibilidades de 

atuação pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

SOE (Serviço De Orientação Educacional) 

Orientadora Educacional: Michelle Languedey Martins 

Atende estudantes com dificuldades de adaptação as regras de aprendizagem 

relacionadas aos hábitos de estudos, problemas de acompanhamento familiar ou 

negligência e/ou situações esporádicas. As principais atribuições são: 

 

7. Atuação dos educadores sociais voluntários, jovens candangos, educadores 

comunitários, monitores, entre outros. 

Para o atendimento de aluno(s) com necessidades educacionais 

especiais, a Escola conta com um monitor, cujas atribuições estão definidas na 

PORTARIA Nº 48, DE 01 DE MARÇO DE 2016, que institui o Programa Educador 

Social Voluntário, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, no período de com as seguintes finalidades: 

 I - Dar suporte às atividades de Educação Integral nas Unidades 

Escolares. 
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II - Dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado nas Unidades 

Escolares comuns da Educação Básica e nos Centros de Ensino Especial. 

Art. 4º O ESV, que for dar suporte ao Atendimento Educacional 

Especializado, receberá capacitação do (a) Profissional da Sala de Recursos da 

unidade escolar, e, após, executará, sob orientação e supervisão desse profissional, 

atividades de acompanhamento, higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem 

como de outras atividades voltadas para a área de Educação Especial, quais sejam: 

 I - Auxiliar os (as) estudantes nos horários das refeições, no uso do 

banheiro, na escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se 

vestirem e se calçarem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na 

educação física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades 

diárias, autônomas e sociais que os (as) estudantes com deficiência realizarão 

dentro e, quando necessário, fora do espaço escolar;  

II - Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de 

postura do (a) estudante, como ajudá-lo (lá) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira 

de rodas, carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque; 

 III - Acompanhar e auxiliar o (a) estudante cadeirante, para todos os 

espaços escolares a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do 

ambiente escolar;  

IV - Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 

 V - Informar ao (a) professor (a), para registro, as observações relevantes 

relacionadas ao (à) estudante;  

VI - Acompanhar e auxiliar o (a) estudante durante as atividades 

pedagógicas para aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse 

de acordo com as orientações do (a) professor (a);  

VII - Apoiar o (a) estudante que apresente momentos de descontrole 

comportamental, observando os sinais de angústia e ansiedade prévios, 

conhecendo as condições que, potencialmente, o desestruturam, buscando prevenir 
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crises, intervir o quanto antes e acompanhar o (a) estudante com alteração no 

comportamento adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob 

orientação do professor, da equipe escolar e/ou dos serviços de apoio;  

VIII - Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do (a) 

estudante com seus (suas) colegas e demais pessoas; 

 IX - Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o 

mesmo grau de complexidade e responsabilidade 

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

        

 A avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem terá caráter processual, 

formativo e participativo, de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se 

em consideração tanto as estratégias didático-pedagógicas propostas, como os 

processos de aprendizagens dos estudantes. 

      A avaliação das ações contidas, neste Plano de Ação, será feita através da 

avaliação institucional, da caixa de críticas e sugestões, dos encontros envolvendo 

família, nas reuniões pedagógicas e administrativas, visando sempre uma 

reavaliação, possibilitando rever estratégias semestrais, mensais e anuais, que 

zelem pela eficácia e eficiência do mesmo. 

       A avaliação será formativa, com vários instrumentos e análise de todo o coletivo 

da escola. A cada final de quatro semanas, haverá aplicação do teste da 

psicogênese, envolvendo os alunos do BIA e coordenação, com vistas as avaliação 

dos avanços dos alunos e reformulação de estratégias, para a progressão 

continuada. 

        Nas turmas de 4º e 5º anos (Bloco 2), também serão avaliadas as estratégias 

de reagrupamento, envolvendo os professores do contra turno, além de recuperação 

de habilidades e intervenções necessárias. 
 

Ainda conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional propostas para 

20148/2021, nos anos iniciais do Ensino Fundamental além dos registros pessoais, 

o docente conta com instrumentos legais indicados pela SEE e outros construídos 

pela Escola para a descrição do desempenho dos estudantes: RAV 1, RDIA, RAV 2, 
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Mapeamento ortográfico, pastas de acompanhamento do desenvolvimento da 

Psicogênese. . Esses princípios nos levam de imediato aos espaços da coordenação 

pedagógica e da sala de aula. Serão neles que os profissionais de educação 

deverão encontrar-se para pensar, refletir, discutir, planejar e avaliar as estratégias 

didático-pedagógicas que proporcionem a nossos estudantes a construção de 

conceitos que os levem às aprendizagens. Por conseguinte, aos conhecimentos 

históricos e acumulados pela humanidade e, por fim, possam transformar esses 

conhecimentos em saberes. Tudo isso, sem perder de vista que o trabalho 

pedagógico deve promover uma cultura escolar que respeite, reconheça e valorize 

as experiências dos estudantes atendendo a suas diferenças e necessidades 

específicas com o compromisso de efetivar a inclusão escolar e o direito de todos à 

educação com efetivas aprendizagens.” p.18 livro-4 – Currículo em Movimento - 

SEDF 

Para a Escola Classe 02 de Ceilândia, a avaliação é de suma importância 

em todos os âmbitos do processo educacional norteando as decisões pedagógicas 

bem como possibilitando a correção de falhas e reforçando aspectos positivos 

 

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

         Adotando as orientações da SEEDF, que rege avaliação sob a perspectiva 

formativa, objetivamos que ao longo do processo de ensino-aprendizagem e 

encaminhamentos didático-pedagógicos viabilizem: 

:  
• Reduzir os índices de retenção, diante da característica de ser uma escola 

com organização pedagógica em 1º e 2º ciclos de aprendizagem para atender 

melhor às diferentes necessidades dos diferentes estudantes. Isto porque 

alguns (ou muitos) necessitam de mais tempo e de metodologias 

diversificadas para atingir as aprendizagens propostas. 

2. Projeto interventivo/Recuperação Continuada 

Inserir todos os alunos com defasagem idade/série e que apresentam 

dificuldade e/ou lacunas de aprendizagem no projeto interventivo e em atividades 

diversificadas. 
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Envolver os alunos nos projetos de forma que eles possam se identificar 

como parte integrante de cada ação proposta. Envolver, por meio de reuniões 

bimestrais ou diante de necessidades especificas dos estudantes, a 

comunidade, pais e conselho escolar nos momentos de avaliação 

institucional. 

3.Conselho de Classe 

 

 Ao longo do ano também é assegurado à realização de conselhos de classe, 

bimestralmente, com intencionalidade de levantamento de metas e buscando 

solucionar dificuldades diagnosticadas envolvendo professores, coordenadores, 

gestores, orientador, equipe de apoio a aprendizagem e sala de recursos. 

 Utilizaremos como métodos de avaliação os seguintes recursos: diagnóstico 

inicial, avaliação escrita do aproveitamento escolar, auto- avaliação do aluno e do 

professor, testes da psicogênese, portfólios, observações diárias, relatórios 

descritivos bimestrais, trabalhos escolares individual e em grupo avaliação 

interdisciplinar. Onde os resultados obtidos, tanto internos quanto os externos (como 

provinha Brasil, IDEB) serão tabulados e apresentados ao grupo, detectando os 

pontos negativos e positivos do nosso fazer pedagógico, visando à afirmação da 

continuidade ou a elaboração de novas intervenções. 

 Sendo a avaliação um processo de reflexão continuada sobre uma ação, em 

um contexto coletivo, também será realizada a avaliação institucional conforme 

previsto no calendário SEDF, através de instrumentos que permitam a participação 

de toda a comunidade escolar para colaborar com a melhoria da educação escolar. 

 Vale ressaltar que a avaliação se faz necessária para que possamos refletir 

as nossas ações, sendo essencial à educação. 

 

VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

       Deve ser realizado o acompanhamento diário do desenvolvimento dos objetivos 

e aplicabilidade do PPP, em processo de aprendizagem, através de observações, de 

registros sistemáticos, auto avaliação e atividades específicas para a faixa etária. 
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         Em nossos objetivos e metas constam dar continuidade a auto avaliação, a 

avaliação institucional de todos os membros da escola e da participação dos Pais, 

nos resultados dos projetos; promover avaliação institucional semestralmente, 

envolvendo toda a comunidade escolar; avaliar, ao final de cada evento, os 

resultados alcançados e as dificuldades encontradas, para novos encaminhamentos. 

          A avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem terá caráter processual, 

formativo e participativo, de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se 

em consideração tanto as estratégias didático-pedagógicas propostas, como os 

processos de aprendizagens dos estudantes. 

       A avaliação das ações contidas, neste Plano de Ação, será feita através da 

avaliação institucional, da caixa de críticas e sugestões, dos encontros envolvendo 

família, nas reuniões pedagógicas e administrativas, visando sempre uma 

reavaliação, possibilitando rever estratégias semestrais, mensais e anuais, que 

zelem pela eficácia e eficiência do mesmo. 
      A avaliação será formativa, com vários instrumentos e análise de todo o coletivo 

da escola. Propomos que a avaliação tenha caráter diagnóstico, contínuo, 

cumulativo, formativo e sistemático, onde serão percebidas as potencialidades e a 

busca da superação das dificuldades, falhas individuais e em grupo, que possam 

interferir no processo educativo. 

 Segundo a legislação vigente da Secretaria de Educação do Distrito Federal 

os aspectos qualitativos sobrepõem-se aos quantitativos, sendo entendida como um 

processo contínuo e cumulativo realizado no decorrer do ano letivo. 
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Governo do Distrito Federal 

Secretaria de estado de educação 

Diretoria Regional de Ensino de Ceilândia 

SOE – Serviço de Orientação Educacional 

Escola Classe 02- Ceilândia 

 

 

 

 

Projeto de Transição 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, maio de 2018. 
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Projeto de Transição 

 

- Público alvo: Educação Infantil (2° Período) e 5º ano (matutino e vespertino). 

- Objetivo geral: Orientar o educando sobre a realidade dos anos iniciais do Ensino 

e dos CEF a forma mais adequada de desenvolver Hábitos de Estudos. 

- Objetivos específicos: Compreender a importância do crescimento pessoal por 

meio dos estudos, de maneira motivacional; 

- Desenvolver habilidades especificas para o estudo, como a concentração, 

organização e postura de educando; 

- Compreender a diferença entre “estudar” e “fazer tarefa de casa”; 

-Tornar a família mais atuante e participante do processo de ensino-aprendizagem; 

- Preparar os educandos para a entrada no ensino fundamental II; 

- Justificativa: 

 Estudar tem uma finalidade essencial: Aprender. Muitos educandos sentem 

dificuldades em sistematizar a aprendizagem adquirida no ambiente escolar e, na 

maioria das vezes, isso tem consequências negativas como o desinteresse, a falta 

de organização, dificuldades em compreender comandos nos exercícios e provas, 

indisciplina, dentre outras. Muitas vezes, a falta de acompanhamento familiar 

contribui para os resultados não tão satisfatórios, o que pode acarretar em sérias 

dificuldades com o ingresso nos Centros de Ensino Fundamental, onde possui uma 

quantidade maior de disciplinas e trabalhos escolares. 

 Para muitos educandos ter Hábitos de Estudos é fazer somente as tarefas de casa 

quando o(a) professor(a) a envia. Essa atitude contribui para um possível baixo 

rendimento escolar. 

 Prestar atenção nas explicações do (a) professor (a), tirar dúvidas, organizar o 

caderno, ter uma rotina diária de estudo (realizar tarefas e revisar o conteúdo visto 

em sala) são atitudes que proporcionam ao educando participar ativamente da 

aprendizagem. 

 Verificando essa realidade de falta de Hábito de Estudo em nossos educandos 5º 

ano, principalmente pelo fato de estarem em transição para o Centro de Ensino 

Fundamental, faz-se necessário uma intervenção mais ampla com as turmas das 

séries em questão, trabalhando termos específicos / ações orientadas: 
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 A importância da família para o sucesso escolar; 

 Auto estima / Motivação para o sucesso; 

 Diferença entre Estudo X Tarefa de casa; 

 Como estudar (ambiente, tempo, organização); 

 Montagem de um Horário de Estudo; 

 Postura de estudante e amigo em sala de aula; 

 Preparação para as provas / Avaliação; 

 Normas para elaboração de trabalhos escolares; 

 Aulões de CEF; 

 Drogas; 

 Visita ao Centro de Ensino Fundamental 04. 

 

Estratégias / Desenvolvimento  

 

1º Momento: Encontro com os pais dos educandos do 5º ano, para a 

explicação do projeto e firmar parceria com as famílias para a busca de um 

melhor resultado. 

 

2º Momento: Autoestima e Motivação para o sucesso, por meio do filme 

“Opostos” 

- SOE, aplicação de atividade de reflexão/análise sobre o filme - professor (a). 

 

3º Momento: Aplicação de teste de “Analise Pessoal como estudante”; 

 

4º Momento: Diferença entre Estudo X Tarefa de casa e como estudar 

(Ambiente, tempo e organização) – SOE, por meio de slides / vídeos; 

 

5º Momento: Montagem de um Horário de Estudo – SOE; 

 

6º Momento: “Postura de estudante e amigo” em uma sala de aula – SOE, 

por meio de vídeos e rodas de conversa;  
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7º Momento: Preparação para as provas / Avaliação e normas para 

elaboração de trabalhos escolares – SOE, por meio de slides / vídeos / texto 

informativos; 

 

8º Momento: Aulões de CEF e palestra com a temática Drogas 

(agendamento conforme possibilidade dos professores convidados durante a 

realização do projeto); 

 

9º Momento: Visita ao Centro de Ensino Fundamental 04. 

 

- Cronograma (conforme as atividades / ações listadas acima): 

 

- Agosto: 1º e 2º momento; 

 

- Setembro: 3º, 4º e 5º momento; 

 

- Outubro: 6º, 7º momento; 

 

- Novembro: 8º e 9º momento; 

 

- Avaliação: Será realizada ao final de cada encontro, de forma participativa. 
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

SOE – Serviço de Orientação Educacional 

Escola Classe 02 – Ceilândia Sul  

 

 

 

PROJETO:  

“PAZ E DIVERSÃO NO RECREIO” 

 
 

 

 

 

 

 

Ceilândia, Maio de 2018. 
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Projeto: “Paz e Diversão no recreio” 

. Introdução 

 O presente projeto tem por finalidade apresentar meios que contribuam 
para um recreio com paz, diversão e ludicidade. A escola tem o papel relevante 
na formação da criança em todos os sentidos, principalmente na construção de 
uma cultura de não-violência em seu espaço, e com isso faz-se necessário 
propiciar atividades que promovam a paz, a solidariedade, a cooperação e o 
respeito mútuo como forma de viabilizar a inclusão social. As experiências 
diárias no recreio, aos poucos, vão se consolidando em valores como: respeito 
ao outro e às regras, conscientização de suas atitudes e limites, harmonia na 
interação e socialização com o próximo, contribuindo assim para o seu 
desenvolvimento psicossocial. 

. Público-alvo 

Toda a comunidade escolar. 

. Objetivo Geral 

 Transformar o recreio em um momento de aprendizagem, ludicidade, paz e 
diversão.  

. Objetivos Específicos: 

        - Aprender a conviver harmoniosamente com os colegas, conservando 
assim o espaço físico e os materiais utilizados, além de conquistar a autonomia 
por meio das brincadeiras e jogos; 

       - Sensibilizar o educando sobre a importância da recreação no processo de 
aprendizagem; 

       - Integrar os educandos por meio do contato com os colegas de sua turma e 
de outras turmas, favorecendo assim a socialização; 

       - Resgatar a importância do brincar como parte essencial da formação 
integral da criança, desenvolvendo suas capacidades, criando posturas e 
reafirmando valores como respeito, cooperação, paz, honestidade, gentileza, 
tolerância, amizade, confiança, responsabilidade, compromisso e paciência. 
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.Justificativa 

A palavra “recreio” vem do latim recreare e tem como significado 

“divertimento, prazer, causar alegria”. Há em nossa escola a preocupação com 

a maneira como nossos educandos tem ocupado o seu tempo no recreio, cujo 

momento é essencial para a sua formação integral. Pensando em diminuir os 

conflitos, os pequenos acidentes eventualmente ocorridos e possibilitar aos 

educandos outras vivências corporais, faz-se necessária pôr em prática ações 

efetivas e orientadas para as nossas crianças durante o recreio. Desse modo, os 

educandos têm a oportunidade de desenvolver o conceito do “cuidar do 

espaço do recreio”, abordando o respeito tanto pelo espaço físico da escola 

como pelos colegas e os materiais disponibilizados para as atividades 

recreativas. Cheio de ludicidade, o recreio pode, cada vez mais, incentivar a 

aprendizagem significativa, desenvolver valores e despertar a cooperação entre 

os colegas. 

- Desenvolvimento/ações do projeto: 

1º- Apresentação do projeto para a equipe docente; 

2º- Levantamento de sugestões para as atividades recreativas e de nomes dos 
docentes participantes do projeto para montagem da escala; 

3º- Providenciar o material de apoio para o desenvolvimento das atividades; 

4º- Conscientização dos educandos sobre a importância do brincar e coleta de 
nomes para a monitoria; 

5º- Formação dos monitores; 

6º- Execução do projeto durante o recreio. 

- Avaliação: Será realizada durante as coordenações coletivas, pelo menos uma 
vez por mês. 

“Quando uma criança brinca, joga e finge; está recriando um outro mundo. 
Mais rico e mais belo e muito mais repleto de possibilidades e invenções do 
que o mundo onde, de fato vive”.(Marilena Chauí) 
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PROJETO INTERVENTIVO 

RECUPERAÇÃO CONTINUADA 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ceilândia, Maio de 2018 
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Projeto Interventivo 
Recuperação Continuada 

Justificativa 

 Ela é a forma encontrada para organizar o ensino fundamental, onde os 

estudantes progrediam em seus estudos sem a reprovação. Estudos, sobre esta 

forma organizativa, explicitam que elas avançam na compreensão de aprovação 

automática, pois, “contempla o aspecto pedagógico, a crença de que toda criança é 

capaz de aprender” (Freitas, 2003, p. 24). Neste aspecto é importante a aplicação de 

Projeto Interventivo para  aprendizagens e especificidades de cada estudante.  

  

Objetivo 

 

      O Projeto Interventivo, cuja as ações pedagógicas têm como objetivo 

desenvolver atividades com alternativas e estratégias diferenciadas pautadas na 

Alfabetização e Letramento da Linguagem e no conhecimento lógico-matemático. 

Com o foco em uma aprendizagem significativa, contextualizada, lúdica e prazerosa, 

formando cidadãos, construindo conhecimentos, atitudes e valores. 

 

Metodologia 

Desenvolvido em contra turno e com metodologia lúdica e utilização de jogos 

materiais concretos. O trabalho pedagógico individualizado pressupõe a superação 

da prática em sala de aula, rompendo com a ideia de uma organização da aula 

estabelecida de forma rígida e homogênea. 

Avaliação  

No projeto interventivo a avaliação ocorrerá de maneira formativa, diagnóstica 

e processual, características que  são fundamentais para que a articulação aconteça 

com o propósito de assegurar, promover e garantir as aprendizagens de nossos 

estudantes 

 O processo avaliativo deve ser oportunizado com base nos eixos 

estruturantes do currículo em movimento: cidadania, sustentabilidade humana, 

aprendizagens e diversidade, que conforme Santomé (1998, p.125), permitem uma 

organização curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e 
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relevantes socialmente, em regra geral, deixados à margem do processo 

educacional (Currículo em Movimento SEDF). 

Deve visar o desenvolvimento global do aluno de forma processual e contínua 

observando os aspectos sócio-emocional, psicomotor, intelectual, a formação de 

hábitos e atitudes, aquisição de habilidades e o domínio como tais, a superação de 

atividades e das limitações, bem como a busca por soluções em situações a serem 

resolvidas. 
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Projeto Plenarinha de Educação Infantil 

A Plenarinha de Educação Infantil é um projeto pedagógico da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, desenvolvido desde 2013, por meio 

Subsecretaria de Educação Básica/Diretoria de Educação Infantil, em todas as 

unidades escolares públicas e instituições educacionais parceiras que ofertam 

Educação Infantil no Distrito Federal. 

O referido projeto constitui-se como um processo pedagógico cujo objetivo é 

oportunizar às crianças da Educação Infantil a promoção do exercício de cidadão 

ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a 

interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas diferentes expressões e 

linguagens. 

Assim, a Plenarinha materializa-se por meio do exercício da escuta sensível e 

atenta das percepções das crianças sobre as situações que vivenciam na escola, na 

comunidade e na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria 

da Primeira Infância no Distrito Federal. A primeira Plenarinha da Educação Infantil 

ocorreu em 2013 e teve por objetivo incluir a opinião das crianças no Currículo da 

Educação Básica – Educação Infantil. Com essa ação, deu-se “voz” as crianças. 

Em 2014, a segunda Plenarinha, teve por tema o Plano Distrital pela Primeira 

Infância (PDPI), com o objetivo de ouvir as crianças acerca dos seus direitos 

descritos nesse documento. Com o tema “Escuta sensível às crianças: uma 

possibilidade para a (re)construção do Projeto Político Pedagógico”, a terceira 

Plenarinha teve o intuito de oportunizar a participação das crianças na elaboração 

do Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada unidade escolar que oferta 

atendimento à Educação Infantil. 

No ano passado (2016), a Plenarinha foi desenvolvida sob o tema: “A cidade 

e o campo que as crianças querem”. Na oportunidade as crianças conheceram 

melhor o lugar onde vivem, discutiram sobre possíveis melhorias, bem como 

encaminharam suas proposições aos representantes do poder público. 

Em 2017, a quinta Plenarinha terá por tema “A Criança na natureza: por um 

crescimento sustentável”. O projeto será desenvolvido entre os 

meses de abril a setembro e seu objetivo é aproximar o contato das crianças da 

Educação Infantil com a natureza, o interesse do cuidado consciente, a preservação 

e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim 

como o não desperdício dos recursos naturais. 

A novidade desta quinta Plenarinha da Educação Infantil 2018 é a 

participação dos alunos do primeiro ano dos anos iniciais das unidades escolares 

públicas da rede, que juntamente com as crianças da Educação Infantil, educadores 
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e comunidade escolar, terão a oportunidade de se reconhecerem como 

interlocutores e construtores de saberes e espaços. 

  

 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/catalogo_prog_e_proj_2018.p

df - PROJETO PLENARINHA IV-2018 

 

 

 


