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1 - Apresentação 

 

          O Projeto Político Pedagógico da Escola classe 03 do Gama 2018 foi 

reelaborado a partir de documentos semelhantes de anos anteriores, acrescido de 

dados coletados sob a forma de registro nas reuniões coletivas (de estudos, ou 

administrativas) ocorridas durante o ano de 2017, como também, nas reuniões que 

aconteceram na semana pedagógica que antecedeu o início do ano letivo de 2018. 

Dessa maneira, contou-se com a participação de todos os segmentos da UE, onde foi 

possível (re) discutir as ações da escola e o seu impacto na comunidade escolar.  A 

(re)elaboração  foi feita pela direção da escola, juntamente com a supervisão 

pedagógica. Observa-se que esse documento sintetiza as ações, os princípios e as 

teorias que embasam o trabalho educativo nesta UE no ano de 2018, baseado no 

arcabouço legal que trata educação. Este d o c u m e n t o  se destaca como uma 

narrativa de grande importância porque organiza e fundamenta todo o trabalho 

desenvolvido na escola no ano letivo em questão. 

          As propostas d a s  ações têm por princípio dialogar com os eixos 

transversais do Currículo em Movimento da Educação Básica, conforme orienta a 

Secretaria de Educação - diversidade, sustentabilidade, cidadania e educação em e 

para os direitos humanos. Estes eixos, também são apontados como diretrizes do 

Conselho Nacional de Educação, e são norteados pelos documentos legais como 

LDB e o  Plano Nacional de Educação. Têm por objetivo a formação de uma 

sociedade que seja propulsora de uma cultura de paz, e que defenda e promova a 

cidadania e os direitos humanos em todas as esferas sociais. Também, espera-se 

que as escolas, espaço principal da educação formal, estejam comprometidas com a 

formação de pessoas cidadãs, conscientes de sua força e de seu papel, sendo 

verdadeiramente ligadas com esta transformação em seus meios de atuação. 

Acrescenta-se que a missão de contribuir para a formação de um cidadão ativo e 

participante da sociedade exige um ensino pautado na problematização da realidade 

com conteúdos significativos intrinsecamente ligados à realidade da criança, em 

consonância com aspectos da teoria histórico crítica (Saviani, 2005). 

 As ações aqui propostas foram pensadas a partir de discussões em grupo que 

ocorreram em momentos específicos como as reuniões coletivas, geral ou por 
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área. Observa-se que isso aconteceu  durante todo ano de 2017, quando por meio de 

observações e registros desses momentos, cunhou-se propostas, ideias e ações para 

aprimorar o PPP 2018 desta UE. Também buscou-se ouvir a comunidade de 

pais/mães nas reuniões pedagógicas, por meio de questionários específicos, inclusive 

avaliativos. 

 

 Reunião com pais/mães/responsáveis 

 

 

Reunião de análise do PPP com os professores  -  março/2018 



5 
 

 

 

 

 



2. Histórico 
2.1 - Identificação da Unidade de Ensino 

 

Unidade de Ensino: Escola Classe 03 do Gama 

CNPJ:00.513.754/0001 - 45 

Endereço: E.Q 10/15 - Área Especial, Setor Leste – Gama  Zona urbana 

Telefone: 3901 - 8072 

E-mail: ec03.cregama@gmail.com 

Autorização: Portaria Nº 17 de 07/07/1963 

Data de Criação: 12/03/1963  - data de inauguração, conforme histórico. 

Autorização / Deliberação / CEE:  Decreto nº 481 de 14 / 01/ 1966 do GDF 

Reconhecimento / Deliberação / CEE: Decreto nº 3.547 de 03 / 01 / 1977 do GDF 

Nível de Ensino Ofertado: Ensino Fundamental : 1º, 2º , 3º , 4º e 5º anos, e Classe 

Especial TEA. 

Turnos de funcionamento: matutino e vespertino 

Modalidade de Ensino / Projetos: Bloco I (BIA) e Bloco II ( 4º e 5º ano)  

Diretora:  Ana Helena Bomfim Bezerra 

Vice-Diretora: Nélia Paula Rodrigues da Luz 

Supervisora Pedagógica: Meirilande de Sousa Cardoso 

Chefe de Secretaria: Adalberto Teles Coelho 

Orientadora Educacional: sem esse profissional desde o ano de 2014.  

 
 
2.2  Histórico da Escola 

 

 A Escola Classe 03 do Gama foi oficialmente inaugurada em 12.03.63 com 

05 salas de aulas atendendo a clientela da antiga pré-escola até a 4ª Série. Sua 

criação foi efetivada pelo decreto nº 481 de 14 de janeiro 1966 do Governo do 

Distrito Federal. Posteriormente, o decreto n° 3.547 de 03/01/1977,  denominou-a 

oficialmente de Escola Classe 03 do Gama, o  q u e  f o m e n t o u  uma grande 

transformação em sua estrutura. Foi reinaugurada em 08/10/1978  com 21 salas de 

aula para melhor atender a comunidade, por Elmo Serejo Farias, então governador 

do Distrito Federal, e Wladimir do Amaral Murtinho, Secretário de Educação e 

mailto:ec03.cregama@gmail.com
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Cultura do Distrito Federal. 

 Nos últimos cinquenta anos esta escola passou por várias mudanças 

significativas. Durante algum tempo funcionou em três turnos, sendo o noturno 

destinado a Educação de Jovens e Adultos. No final da década de noventa, aderiu a 

jornada ampliada, sendo a primeira do Gama neste processo. Atualmente funciona 

nos turnos matutino e vespertino, em regime de jornada ampliada. 

 

3 . Diagnóstico da Realidade 

 

 

 Os alunos da Escola Classe 03 são oriundos, em sua maioria, do setor leste do 

Gama e também da zona rural desta mesma cidade. São 576 alunos matriculados 

entre os dois turnos matutino e vespertino, sendo que 52 desses alunos são 

ANEEs. Aproximadamente 100 crianças moram na zona rural da cidade e dependem 

de transporte da SEEDF para chegar até a escola. Também há alunos que residem 

em outras cidades como Pedregal, Valparaiso e Lunabel - cidades do estado de 

Goiás. 

  A faixa estaria dos alunos e  a l u n a s  varia entre 6 e 10 anos de idade, 

sendo que há alguns alunos que têm até 15 anos de idade. D e s t a c a - s e  q u e  os 

dados socioeconômicos apresentados abaixo foram coletados a partir de questionário 

elaborado pela escola e respondido pelas famílias. Dos 576 questionários entregues, 

312 foram devolvidos e respondidos.  

 O b s e r v a - s e  q u e  a participação de algumas famílias no 

p r o c e s s o  d e  educação formal dos filhos ainda é deficitária o que pode ser 

constatado por meio das respostas de itens  do questionário de pesquisa realizado pela 

escola, como também pela falta de participação dos mesmos em não responder às 

perguntas. 

 De modo geral a pesquisa feita neste ano apontou que mais da metade das 

crianças moram com o pai e a mãe, e a maioria tem o ensino fundamental 

incompleto, e renda m é d i a  variando de dois a quatro salários mínimos.  

 Um baixo percentual dos pesquisados frequentam cinema, sendo menor 

ainda o percentual daqueles que visitam exposições, museus e teatros. A televisão 
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foi apontada como o maior meio de entretenimento destas famílias. Cerca de 

50% dos alunos não tem acesso a computadores, tão pouco  a internet. 

 A realidade social da comunidade da Escola Classe 03 do Gama não difere da 

conjuntura do país no que tange aos índices de violência como roubo e homicídios, 

além do uso de drogas que pode ser visto à luz do dia nas proximidades da escola. 

Esses fatores compõem a narrativa de muitos alunos e alunas que apresentam 

vulnerabilidade  socioeconômica e,  também, uma estrutura familiar fragilizada. 

Consequentemente, a escola assume um papel relevante à comunidade quando 

busca propiciar a este público um ambiente de aprendizagem voltados para uma 

cultura de paz. 

 Localizada  entre quadra 10/15, área especial do setor leste, a escola atende 

atualmente  aproximadamente 563 alunos, todos regularmente matriculados em um 

dos dois turnos: matutino e vespertino. São 31 turmas do Ensino Fundamental de 09 

Anos, distribuídas entre 1ºs, 2ºs, 3ºs, 4ºs e 5ºs ano, e uma Classe Especial para 

crianças autistas. 

  Observa-se que a SEEDF segue as orientações da LDB e a escola adotou o 

sistema de ciclos de aprendizagem. Assim o ensino fundamental de 9 anos está 

dividido em 2 blocos: Bloco I – BIA ( 1º, 2º e 3º ano) e Bloco II (4º e 5º ano).  Além 

disso, a escola também é um polo de atendimento psicopedagógico com Serviço  de 

Apoio à Aprendizagem e atende  alunos TDAHs de outras escolas. 

 Os alunos do turno matutino entram às 7:30 e saem da escola às 12:30; o 

lanche é servido as 9:30 e o recreio acontece de 10:00 às 10:20. O turno vespertino 

entra às 13:00 e sai às 18:00, com o lanche sendo servido às 15:10, e o recreio 

acontecendo da 15:30 às 15:50. 

 

3.1 Espaço Físico 

 

 A estrutura física da escola está construída sobre uma área de 8000 metros 

quadrados sendo 6000 metros de área construída em alvenaria, murado, que atende 

as finalidades a que se propõe. Em 2018 dispõe de 16 salas de aula sendo que 

para isso houve a necessidade de desativar a sala  polivalente (sala 06), destinada à 

aplicação do projeto de psicomotricidade, de reagrupamentos e outros projetos, 

transformando-a em sala de aula. Existem 06 salas na parte debaixo da escola, mais 
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antiga, que dispõe de banheiros. São destinadas aos alunos menores de 1º e 2º ano 

do ensino fundamental de 09 ano. Salienta-se que esse espaço físico não dispõe de  

uma rampa de acesso à outra parte da escola ( mais alta) o que dificulta a 

locomoção das pessoas com deficiência física como as duas alunas e um aluno 

cadeirante, além de duas alunas cegas. Quando necessário, os/as cadeirantes são 

carregadas pelos servidores (monitores) da escola quando precisam se deslocar. Não 

há quadra esportiva e nem auditório o que traz muito desconforto à comunidade 

escolar durante os eventos culturais, uma vez que não há acomodações adequadas 

para todos. 

 

3.1.1  Ambientes pedagógicos 

 
 Os espaços destinados às salas de aula são: 

Os espaços destinados às salas de aula, respectivamente nos turnos matutino e 

vespertino, são: 

• sala 06 – 5º ano A e 5º F 

• sala 07 – 5º ano B e 5º ano E 

• sala 08 – 5º ano C e 5º ano D 

• sala 09 – 4º ano A e 4º ano F  

• sala 10 – 4º ano B e 4º ano G  

• sala 11 – 3º ano B e 3º ano F  

• sala 12 – 3º ano A e 3º ano D 

• sala 13 – 3º ano C e 3º ano G  

• sala 14 – 4º ano D e 3º ano E  

• sala 15 – 4º ano C e 4º ano E 

• sala 16 – 1º ano B e 1º ano E   

• sala 17 – 1º ano C e 2º ano D  

• sala 18 – 2º ano A e 2º ano E  

• sala 19 – 2º ano B e 2º ano F  

• sala 20 – 1º ano A e 1º ano D 

• sala 21-  2º ano C e Classe Especial 

 

Observa-se que as salas 16, 17, 18, 19, 20 e 21 possuem banheiros; todos com 2 

boxes contendo vaso sanitário e lavatório. 

 Além das salas de aulas existem outros ambientes que promovem o 

fortalecimento do trabalho pedagógico como: 

Sala de leitura: utilizada semanalmente por alunos e professores. Para facilitar  a 
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organização há horários definidos para a utilização desse espaço. 

Sala  de  informática:  o/a professor/a leva sua turma em um horário definido por meio 

de um cronograma no qual são apresentados aos alunos atividades/jogos vinculados 

aos conteúdos ministrados em sala de aula. Nesse espaço atua duas professoras no 

matutino: uma é professora de atividades readaptada, e a outra é professora de 

informática de área específica. No turno vespertino, até o momento da reelaboração 

deste PPP, não há um professor. 

Sala de vídeo: é o maior espaço da escola, nele são promovidas reuniões 

pedagógicas e administrativas. Também é utilizado por alunos e professores para a 

exibição de filmes e documentários relacionados ao conteúdo proposto pelo currículo 

da SEEDF.
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3.1.2 - Ambientes Administrativos 

 

 A parte administrativa da escola está composta pelos seguintes ambientes: 

• 1 secretaria 

• 1 almoxarifado 

• 1 direção e 1 banheiro 

• 1 banheiro masculino(servidores)  

• 1 banheiro feminino (servidores) 

• 1 sala de professores e 1 banheiro feminino (dois boxes) 

• 1 copa 

• 1 mecanografia 

• 1 banheiro feminino com 4 boxes, sendo um adaptado para deficientes físicos-
a l u n a s .  

• 1 banheiro masculino com 04boxes, sendo 01 adaptado para deficientes 
físicos-alunos.  

• 1 sala utilizada como cantina comercial 

• 1 sala utilizada pelos auxiliares de educação readaptados e funcionários 
terceirizados 

• 1 sala dividida em dois ambientes: Sala de Recursos e EEAA 

• 1 sala dividida em 2 ambientes: SOE e SAA 

• 1 cantina – lanche da escola 

• 1 sala - depósito para armazenar o lanche 

• 1 guarita 

• 1 depósito para guardar material de limpeza  

• 1 depósito de gás 

 

 Nota-se em muitos desses espaços um desgaste acentuado causado pelo uso 

e intempérie; mesmo já tendo passado por várias reformas precisam de uma revisão 

estrutural. Neste ano realizou-se a pintura do prédio, pequenos reparos nos dois 

parques e na área verde que fica dentro da escola. Os banheiros masculino e 

feminino dos discentes também tiveram manutenção como conserto de portas, 

reparos elétricos e hidráulicos. A copa situada na sala dos professores também teve 

reparos como a troca do revestimento da bancada que contem a pia. 

 

 A escola não possui espaço adequado para o recreio; grande e sem 

obstáculos. No entanto, há uma área livre onde se improvisa um campinho de areia e 

um parquinho em condições pouco satisfatórias para o uso. 

 Existe 01 parquinho com brinquedos que teve alguns reparos como pintura e 
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revisão da sua estrutura, e uma área lateral destinada a horta escolar. Há outra área 

lateral destinada ao estacionamento de carros dos servidores da escola. 

 É costume no início do ano letivo a revitalização do pátio com pintura do 

piso, e a disponibilização de lixeiras. Também a aquisição de novos brinquedos 

para uso no intervalo, definindo-se previamente o espaço de cada equipamento, 

facilitando-se assim o recreio dirigido. 

 Salienta-se que as salas de aula tiveram o mobiliário trocado, bem como a 

secretaria e o espaço do supervisor administrativo (cargo substituído pelo supervisor 

pedagógico em 2017). Embora já tenhamos adquirido móveis para sala dos 

professores e direção no ano de 2015, e substituído os ventiladores quebrados 

em sala de aula,alguns equipamentos ainda deixam a desejar; mesas antigas, 

armários danificados e sem tranca. A necessidade de reparos ou substituição 

deste bens faz-se urgente como a revitalização do parquinho para  as crianças da 

Educação Infantil.  

 Convém acrescentar que o piso da escola é muito irregular o que favorece o 

acontecimento de vários acidentes durante o período de aula, principalmente durante 

os vinte minutos de recreio em cada turno. Desse modo, orienta-se, diariamente, os 

alunos e alunas da escola a NÃO CORRER, no intuito de que acidentes como 

quedas, trombadas, e outros, não aconteçam. 
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RESULTADO DO QUESTIONARIO SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS, 

RESPONDIDO PELAS FAMÍLIAS:TOTAL DE 455 QUESTIONÁRIOS. 
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A casa é:
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DOS PROFISSIONAIS 

 

No momento os profissionais que atuam na EC 03 são:  

• 1 diretora e 1 vice-diretora 

• 1 supervisora pedagógica 

• 1 chefe de Secretaria e 1 secretária 

• 1 pedagoga da EEAA 

• 1 professor de Sala de Recursos  

• 2 professoras - coordenadoras 

• 4 professoras readaptadas 

• 16 professores regentes no turno matutino  

• 16 professores regentes no turno vespertino 

• 02 professores da Portaria 259, ambos em regime de 20hs/semanal, sendo que 

um deles encontra-se sob restrição médica quanto a regência, e realiza outras 

atividades pedagógicas  na escola 

• 1 monitor 

• 3 educadoras sociais 

• 2 merendeiras terceirizadas da empresa G & E 

• 2 porteiras 

• 01 auxiliar de educação readaptada 

• 01 vigia da SEEDF 

• 6 servidores terceirizados responsáveis pela limpeza, de empresa privada  

 

 

 Observa-se que  a orientadora educacional da escola está sob restrição médica 

e exerce outras funções na escola. No momento, apesar da grande necessidade, não 

há orientador educacional nessa unidade de ensino. 
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4- Função Social 

 

 O Artigo XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que 

a educação é um direito de todas as pessoas e tem por objetivo o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais. 

 A escola tem uma grande responsabilidade ética na implementação desse 

documento, que é fruto de um pacto internacional consolidado em 1948 no 

âmbito da Organização das Nações Unidas. Desse modo, os educadores 

comprometidos com a justiça social, e com a construção da cidadania e da 

democracia, devem considerar seus princípios na organização do trabalho educativo. 

 A construção da democracia exige desenvolver uma cultura de direitos  

humanos, buscando a formação de pessoas ativas e críticas, conscientes de 

seu papel social e atuantes eticamente e politicamente em seus coletivos de 

atuação. 

 Sabendo que o acesso a educação é um direito fundamental, a Escola 

Classe 03 (EC03) estabelece como missão maior promover a educação de 

qualidade concebendo-a como um processo coletivo e contínuo de humanização, 

em que todos os sujeitos envolvidos se educam e aprendem os conhecimentos 

científicos, pautados em valores e na dignidade humana. Assim, as crianças 

e n v o l v i d a s  n e s s e  p r o c e s s o  t e r ã o  m a i s  c h a n c e s  d e  

tornarem-se  adultos/as conscientes e capazes de exercerem plenamente sua 

cidadania, e assim, podem defender e promover uma cultura de paz.  

 O art. 22 da LDB diz que a educação básica, da qual o ensino 

fundamental é parte integrante, deve assegurar a todos “a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”, fato que confere ao ensino 

fundamental, simultaneamente, um caráter de terminalidade e continuidade. 

Também na LDB, a educação é concebida como um processo de formação 

abrangente, incluindo a formação p a r a  a   cidadania e entendendo o trabalho 

como u m  principio educativo; portanto, não restrito somente às instituições 

de ensino. Dessa maneira, a função social da escola passa a ser mais que a 
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aquisição do conhecimento, no qual a escola buscará desenvolver um trabalho 

pedagógico voltado primeiramente à criança, valorizando suas experiências e sua 

leitura de mundo, proporcionando momentos favoráveis à construção coletiva de 

novos conhecimentos e para a aquisição da cultura acumulada ao longo da história 

da humanidade. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam que as novas relações entre 

conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação e, mais do 

que nunca, “aprender a aprender”. Acrescenta-se que para muitos pensadores tal 

ideia está alicerçada em princípios do neoliberalismo. Assim, a educação básica 

tem a função de promover condições para que o/a aluno/a construa instrumentos 

que o capacitem para um processo de educação permanente. 

 
5. Princípios 

 

 Para Freitas (1994) e Brandão (1993) a educação costuma  ser pensada 

como um meio de formar cidadãos que a sociedade deseja, criando-os a partir  do 

repasse de saberes e costumes que legitimem determinadas formas de pensar e 

agir. Com efeito, tal consideração continua em voga em discussões atuais, podendo-

se citar autores como Rocha (2004), que também salienta a concepção de que a 

educação favorece a criação de normas e valores que, por sua vez, dão movimento 

às subjetividades. 

 Além disso, a educação é o meio que permite ao homem/mulher forma-se e 

construir-se num ser digno e consciente de suas ações. É por meio da Educação 

que ele constrói a sua cidadania ativa e crítica, e interage com o meio, com o outro, 

podendo ou não, transformar a sua vida e consequentemente a sociedade. 

 Paulo Freire defende que estar no mundo resulta do processo de estabelecer 

relações entre subjetividade individual e realidade objetiva. Para Freire estas duas 

dimensões da natureza humana vão permitir aos indivíduos conviverem com a 

pluralidade para transcender sua subjetividade. E reafirma: 

 

 Volto a insistir na necessidade imperiosa que tem o educador 
de se familiarizar com a sintaxe, com a semântica dos grupos 
populares, de entender como eles fazem sua leitura de mundo… de 
sentir sua cultura, sentir sua religiosidade de forma respeitosa de 
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forma dialética e não como se fosse expressão pura de sua 
alienação. (FREIRE,1968) 
 

 

 Nos documentos que orientam a Educação Básica como LDB (1996) e os 

PCNs (2002) o homem é definido  como um ser inacabado que está sempre em 

processo de aprendizagem em busca de mudança, realçando que a hominização é o 

homem/mulher em busca da razão, a singularização é a postura na sociedade, que é 

única de cada um, e a socialização é ser membro de uma comunidade aprendendo a 

conviver em grupo. 

 Nesse contexto, baseados no currículo proposto pela SEEDF,  a EC 03 busca 

um processo educativo em que os indivíduos sejam vistos, não apenas como  

portadores de conhecimentos para o mercado de trabalho, mas, igualmente como 

seres conscientes de sua cidadania e de sua responsabilidade com sua vida, e a do  

outro. 

 

 
6. Objetivos 
 
 

 A Escola Classe 03 do Gama tem por objetivo contribuir para formação 

acadêmica e científica das crianças regularmente matriculadas, conforme sua 

missão institucional, atuando de acordo com as políticas educacionais da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal e utilizando-se das estratégias pensadas 

com o coletivo. 

            Neste sentido, de maneira mais específica, fica estabelecido os seguintes 

objetivos: 

Considerar que todos são capazes de aprender e interagir socialmente.  

➢ Ter consciência da responsabilidade ética da escola com a aprendizagem 

de todos os alunos.  

➢  Ga ran t i r  que  o  conhec imen to  fo rma l   se ja  e fe t i vamen te  

opo r tun i zado  a  t odos  os  a lun os .  

➢  P romover  a  soc ia l i zação  da  r i qu eza  i n te lec tua l  e  cu l t u ra l ,  

ab r i ndo  cami nh os  pa ra  a  aç ão  das  cam ad as  popu la re s ,  

capac i tand o -os  pa ra  c r i a rem a l t e rna t i vas  na  busca  po r  
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melho res  cond iç ões  soc ioe conôm icas ;   

➢  Cumpr i r  com leg i t im idade  a  Le i  d e  D i re t r i zes  e  Ba ses  da  

educação  (Le i  9 394 /96  ) .  

➢  Ava l i a r  o  educan do  no  seu  ca rá te r  i n teg ra l ,  r espe i tando  as  

d i f e rença s .  

➢  Va lo r i za r  as  mú l t i p las  i n te l i gênc ias ,  opo r t un i zando  ao  

educador  dese nv o lve r  suas  po ten c ia l i dade s .  

➢  Desen vo lve r  c o n teúdos  c u r r i cu a l res  e  re lac io ná - los  com  o  

co t i d iano  do  edu cando ,  u t i l i zand o  s i t uações  que  apa reçam em 

sa la  de  au la .  

➢  Desen vo lve r  p r i nc íp ios  d e  va l o res  e  é t i ca ,  p rop i c iando  o  

respe i to  mú tuo  e  a  so l i da r i ed ad e ,  den t ro  de  um  amb ien te  de  

i n te ração .  

➢  Resga ta r  a  un i dade  do  sabe r  e  do  faze r  a t ravés  da  uma 

p rá t i ca  i n te rd i sc ip l i na r  que  pe rc o r ra  um caminh o  opos to  á  

f r agmen tação  do  conhec ime n to .  

➢  P ropo rc iona r  cond ições  favo r áve is  pa ra  a  cons t rução  

consc ien te  de  va lo res  c í v i cos  e  s oc ia i s .  

 

 

 

 
7. Concepções Téoricas 

 

 O aporte téorico deste PPP baseia-se nas concepções da pedagogia 

histórico-crítica, defendida e pensada por Saviani que entendem a educação 

como um elemento fundamental ao desenvolvimento de um  país, sob o 

pensamento de igualdade e da educação como um direito de todos, uma vez que  

esta tem uma função social quando pautada em princípios de democracia. De 

acordo com Saviani ( 2011, p. 13) a educação é “o ato de produzir direta e 

intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. Assim,  a pedagogia 

histórico-crítica está interessada em articular a escola com as necessidades da 
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classe trabalhadora e está empenhada em pôr em ação métodos de ensino 

eficazes.  

 

 

8. Organização do Trabalho Pedagógico 
 

8.1  Corpo Docente 
 

 O corpo docente é formado por pedagogos, em sua maioria especialistas. 

Atuam diretamente nas salas de aulas, e a escolha do ano/turma é determinada pelo 

critério de antiguidade,  cursos de formação continuada, conforme orienta a Portaria 

para a escolha de turmas da SEDF. Estes servidores, em sua maioria, possuem 

carga horária de 40 horas semanais, atuam diariamente nas turmas perfazendo uma 

jornada de 25 horas de regência e 15 de coordenação. 

 No ano de 2018, dos 32 professores regentes, 24 são profissionais efetivos da 

SEEDF e oito estão sob o regime de contratação temporária. Todos têm ensino 

superior com formação em pedagogia; a grande maioria tem especialização. Três 

professores são subst i tu ídos em sa la de aula uma vez por semana 

devido à redução de regência de classe, de acordo com o Plano de Carreira da 

categoria; são substituídos por professores designados para cumprir a Portaria 259, 

que trata dessa questão. Ressalta-se que mais professores possuem esse direito, 

contudo,  não há na escola outros professores para a substituição (Portaria 259) 

 Há quatro professores/as readaptados desenvolvendo outras funções na 

escola: sala de informática, apoio a direção/coordenação e sala de leitura. Ressalta-se 

que há duas professoras fora de regência por restrição médica, sendo acompanhadas 

pelo serviço de saúde da SEEDF.  

 Três professores têm jornada de trabalho 20 horas na EC 03 - dois no matutino 

e 1 no vespertino. Os demais trabalham em jornada ampliada: 5  horas (relógio) de 

regência e 3 horas (relógio) de coordenação.  
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8.1.1 Organização semanal das coordenações pedagógicas  

 

 

As segundas e sextas-feiras as coordenações pedagógicas dos professores 40 

horas, jornada ampliada, podem ser realizadas  fora  do  espaço  escolar.  

Na terça-feira realizam o planejamento das aulas da semana. Os professores de cada  

ano/turma se reúnem e, com o auxilio das coordenadoras, planejam as ações e 

atividades pedagógicas para a semana. 

Na quarta-feira acontecem as reuniões coletivas - administrativas e pedagógicas - 

além de estudos de interesse do coletivo de professores no campo da 

formação continuada. Os temas para estudo são escolhidos a partir da  

necessidade apontada pelos docentes. 

 

ATIVIDADES ANUAIS 

 

Festa da família: homenagem às mães, pais e outros membros dos diferentes 

modelos familiares – realizada no final do1º semestre letivo. 

 

 

Festa junina: festa que envolve toda a escola em um sábado do mês de junho. 

Neste dia são realizadas atividades culturais que dialogam com as tradições da 

cultura popular brasileira, como danças, músicas, comidas, etc. Parte d o dinheiro 

arrecadado neste dia é destinado à realização da festa da criança no mês de 

outubro, e o restante é investido em melhorias para a escola. 

DANÇA DOS PROFESSORES - LANÇAMENTO DA FESTA JUNINA 2017 

 

Festa da Criança: dia em que a escola organiza festividades com brinquedos, 

comidas especiais  voltadas especificamente para os alunos. 

 

Chá Literário: atividade com o objetivo de aproximar alunos e comunidade do 

mundo literário. Neste dia há apresentações sobre livros e autores que foram objetos 

de estudo dos alunos ao longo do ano. Os dois turnos apresentam juntos e há 

estandes com livros, vídeos e apresentações culturais. Busca-se despertar o prazer e 
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o gosto pela leitura em toda a comunidade escolar. 

 

Expo ciências:: atividade que objetiva aproximar e desenvolver nos alunos  o sentido 

da pesquisa.  Neste dia são expostos trabalhos nas diferentes áreas como jogos, 

maquetes, etc; são trabalhos produzidos em sala de aula, ou não, motivados pelos 

conteúdos das diferentes disciplinas. Os dois turnos se encontram no mesmo horário 

e  apresentam e/ou expõem os trabalhos produzidos pelos alunos.  

 

Formatura dos alunos do 5º ano: esse momento é organizado pela escola em dois 

dias - há o dia da solenidade em que os alunos vestem roupa específica (beca) e 

recebem um certificado produzido pela escola; no outro dia há a comemoração dos 

alunos  no Nicolândia Center Park. 
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CRONOGRAMA DAS COLETIVAS DE ESTUDOS 

DATA RESPONSÁVEL TEMA 

28/02 Direção 
Oficina sobre o FAMA- Fórum Alternativo Mundial 
da Água. 

07/03 Serviços Especializados 
Semana da Conscientização e Promoção da 
Educação Inclusiva aos ANEES. 

Tema: A subjetividade da pessoa com deficiência. 

14/03 Direção Ambiente alfabetizador/Relatório avaliativos. 

28/03 Direção Mapeamento Ortográfico. 

04/04 Serviços Especializados Apresentação dos serviços /Adequação Curricular. 

02/05 Direção 
Produção textual. 
Organização da Festa Junina. 

16/05 Direção Oficina Matemática 

30/05 Direção Ciências em Sala de aula 

20/06 Serviços Especializados Oficina sobre Sexualidade 

04/07 Direção Preparação Circuito de Ciências 

15/08 Serviços Especializados Oficina sobre Psicomotricidade 

08/08 Direção Fórum de Rendimento 

29/08 Direção Base Nacional Curricular 

05/09 Serviços Especializados Preparação para a Semana de Luta. 

26/09 Serviços Especializados Bullyng 

03/10 Direção Preparação para a Semana da Criança. 

17/10 Direção A definir. 

31/10 Serviços Especializados O que é transtorno? O que é deficiência? 

07/11 Direção Preparação para o dia da Consciência Negra 

21/11 Serviços Especializados Devolutivas 2018 

17/12 Direção Fórum de Rendimento 
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8.2  Equipe Multiprofissional 

 

 Em uma acepção mais ampla, a educação acontece em todos os campos da 

escola, e é protagonizada por todos aqueles que, intencionalmente, transformam sua 

rotina de trabalho em ação educativa. Sob essa ótica, são considerados 

profissionais da educação todos os servidores envolvidos direta ou indiretamente 

nos processos educativos e de gestão da escola, independentemente de suas 

frentes de atuação. Os profissionais da educação são sujeitos fundamentais da 

ação educativa e, por isso, devem assumir o compromisso com a formação integral 

do estudante. 

 As relações estabelecidas entre os profissionais da educação e a comunidade, 

os estudantes e seus pares são determinantes para atingir os objetivos expressos 

no Projeto Político-Pedagógico da escola. Para tanto, é necessário repensar sempre 

a prática, que deve ser pautada por estudos e pela autoavaliação, compreendendo 

a incompletude essencial que  constitui os seres humanos, percebendo-se como 

sujeitos transformadores, críticos, criativos e éticos. 

 A escola possui uma equipe de servidores com formação profissional variada, 

conforme a legislação específica, e adequada ao desempenho da função de cada um. 

 

8.2.1 EEAA e SAA 

 

 As Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem são compostas por 

pedagogos e psicólogos que atuam numa perspectiva multidisciplinar. Essa atuação 

está voltada para o contexto institucional pedagógico, considerando sempre as 

múltiplas variáveis que possam interferir no desempenho acadêmico dos 

estudantes – dificuldades psicopedagógicas, socioafetivas, entre outras – no intuito 

de facilitar e incentivar o processo de ensino e aprendizagem.  

 As equipes também atuam no sentido de contribuir para o aprimoramento 

dos profissionais das unidades escolares, a partir da interlocução entre os agentes 

envolvidos na superação das dificuldades de aprendizagem dos estudantes. 

 O Serviço de Orientação Educacional (SOE), por excelência, trabalha na 

perspectiva  da tríade, professor, aluno e família.  Possui uma forma de trabalho 

mais abrangente na dimensão pedagógica, pois articula junto aos demais 
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educadores – atuando em todas as etapas e modalidades da educação básica – o 

trabalho dos sujeitos da instituição educacional, buscando conhecer a realidade e 

transformá-la, para que ela seja mais justa e humana. Ao focar sua ação no 

desenvolvimento de um educando, desenvolve seu trabalho em parceria com a 

equipe gestora da instituição educacional, promovendo parcerias internas e externas, 

a fim de tecer uma rede social e interinstitucional que colabore com o 

desenvolvimento integral do estudante. 

 Um dos maiores desafios da orientação educacional no cotidiano escolar é 

contribuir com a construção da gestão democrática, visando fortalecer a construção 

coletiva de um Projeto Político Pedagógico que promova o êxito do trabalho escolar, 

com base nos princípios humanistas e críticos, e na qualidade social. Logo, a atuação 

do orientador educacional avançará à medida que o trabalho pedagógico estiver 

efetivamente organizado no ambiente escolar de maneira coletiva, uma vez que a 

orientação educacional é um espaço de sistematização e produção de 

conhecimentos, com a finalidade de agir e refletir acerca das inúmeras 

transformações que permeiam a escola e a sociedade. Uma das dimensões 

fundamentais da atividade de orientação educacional é o respeito ao ser humano, a 

defesa de sua dignidade, e garantia de igualdade de direito, que promova sua 

aprendizagem sem sofrer qualquer tipo de preconceito e discriminação na escola. 

Contudo, apesar de sua relevância, a Escola Classe 03 do Gama não dispõe deste 

profissional desde 2014 o que acarreta um enorme prejuízo à comunidade escolar. 

 A sala de recursos, tem papel importante no desenvolvimento do trabalho 

com alunos portadores de necessidades especiais e busca  um trabalho  conjunto e 

cooperativo com o docente. Aponta caminhos, estratégias e recursos que 

potencializem o trabalho do professor em sala de aula. Paralelamente desenvolve 

atividades com alunos, fortalecendo o trabalho do professor e atuando de forma 

específica no processo ensino aprendizagem dos alunos que necessitarem do 

atendimento. A atividade deste serviço de apoio não se limita ao aluno, mas se 

constitui um suporte a professores, pais e equipe gestora, no tocante ao processo 

educacional da instituição.  
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8.2.2  Sala de Recursos 

 
 A sala de recursos, tem papel fundamental no desenvolvimento do trabalho 

com alunos portadores de necessidades especiais e busca  um trabalho  conjunto e 

cooperativo com o docente. Aponta caminhos, estratégias e recursos que 

potencializem o trabalho do professor em sala de aula. Paralelamente desenvolve 

atividades com alunos, fortalecendo o trabalho do professor e atuando de forma 

específica no processo ensino aprendizagem dos alunos que necessitarem do 

atendimento. A atividade deste serviço de apoio não se limita ao aluno, mas se 

constitui um suporte a professores, pais e equipe gestora, no tocante ao processo 

educacional da instituição.  
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9. Estratégias de Avaliação 

 

 Para Luckesi avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista 

reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória 

nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva” (LUCKESI, 2005, p. 35). 

Embasados nas concepções de avaliação para as aprendizagens e das 

aprendizagens, contidas no documento da Secretaria de Educação do DF, 

Diretrizes de Avaliação Educacional 2014-2016, os envolvidos no processo 

pedagógico do BIA e do Bloco II, da Escola Classe 03 do Gama, adotam as 

seguintes instrumentos de avaliação, na concepção formativa, que dialogam com 

estes conhecimentos preconizados legalmente. 

Prova bimestral – São elaboradas conjuntamente por todos os professores 

regentes do Ano, englobando os dois turnos. O 1º bloco tem prova de linguagens e 

matemática, e o 2º bloco realizam provas das diferentes disciplinas.  

Avaliação diagnóstica: ocorre ao longo do ano letivo e reforça a avaliação (Informal) 

para aprendizagem. 

Conselho de Classe – ao final de cada bimestre todos os professores do ano/série, 

matutino e vespertino, mais os profissionais especializados (EEAA, SAA, SOE e Sala 

de Recursos) e direção, se reúnem para a realização desta prática avaliativa formal, 

preconizada pelo Regimento Escolar. São 5 horas de Conselho para cada Ano, onde 

a participação de todo o grupo envolvido no processo pedagógico é necessária para 

que se conheça as potencialidades, e as fragilidades, com a finalidade de buscar 

soluções viáveis à turma ou aluno. Neste dia, dada a importância do momento, os 

alunos têm horário de aula reduzido -3 horas (relógio). Esta estratégia foi amplamente 

discutida com todo o grupo considerando a necessidade e relevância desta avaliação, 

sendo o aluno, em seus aspectos multidimensionais, o objeto dos relatos e discussões 

desta instancia avaliativa que tem a proposição de identificar e analisar as dificuldades 

dos alunos e propor ações para serem articuladas na escola e pela escola. 

RAv – Registro de Avaliação formal, previsto no regimento escolar, feito 

bimestralmente pelo professor, com o auxilio dos registros diários realizados em sala 

de aula. 
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Registros pessoais: prática de avaliação informal que auxilia o professor no 

acompanhamento das aprendizagens já construídas, ou que estão em processo. 

Vivência - estratégia avaliativa formal adotada pela SEEDF, assegurada pela LDB, 

que possibilita a promoção de estudantes para o ano escolar seguinte, sempre que 

seu progresso for evidenciado. 

 

Avaliação Institucional 

 

 Do ponto de vista institucional a escola realizará conforme o calendário 

estabelecido pela Secretaria de Educação, momentos coletivos de avaliação com 

toda a comunidade escolar, tendo como foco o trabalho desenvolvido pela unidade 

educacional, com a participação de todos os segmentos escolares. Neste processo 

todos são avaliados e avaliadores. Assim, ao final de cada semestre letivo é feita uma 

avaliação institucional com vistas  a buscar estratégias que possa melhorar o trabalho 

educacional no período semestral seguinte         

 Quanto a avaliação do próprio Projeto Político Pedagógico, esta acontecerá 

processualmente, e poderá dentro da avaliação institucional, ser feita de maneira 

sistemática. A reflexão constante das ações desenvolvidas com base nas 

orientações do projeto, devem balizar a sua validação, bem como modificações e 

ajustes necessários. 

 As avaliações externas - Prova Brasil, ANA e Provinha Brasil - acontecem na 

escola com o intuito de coletar dados para promover políticas públicas de interesse do 

Estado, e também da sociedade, descartando-se a preocupação com o ranqueamento. 

Além disso,  a Provinha Brasil e a ANA tem por objetivo redirecionar o trabalho 

pedagógico por meio de avaliações que podem refletir o  bom andamento das ações 

produzidas dentro da escola. 

 

 
10  Organização Curricular 

 
 Esta instituição de ensino atende aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental,  e 

uma turma de Classe Especial - TEA. 

 Os Anos Iniciais estão divididos em dois blocos: bloco I – BIA (1º, 2º e 3º ano) e 
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bloco II (4º e 5º ano). 

 As turmas do ano letivo de 2018 correspondem; 05 (cinco) turmas de 1º 

ano, 06 (seis) turmas de 2º ano, 07 (sete) turmas de 3º ano, 07(sete) turmas de 

4º ano e 06 (seis) turmas de 5º ano, e uma Classe Especial/TEA. 

  Quanto a Educação Inclusiva há 13 (treze) turmas de Integração 

Inversa, 13 (treze) turmas de Classe Comum Inclusiva, 05 (cinco) classes comuns 

e 01(uma) Classe Especial/TEA. 

             Na Escola Classe 03 do Gama busca-se desenvolver um trabalho 

pedagógico voltado às reais necessidades dos/as alunos/as, valorizando suas 

experiências pessoais, despertando e promovendo em cada um a aprendizagem 

da verdadeira cidadania. Nesse contexto de construção de igualdade, as 

diferenças contribuirão para enriquecer o diálogo de respeito, onde o preconceito 

perde espaço para a valorização do outro, e  para a construção de uma sociedade 

de fato democrática. 

 O trabalho de elaboração e organização curricular deve, sempre que 

possível, ser um trabalho coletivo. Acreditamos que  a Coordenação Pedagógica, 

instituição cuja finalidade é refletir a escola, é o espaço legítimo de construção de 

todo o processo pedagógico. Nesse sentido, a carga horária diária de cada turma tem 

duração de 05 (cinco) horas, ministradas em no mínimo 200 (duzentos) dias 

letivos, conforme preconiza a LDB, sob a responsabilidade de um único professor 

que tem em horário contrário à sua regência, 03 (três) horas para a coordenação 

pedagógica. Nesse tempo o professor pode refletir e planejar suas aulas, bem 

como discutir suas ideias e dúvidas no coletivo. As segundas e sextas-feiras esta 

coordenação poderá ser individual, inclusive em outros espaços diferentes do escolar 

 Os componentes curriculares e o calendário cívico são desenvolvidos por 

meio de atividades que contemplem os temas transversais. O fazer pedagógico é 

planejado tendo como princípio à contextualização e interdisciplinaridade em 

consonância com os documentos legais. Nesse contexto é importante proporcionar 

atividades culturais, de acordo com o currículo, que envolvam as famílias, como 

também, as reuniões de pais e do Conselho Escolar. 

 O planejamento divide-se em diferentes momentos. No inicio de cada ano letivo 

a escola realiza o seu planejamento anual; reúne-se todo o corpo docente, 
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administrativo e os serviços para definirem as principais metas, os projetos a serem 

desenvolvidos, os eventos sócio educacionais, o cronograma contendo reuniões, 

Conselhos de Classes, semana de provas, etc. Esta atividade normalmente é 

realizada na primeira semana do ano letivo, onde se define os coordenadores e a 

classe de atuação de cada docente. 

 As terças e quintas-feiras são destinadas ao planejamento entre os professores 

do mesmo ano, momento também destinado a confecção de materiais, atividade de 

reforço ou cursos de formação. As quartas-feiras são destinadas às reuniões 

coletivas, estas dedicadas a momentos de estudo, oficinas, palestras etc. (ver anexo  

 O trabalho pedagógico desenvolvido na unidade tem sua essência na política 

educacional determinada pela Secretaria de Educação. Entretanto, diversas são as 

iniciativas de alguns docentes na implementação de ações inovadoras que facilitem a 

aprendizagem de seus alunos. Esta prática revela uma dinâmica própria do fazer 

pedagógico da escola, que ao longo dos últimos anos demonstra uma tendência 

natural pelo trabalho baseado na pedagogia de projetos. Sobre isso cabe dizer que a 

pedagogia de projetos deve permitir que o aluno aprenda-fazendo e reconheça a 

própria autoria naquilo que produz por meio de questões de investigação que lhe 

impulsionem a contextualizar conceitos já conhecidos e descobrir outros que 

emergem durante o desenvolvimento do projeto. Nesta situação de aprendizagem, o 

aluno precisa selecionar informações significativas, tomar decisões, trabalhar em 

grupo, gerenciar confronto de ideias, enfim desenvolver competências interpessoais 

para aprender de forma colaborativa com seus pares. 

 Nesse processo a mediação do professor é fundamental, pois ao mesmo tempo 

em que o aluno precisa reconhecer a sua própria autoria no projeto, ele também 

precisa sentir a presença do professor que ouve, questiona e orienta, visando 

propiciar a construção de conhecimento do aluno. A mediação implica a criação de 

situações de aprendizagem que permitam ao aluno fazer regulações, uma vez que os 

conteúdos envolvidos. 

 Ressalta-se que os projetos desenvolvidos na escola são sistematizados para 

que os alunos possam formalizar os conhecimentos colocados em ação. O trabalho 

por projeto potencializa a integração de diferentes áreas de conhecimento, assim 

como a integração de várias mídias e recursos, os quais permitem ao aluno expressar 
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seu pensamento por meio de diferentes linguagens e formas de representação. 

 Do ponto de vista de aprendizagem no trabalho por projeto, Prado (2001) 

destaca a possibilidade de o aluno recontextualizar aquilo que aprendeu, bem como 

estabelecer relações significativas entre conhecimentos. Nesse processo, o aluno 

pode ressignificar os conceitos e as estratégias utilizadas na solução do problema de 

investigação que originou o projeto e, com isso, ampliar o seu universo de 

aprendizagem. 

 Em se tratando dos conteúdos, a pedagogia de projetos é vista pelo seu caráter 

de potencializar a INTERDISCIPLINARIDADE. Isto de fato pode ocorrer, pois o 

trabalho com projetos permite romper com as fronteiras disciplinares, favorecendo o 

estabelecimento de elos entre as diferentes áreas de conhecimento numa situação 

contextualizada da aprendizagem. No entanto, muitas vezes o professor atribui valor 

para as práticas interdisciplinares e com isso passa a negar qualquer atividade 

disciplinar. Essa visão é equivocada, pois Fazenda (1994) enfatiza que a 

interdisciplinaridade se dá sem que haja perda da identidade das disciplinas. Nesse 

sentido, Almeida (2002) corrobora com estas ideias destacando:  

 

(...) que o projeto rompe com as fronteiras disciplinares, tornando-as permeáveis na 

ação de articular diferentes áreas de conhecimento,mobilizadas na investigação de 

problemáticas e situações da realidade. Isso não significa abandonar as disciplinas, 

mas integrá-las no desenvolvimento das investigações, aprofundando-as 

verticalmente em sua própria identidade, ao mesmo tempo, que estabelecem 

articulações horizontais numa relação de reciprocidade entre elas, a qual tem como 

pano de fundo a unicidade do conhecimento em construção. (p.58) 

 

 O conhecimento específico – disciplinar – oferece ao aluno a possibilidade de 

reconhecer e compreender as particularidades de um determinado conteúdo, e o 

conhecimento integrado – interdisciplinar – lhe dá a possibilidade de estabelecer 

relações significativas entre conhecimentos. Ambos se realimentam e um não existe 

sem o outro. Este mesmo pensamento serve para orientar a integração das mídias no 

desenvolvimento de projetos. Conhecer as especificidades e as implicações do uso 

pedagógico de cada mídia disponível no contexto da escola, favorece ao professor 
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criar situações para que o aluno possa integrá-las de forma significativa e adequada 

ao desenvolvimento do seu projeto. Por exemplo, quando o aluno utiliza o computador 

para digitar um texto, é importante que o professor conheça o que envolve o uso deste 

recurso em termos de ser um meio pedagógico, mas um meio que pode interferir no 

processo de o aluno reorganizar as suas ideias e a maneira de expressá-las. Estar 

atento, e buscando a compreensão do uso das mídias no processo de ensino e 

aprendizagem, é fundamental para a sua integração no trabalho por projetos.  

 

 

10.1. das modalidades de ensino 

 

• DO BLOCO I – 1º, 2º e 3º anos iniciais 
 

 Observa-se que em 2018 não há turmas de educação infantil nesta UE. 

Portanto, no bloco I temos: 9 turmas no matutino e 9 no vespertino. Desse total, 5 

turmas são de 1º ano, 6 de 2º ano e 7 de 3º ano. Também há uma Classe 

Especial/TEA destinada a dois alunos autistas. Todo o trabalho pedagógico é 

baseado no Currículo em Movimento da Secretaria de Educação. 

 As seguintes atividades compõe a rotina diária e  semanal  dos alunos. 

Acolhida com uma leitura de vários gêneros textuais (todos os dias) 

Sala de vídeo (uma vez por semana) – visualização de uma história com 

finalidade de reconto oral pelos alunos e interpretação dos aspectos principais. 

Nesta atividade busca-se estimular a opinião crítica dos alunos, ao ouvir suas 

ideias a respeito da história. Os filmes selecionados tem o objetivo de trabalhar e 

despertar o interesse pelos conteúdos desenvolvidos em sala. 

atividades recreativas dirigidas (uma vez por semana) – é realizada no campinho de 

areia e tem por objetivo desenvolver atitudes de socialização e respeito ao outro 

através de jogos e brincadeiras. 

 Sacola literária – uma vez por semana os alunos levam para casa uma sacola 

confeccionada pela escola com um livro escolhido pelo aluno, com a finalidade de 

estimular o contato da criança com os livros e a aquisição do gosto pela leitura. 

    Sala de leitura - tem o objetivo de incentivar e despertar no aluno o gosto pela 

leitura. Cada    turma tem um dia e horário específico. O acompanhamento e o 
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desenvolvimento das atividades neste ambiente é de responsabilidade do professor 

regente. 

   Atividades psicomotoras -  são destinadas principalmente aos alunos de 1º ano 

que apresentam dificuldades no processo de alfabetização. Não há um profissional 

específico para estas atividades. Sabendo que através do corpo em movimento a 

criança experimenta, explora, cria e desenvolve seu potencial, contar com o 

trabalho de um professor especialista nesta área poderia propiciar avanços 

significativos no processo ensino-aprendizagem, dos alunos do 1º ano. Mais 

importante ainda é que os exercícios propostos também poderiam ajudar àqueles 

que apresentam dificuldades acadêmicas. Há duas professoras na escola com 

especialização Lato Sensu no curso de psicomotricidade que auxiliam os demais 

profissionais, na medida do possível. 

 

   Reagrupamento permanente - o grupo de professores do 3º ano com o 

objetivo de iniciar, avançar e consolidar habilidades importantes para que o aluno 

alcance um nível de aprendizagem satisfatório, realiza o reagrupamento 

permanente envolvendo os quatros, ou três, professores do 3º ano de cada turno. 

Percebeu-se que esta estratégia ajudou a diminuir o número de retenção nos 

anos anteriores, por possibilitar aos alunos com dificuldades de aprendizagem 

um atendimento mais individualizado, voltado às suas reais necessidades. 

  Recreio - atividade diária de 20 minutos de duração. Objetiva a interação entre 

os alunos,  onde a brincadeira é o elemento principal desta relação. Como a escola 

não tem um amplo espaço para a recreação solta, são oferecidos aos alunos 

alguns brinquedos no horário do intervalo. Bolas, ping-pong, mesas de totó, aero 

rock, elásticos, damas, atividades para colorir; bonecas e carrinhos são usados 

nesse momento com a finalidade maior de evitar as brincadeiras de correr, que 

podem causar acidentes graves. Os  alunos do 1º ano e 2º ano têm o recreio  

separado dos demais. Trata-se de crianças menores que podem se machucar com 

mais facilidade em caso de quedas e trombadas. 

 

  ROTINA BIMESTRAL 
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• Reagrupamento - a cada bimestre, durante uma semana previamente 

agendada, é realizado o reagrupamento entre os três anos (1º, 2º e 3º anos). 

Executa-se uma diretriz da SEEDF para o BIA, com a participação de todos 

os professores do Bloco I, mais coordenadores, direção e professores 

readaptados. As atividades dos cinco dias da semana são planejadas com 

antecedência e têm duração de 90 minutos. Norteados pela psicogênese, os 

professores dividem os alunos em grupos menores e as atividades propostas 

têm o objetivo de fomentar estratégias para que os alunos avancem de nível 

na teoria psicogenética. Os eixos norteadores do Currículo em Movimento são 

considerados na elaboração das propostas de leitura e escrita. 

• Provas bimestrais - também a cada bimestre há uma semana destinada às 

provas – português e matemática - sendo estas mais um instrumento que 

compõe a avaliação de aprendizagem dos alunos. São pensadas e 

elaboradas por todos os professores de cada ano, num dia específico, 

agendado no planejamento anual que ocorre no início do ano letivo. Não são 

mensuradas numericamente, têm o objetivo de detectar a aprendizagem, e a 

não-aprendizagem dos conteúdos de cada ano. A cada bimestre, para que os 

professores de cada ano possam reunir-se no mesmo turno para a elaboração 

dessas provas, é necessário fazer alterações nos turnos de aula de algumas 

turmas. Estas alterações são informadas na primeira reunião de pais e também 

por escrito. 

•  Projeto Interventivo - esta estratégia pedagógica mais específica, é destinada 

aos alunos do 3ºs e 5ºs anos que ainda não consolidaram o processo de 

alfabetização e correm o risco de serem retidos ao final do ano letivo. As 

atividades propostas aos estudantes têm o objetivo de ajudá-los a desenvolver 

as habilidades de leitura e escrita e raciocínio lógico matemático. São  

d esen vo l v i d a s  p o r  vá r i o s  p ro f i s s i on a is  d a  esco la  

 

BLOCO II – 4º e 5º anos 

 

 Em 2018 há 13 (treze) turmas do 2º bloco: sete turmas do 4º ano e seis do 5º 

ano. O trabalho desenvolvido também está pautado nas diretrizes para o 2º ciclo - 1º e 
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2º bloco dos anos iniciais do ensino fundamental. Ass im,  i gua lmen te  foi adotada 

a estratégia do reagrupamento intra e extraclasse como medida pedagógica no 

auxílio  ao processo ensino /aprendizagem, para os alunos que, por algum motivo, 

ainda tenham problemas relacionados à alfabetização. Realizam - diária,  

semanalmente e bimestralmente - a mesma rotina construída para o 1º bloco; contudo 

as especificidades de cada ano (4º e 5º) são consideradas. 
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11. Plano de Ação para Implementação do PPP 
 

Plano de Ação EEAA 

 

JUSTIFICATIVA 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) da SEE/DF constitui-se de um serviço de apoio técnico-

pedagógico de caráter multidisciplinar, composto por profissionais com formação em Psicologia e em Pedagogia. Este 

serviço visa contribuir para o aprimoramento da atuação dos profissionais das instituições educacionais, bem como 

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

cultura de sucesso escolar; 

 

Segundo a Orientação Pedagógica - OP (2010) do SEAA, a atuação da EEAA deverá ser direcionada para o 

assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem em suas perspectivas 

preventivas, institucional e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da instituição 

educacional; 

 

O SEAA foi regulamentado em 2008, com a Portaria nº254 de 12/12/2008, embora a prestação desse serviço já 

acontecesse na rede de ensino do DF, com base nas orientações legais da LDB/1996, pelas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica do CNE, CNE/CEB nº02/2001 entre outros documentos balizadores de políticas do 

MEC; 

 

Com base no exposto, este Plano de Ação se justifica na medida em que explicita o planejamento das ações coletivas que 

serão promovidas no ano de 2018, pela Equipe do SEAA, tomando como referencial as três dimensões de atuação, quais 
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sejam: 1ª Dimensão – Mapeamento Institucional; 2ª Dimensão – Assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar; 3ª 

Dimensão – Acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Conhecer a estrutura 

física e funcional da 

escola; 

Identificar nas 

práticas educativas, 

as tendências 

educacionais e as 

concepções sobre 

educação, ensino e 

aprendizagem;  

Conhecer o 

Regimento interno, os 

projetos e a proposta 

pedagógica 

Análise dos 
documentos 
institucionais da 
Unidade Escolar: 
Projeto Político 
pedagógico; 
Estratégia de 
matrícula; 

Levantamento de 
dados junto a 
secretaria: 
quantitativo de 
alunos, índices de 
reprovação, 
defasagem 
idade/série; 

Escuta pedagógica 
com professores, 
direção, 
coordenação e 
Sala de recursos. 

 

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 

.professores regentes, 
direção, coordenação 

Alunos que apresentem 

dificuldades de 

aprendizagem da EC 03 

Gama 

Ao longo do ano letivo 

com ênfase no 

primeiros meses de 

aula. 

A avaliação será realizada 

ao longo do processo de 

pesquisa dos documentos 

e profissionais da 

instituição. 
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a organização do 
trabalho 
pedagógico, 
buscando melhorar 
a qualidade da 
educação. 

da avaliação e 

reconstrução do 

Projeto político 

Pedagógico; 

Participar das 

coordenações 

coletivas 

apresentando 

sugestões 

pertinentes aos 

planejamentos 

em questão; 

Participação 

nos Conselhos 

de Classe; 

Contribuir na 

elaboração dos 

projetos e 
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eventos 

escolares 

diversos; 

Oficinas 

temáticas  e 

palestras 

previamente 

definidas; 

Intervenção nas 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES PARCERIAS PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Participar de 

momentos  

situações de 

queixa escolar 

conforme 

estabelece o 

Procedimento de 

Avaliação e 

Intervenção das 

Queixas escolares 

(PAIQUE). 

Induzir o 

processo 

contínuo de 

autoavaliação 

das escolas da 

educação 

básicas. 

Contribuir para 

elaboração e 

implementação do 

Projeto político 

pedagógico; 

Desenvolver 

coletivamente 

estratégias que 

favoreçam o 

trabalho em equipe. 

Alunos que apresentem 

dificuldades de 

aprendizagem da EC 03 

Gama. 

Ao longo do primeiro 

semestre letivo; 

 

 

Semanalmente; 

 

 

 

 

 

 

 

Bimestralmente; 

 

 

Durante todo ano 

letivo; 

 

 

 

A avaliação será 

realizada à 

medida que as 

estratégias 

planejadas no 

PPP  e as outras 

ações sejam 

executadas. 
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Durante todo ano 

letivo. 
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DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Acompanhamento 

do Processo de 

Ensino- 

aprendizagem dos 

alunos. 

Meta 2 

Estratégia 2.12 

Criar 

mecanismos 

para o 

acompanhamen

to 

individualizado 

dos alunos do 

Ensino 

Fundamental, 

atentando para 

as 

especificidades 

do estudante de 

forma a garantir 

a qualidade do 

atendimento. 

Construir juntamente 

com o professor (a), 

alternativas teóricos- 

metodológicas de 

ensino e de 

avaliação com o 

foco na construção 

de habilidades e 

competências dos 

alunos. 

Acompanhar e atender 

de forma 

individualizada 

intervindo diretamente 

com o aluno priorizando 

as dificuldades 

específicas de cada um 

trabalhando as 

percepções, 

habilidades e 

expectativas a respeito 

do seu aprendizado; 

Acompanhar e analisar 

os projetos 

interventivos, 

reagrupamentos e 

reforços escolares da 

escola; 

Realizar atividades 

dirigidas, tais como 

Semanalmente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanalmente; 

 

 

 

 

Bimestralmente. 

A avaliação será 

realizada ao longo 

do processo do 

acompanhamento 

das atividades. 
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jogos, dramatizações. 
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Plano de Ação SAA 

 

 

CRE: GAMA 

Unidade Escolar Polo:     ESCOLA CLASSE 03                                                                          Telefone: 39018072 

Nome do professor:   FRANCINEIDE SANTOS ZEFERINO                                                       Matrícula: 201645-1 

E-mail: franzeferino@yahoo.com.br                                                                                           Celular: 62-982549000 

Unidades escolares atendidas no Polo: EC03, EC15, EC21 E CED06.  

 

 

 

 

A Portaria nº 39 de 09 de março de 2012, institui e normatiza a organização do atendimento aos estudantes com Transtornos 

Funcionais Específicos por meio da criação das Salas de Apoio à Aprendizagem, como parte do Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem. Este serviço caracteriza-se pela multidisciplinariedade no atendimento ao estudante diagnosticado com TFE, prestado 

por profissionais com formação em Pedagogia ou Psicologia.  Direcionado ao acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem 

numa perspectiva institucional e interventiva, baseia-se nas intervenções direcionadas ao estudante (Nível 03 do PAIQUE) de acordo 

com a Orientação pedagógica, sempre em articulação com os profissionais das Equipes Especializadas e da Orientação Educacional 

das Unidades Escolares. 

 As ações desenvolvidas pela Sala de Apoio a Aprendizagem devem estar norteadas, planejadas e embasadas em documentos 
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oficiais da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O direcionamento institucional, preventivo e avaliativo das ações deve 

estar em consonância, além da Orientação Pedagógica do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, com o suporte didático-

pedagógico e teórico-metodológico do(as): (a) Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal em suas respectivas 

modalidades; (b) Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala; (c) Regimento Escolar das 

Escolas Públicas do Distrito Federal; (d) Orientação Pedagógica do Serviço de Orientação Educacional; (e) Orientação Pedagógica do 

Ensino Especial; (f) Estratégia de Matrícula da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; entre outros. 

             A Sala de Apoio a Aprendizagem, polo da EC03 do Gama, atende por semestre de 36 a 40 estudantes do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais, conforme orientações da Portaria 39 de 09/03/2012 e Estratégia de Matriculas da SEE de 2018. Todos com laudo médico 

e relatório de avaliação pedagógica comprovando serem estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TDA,TDAH,TOD,TC, 

Dislexia, Disgrafia, Disortografia, Dislalia e Discalculia). São estudantes que em função do seu TFE apresentam dificuldades de 

aprendizagem, matriculados em classe comum inclusiva, necessitando assim, de intervenção pedagógica especializada. 

 

 

  

 

, 
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PLANO DE AÇÃO DA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM/ITINERÂNCIA 

EIXO DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

OBJETIVOS AÇÕES 
RESPONSÁVEI

S 
CRONOGRAMA 

AVA

LIA

ÇÃO 

     

 

  

 

EIXO DE 

ATUAÇÃO 

Assessoramento 

ao professor(a) 

das  turmas com 

TFE. 

 

 

 

 

 

 

 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 

14/07/2015) 

Meta 2 

Estratégia 2.38 

Implantar 

estratégia de 

acompanhament

o aos estudantes 

com 

necessidades 

educacionais 

especiais, 

 AÇÕES 

Assessorar a 

rotina da sala de 

aula com 

intervenções 

pedagógicas 

específicas.  

Contribuir com a 

formação 

continuada  

docente, para 

que o professor 

tenha recursos 

 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇ

ÃO 

O 

professor 

e a 

coordena

ção farão 

avaliaçõe

s à 

medida 

que se 

fizer 

necessári
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Atendimento e 

acompanhament

o mediado. 

transitórias ou 

não, segundo a 

Resolução 

CNE/CEB n° 2, 

de 2001, nas 

salas de apoio à 

aprendizagem, 

garantindo a 

presença de 

profissional 

responsável. 

 

IV – superação 

das 

desigualdades 

educacionais, 

com ênfase na 

promoção da 

cidadania e na 

erradicação de 

todas as formas 

de discriminação; 

técnicos 

pedagógicos, 

metodológicos e 

promova 

situações 

didáticas de 

apoio ao 

processo ensino-

aprendizagem.   

 

 

-Participar de 

atividades de 

sensibilização. 

-Trabalhar auto 

retrato, auto 

imagem no 

espelho. 

-Desenvolver  

habilidade de 

identificar a si 

mesmo e o outro, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimentos 

iniciais.. 

 

 

 

 

 

 

 

o ou 

dentro do 

planejam

ento da 

UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

estudante 
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trabalhando o 

próprio nome e 

as concepções 

de identificação e 

das relações eu-

outro, por meio 

de dinâmicas e  

técnicas 

apropriadas 

 

-Trabalhar 

desenho da 

família, da escola 

e dos espaços 

sociais aos quais 

pertence. 

Analisando-os de 

forma coerente 

percebendo sua 

importância e 

quais 

interferências 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento do 

semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os 

atendimentos 

 

fará auto 

avaliação 

oral, no 

momento 

da 

vivência 

em 

grupo, 

expressa

ndo seu 

sentiment

o e 

compree

nsão 

sobre a 

importânc

ia das 

regras do 

jogo e da 

vida. 
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possíveis nesses 

espaços sociais.  

 

-Proporcionar 

através da 

utilização de 

jogos, dinâmicas 

e brincadeiras 

desenvolver a 

compreensão da 

importância do 

cumprimento de 

regras pré-

estabelecidas. 

- Criar momentos 

de reflexão sobre 

a importância 

das regras na 

convivência 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento do 

semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

avaliação 

será feita 

ao longo 

do 

processo 

de 

atendime

nto, 

mediante 

realizaçã

o das 

atividade

s 

propostas 

e das 

observaç
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- Desenvolver 

atividades para 

melhorar 

percepção  

corporal como: 

-posição do 

corpo e as 

diversas 

possibilidades de 

deslocamento. 

Posições do 

corpo no espaço:  

- Em pé 

- Sentada 

- Agachada 

- Deitada 

- deslocamento 

nas diferentes 

posições: 

- Engatinhar 

- Caminhar de 

diferentes formas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento do 

semestre. 

 

 

 

 

 

ões no 

decorrer 

dos 

atendime

ntos, 

observan

do-se as 

evoluçõe

s 

pedagógi

cas e as 

necessid

ades 

individuai

s dos 

estudante

s, quanto 

aos 

aspectos   

comporta

mental,   

aprendiza



63 
 

- Correr 

-pular 

- Serpentear 

- Contribuir para 

a noção, 

compreensão de 

esquema 

corporal.  

 

-Quebra-cabeça 

de níveis 

graduais de 

dificuldades.  

- Reprodução da 

figura humana 

com massinha de 

modelar, argila, 

tinta e papel, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento do 

semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

gem,  

social ou  

afetivo-

emociona

l. 

Posterior

mente, 

através 

dos 

registros 

elaborad

os ao 

longo do 

ano letivo 

sobre 

cada 

aluno 

individual

mente, 

redação 

do 

parecer 
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Trabalhando 

noções básicas 

de referenciais 

espaciais: 

em cima, em 

baixo, em frente, 

atrás, primeiro, 

último, perto, 

longe, grosso, 

fino, cheio, vazio, 

pouco, muito. 

- Exercícios para 

fixar a 

lateralidade: 

- Comer, 

pentear-se, 

desenhar, 

cumprimentar, 

escrever, etc. 

 

 

-atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento do 

semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento do 

técnico. 
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psicomotoras de 

circuito: 

amarelinha com 

bambolês. 

Movimento de 

arremessar 

bolinhas de gude 

e de tênis no 

círculo, no cesto, 

deslocar-se para 

a direita e para a 

esquerda com 

um ou dois pés, 

frente e atrás. 

-Atividades de 

relaxamento.  

 

-Proporcionar 

execução de 

brincadeiras e 

atividades 

psicomotoras 

semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimentos do 

semestre. 
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direcionadas, 

favorecendo o 

desenvolvimento 

motor, cognitivo 

e afetivo.  

Atividades: 

Trabalhos 

manuais, 

desenho, recorte, 

colorir, jogos, 

colorir pequenas 

formas 

geométricas. 

- Classificar 

figuras 

geométricas. 

- Criar novas 

formas- montar e 

desmontar lego. 

- Trabalhar o 

calendário, o 

relógio, o mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimentos do  

semestre 
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Localização de 

cidades, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fazer leitura e 

releitura de 

imagens e textos.  

Atendimentos do  

semestre 

 

 

 

 

 

 

Atendimentos do 

semestre 

  

 

 

 

 

Atendimentos do  

semestre 
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-Fazer reconto 

da história.  

- Recriar a 

história  através 

do desenho. 

-desenvolver a 

capacidade de 

organização do 

pensamento, 

seriação, 

classificação,  

 

 

 

 

  

 

-Leitura de letras 

(vogais), leitura 

de sílabas 

(consoantes/vog

ais), escrita de 

 

Atendimentos do 

semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimentos do 

semestre 
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sons, palavras, 

frases e textos.  

 

- Realizando 

atividades de 

rimas, 

consciência 

fonológica e 

aliteração. 

Parlendas e trava 

línguas, caça-

palavras e 

palavras 

cruzadas.  

 

- Trabalhando 

poemas e letras 

de musicas 

Autores como: 

Cecília Meireles, 

Vinícius de 

Morais , 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todos os 

atendimentos do 

1º e 2º semestre 
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Toquinho.   

Jogo dos sete 

erros 

 

 

 

- Desenvolver 

atividades com 

jogo da memória, 

bingo de letras, 

sílabas e 

palavras, jogo 

lince, diferentes 

tipos de dominós, 

resta um, dama, 

xadrez, banco 

imobiliário,  

quebra-cabeça, 

bingo de letras, 

quem sou eu, 

jogo da rima, 

perfil, detetive,  
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entre outros. 

- Organizar as 

atividades no 

caderno  

- Elaborar 

lembrancinhas 

referentes a 

datas 

comemorativas, 

máscaras, 

álbum.  

-Jogar trilha 

-Executar 

receitas e ouvir 

explicações. 

-Utilizar o teatro 

como forma de 

expressão e 

comunicação. 

-Propor soluções. 

-Manifestar 

opiniões e 
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respeitar a 

opinião dos 

outros. 

-Buscar 

informações em 

diferentes fontes 

(revistas, 

jornais). 

-Socializar a 

leitura.  -Manejar 

o dicionário. 

 -Realizar 

trabalho/atividad

es tais como: 

Desenho, 

pintura, músicas, 

dramatização, 

dança, 

modelagem com 

massinha e 

argila, confecção 

de brinquedos. 
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Tocar 

instrumentos 

musicais, 

bandinha 

pedagógica.  

- Propiciar 

interação entre 

os alunos e o 

desenvolvimento 

perceptivo, 

afetivo, bem 

como a 

consciência de 

si. 

-Jogos 

específicos da 

matemática. 

- atividades de 

raciocínio logico, 

quebra cuca, 

jogo serpentes e 

escadas, liga 4, 
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jogo da vida, 

dominó das 

operações 

matemáticas 

básicas, jogo dos 

pontos, entre 

outros. 
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Plano de Ação da Sala de Recursos 

 

         Fundamentação legal 

 A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal apresenta a Orientação 

Pedagógica da Educação Especial, em consonância  com a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva de Inclusão Educacional ( MEC/SEESP, 2008), que 

tem como objetivo garantir acesso, participação e condições adequadas de 

aprendizagem aos estudantes .  Assegurar a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso a todos os alunos ao ensino 

regular ( com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de 

ensino): 

• Oferece  o Atendimento Educacional Especializado – AEE; Sala de 

Recursos na própria instituição educacional, no período denominado de 

contraturno . 

• Formação continuada dos  professores que atuam especificamente no 

atendimento educacional especializado e na formação continuada dos 

professores que atuam no ensino regular na perspectiva de educação inclusiva. 

•  Promove acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, 

comunicações e informação; estimula  a participação da família e da 

comunidade; 

•  promove a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas 

educacionais. 

 

Legislação internacional 

  

• Declaração dos Direitos Humanos, 1948 

• Declaração de Jomtien, 1990 

• Declaração de Salamanca , 1994 

• Convenção da Guatemala, 1999 
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• Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão, aprovada em 

Quebec – Canadá, em 2001 

• Convenção da ONU,2006 

Legislação Nacional 

• Constituição da República Federativa do Brasil, 1988 

• Lei nº 7853, 1989. Dispõe sobre  a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência 

• Lei nº 8069,1090. Dispõe sobre o ECA 

• Lei nº 9394, 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 

• Lei nº 10098, 2000. Dispõe sobre LIBRAS 

• Decreto nº 3956, 2001. Promulga a Convenção Interamericana para 

eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas 

portadoras de deficiência 

• Decreto nº 5626, 2005. Regulamenta  sobre LIBRAS 

• Decreto nº 6094,2007. Dispõem sobre a implementação dos Planos e 

Metas Todos pela Educação 

• Decreto nº 6571,2008. Estabelece que os estudantes da educação 

especial sejam contabilizados duplamente no FUNDEB 

• Portaria nº 2678,2002. A prova diretriz e normas de uso do sistema 

Braille 

• Resolução CNE/CEB nº 02 ,2001. Institui Diretrizes Curriculares Pra a 

Educação Especial 

• Resolução nº04 CNE/CEB,2009. Institui Diretrizes Operacionais para o 

AEE 

• Parecer CNE/CEB nº 13, 2009. Institui as Diretrizes Operacionais para o 

AEE, na Educação Básica na modalidade Educação Especial 

• A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC, 2008) pontua que: 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
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eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes , 

considerando suas necessidades específicas . As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se 

daquelas realizadas na sala de aula  comum, não sendo substitutivas á 

escolarização. 

• LBI( Lei Brasileira de Inclusão) LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO 

DE 2015. 

Art. 1o  É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício 

dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

 

Objetivo Geral: O Atendimento Educacional  Especializado realizado nas salas de 

recursos é definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Especial na 

Educação Básica ( CNE/CEB) como um serviço de natureza pedagógica, conduzido 

por professor especializado que suplementa e complementa as orientações curriculares 

desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e modalidades da educação 

básica 

 O professor  utilizará recursos e estratégias pedagógicas diferenciadas, a fim de que o 

aluno alcance o currículo da base comum, respeitando evidentemente suas 

possibilidades.  O  AEE é o eixo central e principal para que a inclusão ocorra, pois 

alunos com deficiência e os demais, que são público alvo da Educação Especial, 

precisam ser atendidos em  suas especificidades, para que possam participar, 

ativamente do ensino comum. 

Público Alvo  

Alunos matriculados na ESCOLA Classe 03 do Gama, diagnosticados com: Deficiência 

Intelectual, Deficiência física, Deficiências Múltiplas, TEA – Transtorno do Espectro 

Autista 

Deficiência Mental ou Intelectual 

É a incapacidade caracterizada por limitações , tanto no funcionamento intelectual 

como no comportamento adaptativo , expressa nas habilidades adaptativas conceituais, 

sociais e práticas. Essa incapacidade tem início antes dos 18 anos de idade. ( 

orientação pedagógica/2010) 

 Deficiência física 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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É caracterizada pelo comprometimento de condições motoras que acometem algumas 

pessoas de forma a comprometer-lhes a mobilidade , sua  coordenação motora geral e 

ou sua fala. Geralmente essas implicações são conseqüentes de lesões neurológicas , 

neuromusculares , ortopédicas , reumáticas ou má formação de natureza congênita. ( 

OP/2010) 

 Deficiência Auditiva 

Consistem na perda  bilateral, parcial ou total , de quarenta e um decibéis ou mais , 

aferida por audiograma nas freqüências de 500hz, 100hz, 2000hz   e 3000hz.  (Decreto 

nº 5296/2004) 

 Deficiência Visual 

Consiste na redução - baixa visão-  ou perda total da visão – denominada cegueira . 

• Baixa visão : prejuízo da função visual  mesmo após tratamento e/ ou 

refração óptica  

• Cegueira : situação de ausência total da visão , chegando , á perda total 

de projeção de luz. (O P /2010) 

Transtornos Globais do Desenvolvimento 

Caracterizam-se por um comprometimento grave e global em diversas áreas do 

desenvolvimento: habilidades de interação social e recíproca, habilidades de  

comunicação ou presença de estereotipias  de comportamento, interesses e atividades 

. Os estudantes com TGD são aqueles que possuem diagnósticos de autismo, 

síndromes do espectro do autismo e psicose infantil.( DSM-IV-TR) 

Altas Habilidades / Superdotação 

Notável desempenho e/ou elevada potencialidade em algum dos seguintes aspectos, 

isolados ou combinados: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, 

pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talentos especiais para 

artes e ou capacidade psicomotora.( ALENCAR/ FLEITH, 2001) 

Atribuições dos profissionais em Sala  de Recursos 

• Atuar como docente nas atividades de complementação ou de suplementação 

curricular especifica 

• Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição 

de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com 

deficiência ao currículo e a sua interação no grupo 
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• Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades 

da instituição educacional 

• Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo 

educacional 

• Informar á comunidade escolar acerca da legislação e das normas educacionais 

vigentes que asseguram a inclusão educacional 

• Participar do processo de identificação e de avaliação pedagógica das 

necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio especializado 

necessário para o estudante 

• Preparar material especifico para o uso dos estudantes na sala comum e na sala 

de recursos 

• Orientar a elaboração de material didático-pedagógico que possa ser utilizados 

pelos estudantes nas classes comuns do ensino regular 

• Indicar e orientar o uso de equipamentos e de materiais específicos , bem como 

de  outros recursos existentes na família e na comunidade e articular , com 

gestores e com professores para que a proposta pedagógica da instituição 

educacional seja organizada coletivamente em prol de uma educação inclusiva 

• Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das 

adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante 

com necessidade  educacional especial 

• Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais : 

atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, 

dentre outros 

• Fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de  levá-los a ter condições de 

decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades e 

motivações 

• Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais valorizando as 

diferenças e a não discriminação 

• Preparar materiais e atividades especificas para o desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes 

• Orientar  o professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam a 

autonomia e o envolvimento do estudante em todas as atividades propostas ao 

grupo 
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• Promover a inserção dos recursos tecnológicos de informação e de 

comunicação no espaço da sala de aula 

• Realizar adequações de material didático pedagógico pra atender as 

necessidades dos estudantes 

• Reconhecer os pontos fortes e de maior interesse e as dificuldades do estudante 

• Ofertar suporte pedagógico aos estudantes , facilitando-lhes o acesso aos 

conteúdos desenvolvidos em classe comum   

Objetivos específicos 

• Subsidiar o trabalho docente oferecendo orientações teóricas e práticas que 

favoreçam o enriquecimento da prática pedagógica, tanto do professor 

especializado como do professor da classe comum. 

• Auxiliar e promover as adequações curriculares. 

• Sugerir e divulgar cursos relacionados à inclusão e à educação especial. 

• Participar do processo de identificação e tomada de decisões do atendimento ás 

necessidades educacionais do aluno. 

• Levantar demanda de aluno incluído e em que série para sugestionar visitas dos 

regentes a essas escolas e até mesmo coordenarem juntos por modalidade e 

por afinidade. 

• Atendimento a todos os professores regentes; a fim de dar suporte pedagógico 

ao professor regente em horário contrário. 

• Atendimento a pais de alunos incluídos; 

• Orientar ao professor quanto à leitura dos relatórios psicopedagógicos e laudos 

médicos. 

• Orientar o professor nas dificuldades apresentadas e nas adaptações 

necessárias ao desenvolvimento pedagógico. 

• Realizar e participar troca de experiências, estudos, confecção de material. 

• Participar dos estudos de caso dos Alunos com deficiência da EC 03 do GAMA;  

• Conscientização da comunidade escolar do processo de inclusão; 

• Reunir pais e alunos para a sensibilização. 
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• Promover acessibilidade através de adaptação física, mobiliário e material 

pedagógico. 

• Orientar e promover conhecimento aos professores e a comunidade escolar, 

viabilizando uma prática pedagógica que favoreça a proposta de inclusão 

educacional. 

• Buscar vaga , quando necessário, em instituição educacional regular para 

inclusão dos alunos com deficiência, respeitando a vontade dos pais para 

melhor atendimento do aluno.  

• Promover palestra com os profissionais da educação para estudo e abordagem 

de temas relacionados à Educação Inclusiva. 

• Realizar momentos de estudo juntamente com a família, equipe da escola e 

profissionais especializados para envolvimento de todos no processo ensino-

aprendizagem. 

• Atividades em conjunto com a escola e comunidade para melhorar o 

envolvimento com os alunos inclusos e as outras crianças da classe comum. 

• Trabalhar com filmes, textos, jogos e música que desperte o respeito mútuo. 

• Realizar exposições das atividades realizadas com os alunos. 

                  Atividades do Atendimento: O Atendimento Educacional 

Especializado realizado pelo professor especializado, deve se caracterizar como 

complemento curricular, de forma a atender ás necessidades educacional dos 

alunos, oportunizando atividades que permitam a descoberta, a inventividade e a 

criatividade no processo ensino-aprendizagem. (orientação pedagógica – 

SEDF). Os atendimentos aos alunos dar-se-ão individual ou coletivamente 

conforme interesse e as possibilidades de cada aluno, no horário contrário ao de 

matrícula.  O professor desse atendimento estará atendendo de acordo com a 

orientação da coordenação desta regional de ensino. O trabalho desenvolvido 

por professores do Atendimento Educacional Especializado proporcionará 

condições para um melhor desempenho das tarefas do cotidiano escolar, 

facilitando a interação entre professores e alunos, bem como, possibilitar ao 

professor rever suas práticas à luz dos referenciais pedagógicos da inclusão e 

garantir a inclusão escolar de alunos com deficiência, na medida em que lhes 
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oferece o aprendizado de conhecimentos, técnicas e utilização de recursos 

acessíveis e informatizados. 

  

 

            Adequações das Atividades: Para que os conteúdos e atividades 

sejam trabalhados, tem-se como direito legal e legítimo a adequação curricular 

do aluno, com as adaptações necessárias. A adequação curricular será o 

documento que norteará o atendimento do aluno com necessidade especial na 

escola. Este documento por sua vez acontece com a participação de todos os 

profissionais envolvidos no diagnóstico e acompanhamento do aluno como: 

professor regente, professor especializado, orientador educacional, diretor, 

psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo e médico. A família também é convidada a 

participar para melhor respaldar o trabalho de inclusão do filho. 

 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos 

psicológicos como:  

• Atenção,  

•  Percepção,   

• Cálculo,  

• Memória,  

• Raciocínio, 

•  Imaginação, 

•  Criatividade, 

•  Linguagem,  

• Leitura,  

• Interpretação textual entre outros. 

 Introduzir o aluno na aprendizagem da informática acessível, considerando a 

sua habilidade física e sensorial atual, bem como capacitá-lo para o uso do 

computador. Será utilizada para as aulas com as crianças, a coleção 

“CIRANDA DAS DIFERENÇAS” (Márcia Honora, 2008 e 2011).  

 

     Recursos didático-pedagógicos 
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• Mídias eletrônicas do Curso: Atendimento Educacional Especializado 

• Estratégias pedagógicas e lúdicas para apreciação, adaptação e 

recriação de atividades 

• Atividades recreativas e auxiliar na psicomotricidade do aluno 

• Publicações diversas que tratem de assuntos relacionados à 

aprendizagem 

• Estudos adicionais e palestras que venham a complementar os assuntos 

tratados; 

• Currículo em movimento /SEDF  

• Data show 

• Exibição de filmes relacionada à temática estudada; debates; 

• Palestras; 

• Músicas; 

• Dinâmicas; 

• Textos e mensagens; 

• Pesquisa para realização de seminários, organização de murais 

destacando deficiências (ilustrativas e descritivas); 

• Estudo de texto para discussão com alunos, pais e comunidade escolar; 

• Apresentação individual de temas para posterior discussão; 

• Troca de experiências; 

• Filmes 

 

 

 

AVALIAÇÃO  

A avaliação deve ser documento norteador para orientar a prática educacional. Deve 

mostrar ao professor quando é preciso realizar ajustes no processo educativo, quando 

é preciso rever os procedimentos e replanejar a sua ação. Por isso, a avaliação exige 



85 
 

uma observação sistemática dos alunos para saber se eles estão aprendendo e em 

que condições ou atividades eles encontram maior ou menor dificuldades para avançar. 

É preciso perceber o aluno em suas dimensões cognitiva, afetiva e cultural, de forma a 

compreendê-lo melhor em suas diferenças, suas crenças, em sua forma de aprender. 

Portanto, importa avaliar o aluno como um todo nas diversas situações que envolvem a 

aprendizagem: no relacionamento com os colegas, no empenho para solucionar 

problemas propostos, nos trabalhos escolares, nas brincadeiras etc. A avaliação deve 

ser concebida como um instrumento para ajudar o aluno a aprender, fazendo parte 

integrante do dia-a-dia em sala de aula. 

A avaliação será feita de maneira processual, por meio do envolvimento nas atividades 

propostas ao longo de todo o ano letivo e trabalhos sugeridos e indicados, de acordo 

com a orientação do professor especializado do AEE. A avaliação também acontecerá 

mediante anotações e registros diários do professor. 

 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Horário de Atendimento 2018 

Sala de Recursos EC03 

Matutino 

Horário 
Segunda-

feira 

Terça-

feira 

Quarta-

feira 

Quinta-

feira 

Sexta-

feira 

07:30 às 

08:20 

C
P

I 

Anna B. Anna B. Anna B. 

 C
O

O
R

D
E

N
A

Ç
Ã

O
 C

R
E

 

08:20 às 

09:10 
Daniel 

Daniel/ 

Graciele 

Daniel/ 

Graciele 

09:10 às 

10:00 
Willian L. Willian L. Willian L. 

10:00 às 

10:50 

Ismael S/ 

Lucas R. 

Ismael S/ 

Lucas R. 

Ismael S/ 

Lucas R. 

10:50 às 

11:30 
 Raquel F Raquel F 

Vespertino 

Horário 
segunda-

feira 
terça-feira 

quarta-

feira 

quinta-

feira 

sexta-

feira 
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13:30 às 

14:20 
Fernanda Fernanda 

C
O

O
R

D
E

N
A

Ç
Ã

O
 L

O
C

A
L

 

Fernanda 
C

P
I 

14:20 às 

15:10 
Matheus K Matheus K Matheus K 

15:10 às 

16:00 

Elias/ 

Fernanda E/ 

Miguel/ 

Beatriz 

Elias/ 

Fernanda 

E/ Miguel/ 

Beatriz 

Elias/ 

Fernanda 

E/ Miguel/ 

Beatriz 

16:00 às 

16:50 
Marcos V Marcos V Marcos V 

16:50 às 

17:30 
Sabrina Sabrina Sabrina 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES VARIADAS 

 MA

R 

ABR MAI JUN JUL AG

O 

SET OU

T 

N

O

V 

D

E

Z 

ATENDIMENTO A PAIS X X X X X X X X X X 

OFICINAS COM PROFESSORES X X X X X X X X X X 

COORDENAÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

X X X X X X X X X  

SENSIBILIZAÇÃO  X X X X X X X X   

VISITAS A OUTRAS SALAS DE 

RECURSOS 

X X       X  

COORDENAÇÃO 

INTERMEDIÁRIA 

 X X X X X X X X X 

CONFECÇÃO DE MATERIAIS X X X X X X X X X  

ESTUDOS DE CASOS X     X X X   

ESTRATÉGIA DE MATRÍCULA      X X X X X 

 

Atividades para dinamizar a recepção aos alunos com deficiência  com sensibilização 

aos funcionários e comunidade escolar. 
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Semana da Pessoa com Deficiência de 05 a 09 de março de 2018 

* História menina “Elmer o Elefante Diferente” e  “Esta é Silvia” 

* Conversa informal com o tema “ A INCLUSÃO” ( para os  todos os pais) 

* Oficina de Adequação Curricular     ( para os professores) 

 *Filme para os professores   

Realizar entrevista com os profissionais da escola para levantar temas para os estudos 

nas coordenações pedagógicas. 

Sugestão de temas: 

 

Troca de experiências sobre educação especial  

 Direção, Professores e auxiliares da educação. 

 Coordenação pedagógica nos dois turnos 

 

Oficina de Adequação Curricular                            

Professores regentes 

coordenação pedagógica nos dois turnos 

  

Estudo sobre deficiências                               

Direção , professores  

  Coordenação pedagógica nos dois turnos  

 

                   Sugestões de livros sobre vários temas ligados a educação especial , para 

melhor aproveitamento das turmas.  

            

Nº LIVRO TEMA DIGITALIZAD

O 

01 As preferências de Rubinho Paralisia Cerebral  

02 O mundo de Leonardo Autismo  

03 Uma missão possível Dislexia  

04 Uma zebra legal Hidrocefalia  

05 Um jardim só para Matias Diabetes infantil  



88 
 

06 Fred, o papagaio cantor Gagueira  

07 O treinamento de Patricia Surdocegueira  

08 Uma amiga diferente Síndrome de 

Down 

 

09 Uma tartaruga a mil por hora TDAH  

10 A escola da  tia Maristela TDAH  

11 O canto de Bento Surdez e LIBRAS  

12 A família sol, lá,si Def. Auditiva  

13 Dognaldo e sua nova situação Def, Física  

14 Nem todas as girafas são iguais Nanismo  

15 A esperança de Jubinha Alcoolismo  

16 Um presente de meus pais Nasc. De irmão  

17 A fragilidade de Rebeca Ossos de vidro  

18 O amor tem todas as cores Preconceito racial  

19 Uma lição de carinho agressividade  

20 Tecendo o amor Mãe que trabalha  

21 A dieta de Jorge Obesidade infantil  

22 Os passos de Luana Mielomeningocel

e 

 

23 Os esquecimentos do Vovô Bartolomeu Alzheimer  

24 Nada como o lar Internação  

25 Um senhor amigo Morte  
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A avaliação educacional, enquanto um processo dinâmico que considera tanto o nível 

atual de desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura, 

configura-se em uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o 

desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo nessa 

avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do 

professor.  

A avaliação dos alunos portadores de necessidades especiais deve ser elaborada 

através de Parecer Descritivo pelo professor da classe comum e do professor do 

Atendimento Educacional Especializado, considerando todos os aspectos do 

desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. A avaliação final deve conter a 

indicação de permanência ou avanço nos diversos níveis de ensino, estabelecendo 

consenso entre os professores, a equipe diretiva e a família dos alunos envolvidos. 

A proposta de avaliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) será através 

de registros e anotações diárias do professor, portfólio, relatórios e arquivos de 

atividades dos alunos, em que vão relacionando dados,  impressões significativas 

sobre o cotidiano do ensino e da aprendizagem. 

 



90 
 

12. Acompanhamento e Avaliação do PPP 
 

O acompanhamento e a avaliação do PPP é feita  continuamente durante o ano letivo 

através de reuniões coletivas, nas avaliações institucionais e também nas reuniões 

bimestrais de pais e mestres, onde por meio de questionários busca-se saber  a 

eficácia das ações  promovidas pela Unidade de Ensino. 

 

12.  Projetos Específicos 
 

 A Escola Classe 03 ao longo do ano realiza projetos inseridos na rotina 

semanal/bimestral dos alunos: 

 

xadrez – quatro alunos de cada turma dos  4ºs e 5ºs anos são atendidos às 

segundas-feiras e quartas-feiras pelo professor Weberson, lotado no CEF 03 do 

Gama, no turno da aula. Busca-se com esta ação estimular o raciocínio lógico, a 

atenção e a concentração. 

sala de leitura – uma vez por semana, de acordo com o cronograma estabelecido, as 

crianças visitam este espaço com o objetivo de despertar o gosto e o prazer pela 

leitura. Também podem, a qualquer tempo do ano letivo, realizar empréstimos de 

livros literários.Envolve todos os alunos da escola. 

Recreio dirigido - para evitar acidentes devido as irregularidades do piso da escola, 

são oferecidos brinquedos aos alunos como bolas, 5 mesas de totó, aerohock, cordas, 

elásticos.  Os dois espaços destinados a recreação - um para os alunos menores e 

outro para os maiores - são muito precários. Todo o recreio é monitorado por pessoas 

da direção e outros servidores. 

Sala de vídeo: também possui um cronograma de horários para o uso; a cada dia da 

semana um Ano a utiliza com vistas a aprimorar a capacidade interpretativa e o 

reconto na oralidade, a partir de imagens.  Envolve todos os alunos. 

Projeto defasagem idade/ano (alunos do 3º e 4º ano): tem por objetivo estimular a 

aprendizagem e promover a correção da distorção idade (ano) dos alunos repetentes 

do 3º ano. Os alunos retidos, ou que têm defasagem são enturmados na mesma sala, 

onde se promove a realização de atividades diferenciadas tendo por objetivo principal 

o sucesso acadêmico desse aluno materializado em sua aprovação para o ano 
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seguinte, conforme preconiza a legislação atual - Regimento Escolar da SEEDF. 

Sala de informática - esse projeto ocorre uma vez por semana,  em horário de 50 

minutos, previamente estipulado para cada turma. Cerca de 20 computadores são 

utilizados pelos alunos sob a orientação de duas professoras (uma readaptada e 

outra com restrição),  e pela professora regente. Nesse tempo, por meio de 

computadores, são promovidas atividades que estimulam, e/ou reforçam a 

aprendizagem dos alunos. Essa sala funciona nos dois turnos e abrange todos as 

turmas da escola. Destaca-se que ao final do ano de 2017 a escola recebeu da 

entidade CRC/Afago uma doação de 25 computadores recondicionados para o uso 

dos alunos. Também foi adquirido por meio de recursos públicos um ar-condicionado 

de 30.000 btus, além de modems e outros aparatos necessários para o bom 

funcionamento desse espaço. 
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ANEXOS 

 

 

 

2018- 1º Bimestre – 15/02 a 26/04 (50 dias) 

DATA ATIVIDADE 

05 a 09/02 Semana Pedagógica. 

28/02 Coordenação sobre Semana da Conscientização do Uso Sustentável 
da Água nas UES/SEEDF (Lei Distrital 5243/2013) 

03/ 03 1ª Reunião de Pais e Mestres (dia móvel 30/04) 

26/02 a 
02/03 

Período de avaliações diagnósticas 

05 a 09/03 Semana distrital da Conscientização e Promoção da Educação 
Inclusiva aos ANEES (Lei Distrital nº 5.714/2016) 

12 a 16/03 Início de Reagrupamento. 

19 a 23/03 Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água nas 
UES/SEEDF (Lei Distrital 5243/2013) 

  

21/03 Dia Letivo Temático 

11/04 Planejamento e elaboração dos instrumentos de avaliação 

16 a 20/04 Período de avaliações e teste da psicogênese 

24 a 26/04 Conselho de Classe 

 
2018- 2º Bimestre – 27/04 a 09/07 (50 dias) 

14 a 18/05 Reagrupamento contínuo ao longo do bimestre. 

05/05 Reunião de Pais e Mestres 1º Bimestre (dia móvel 01/06) 

07 a 11/05 Semana de Educação para vida (Lei Federal 11998/2009) 

08/05 Planejamento pedagógico da Comunidade Escola / Dia Letivo 
Temático 

Final de 
maio 

Trabalho pedagógico sobre a Caminhada Faça Bonito. 

Final de 
maio 

Caminhada Faça Bonito 

21/05 a 
01/06 

Gincana da Festa Junina 

09/06 Festa Junina ( referente ao dia móvel 09/07) 

13/06 Planejamento e elaboração dos instrumentos de avaliação 

18 a 25/06 Período das avaliações e teste da psicogênese. 

28/06 Conselhão de Classe (tarde) 

1ª Semana 
de Julho 

Circuito de Ciências- etapa local (em julho). 

Tema: “Ciências para redução de desigualdades” 

07/07 Reunião de Pais e Mestres 2º Bimestre (dia móvel 26/07) 

 
2018-3º BIMESTRE – 26/07 a 04/10 (50 dias) 



94 
 

DATA ATIVIDADE 

30/07 a 
03/08 

Reagrupamento contínuo/organização. 

06/08 a 
10/08 

Reagrupamento contínuo. 

01/08 Dia do Patrimônio Cultural (Lei Distrital nº 5.080/2013) 

12/09 Planejamento e elaboração dos instrumentos de avaliação 

24/09 a 
28/09 

Período das avaliações e teste da psicogênese. 

17 a 21/09 Semana do Dia Nacional da luta das Pessoas com Deficiência (Lei 
Federal nº 11.133/2005.) 

02 a 04/10 Conselho 
  de classe 

29/09 V Chá Literário / festa da Família (dia móvel 27/07) 

 
2018-4º BIMESTRE – 05/10 a 20/12 ( 50 dias) 

06/10 Reunião de Pais e Mestres 3º Bimestre (dia móvel 16/11) 

08 a 11/10 Reagrupamento Contínuo/organização.  

08 a 11/10 Semana da criança/Dia da alegria 

22 a 26/10 Reagrupamento 

23/11 Culminância do Dia da Consciência Negra/ Dia Letivo Temático 
(20/11).  

28/11 Planejamento e elaboração dos instrumentos de avaliação 

03 a 07/12 Período de aplicações: avaliações e teste da psicogênese. 

11/12 Aula de campo: Cinema. 

13/12 Formatura do 5º ano 

14/12 Encerramento com os alunos. 

17/12 Conselhão de Classe / Fórum de rendimento/ Avaliação 
Institucional/ Amigo da onça 

18/12 Reunião de Pais e Mestres 4º Bimestre 

19/12 Enturmação de alunos 

20/12 Confraternização dos servidores 

 

 

 

 

 

 



 

 


