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Apresentação  

 

“Pensar em respostas educativas da escola é pensar em sua responsabilidade para 

garantir o processo de aprendizagem para todos os alunos, respeitando-os em suas 

múltiplas diferenças.” Carvalho (2002, p. 70). 

 

Essa Proposta Pedagógica fundamenta-se em ações que promovam melhorias na comunidade 

escolar, tomando como ponto de partida o contexto social e a necessidade de respeitar a diversidade 

humana, a fim de garantir uma educação para todos.   

Partindo da necessidade de reformulação de um processo didático que respeitasse as 

individualidades dos educandos, foram realizadas reuniões coletivas e extraordinárias para coleta e 

análise dos aspectos observados pelos educadores durante o desenvolvimento das ações e dos projetos 

realizados. Esse momento de discussão esteve pautado na busca de soluções que minimizassem o maior 

desafio: o de garantir o desenvolvimento do aluno em todos os seus aspectos, independentemente de suas 

peculiaridades. 

 

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da 

escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino 

da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, 

considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de assumir este país 

democraticamente.” Paulo Freire 

 

Para garantir a participação dos diferentes sujeitos na construção desse instrumento, a 

comunidade e Conselho Escolar foram convidados para um diálogo a respeito da função social da escola. 

Discutiu-se sobre ações viáveis que buscassem a melhoria da instituição, e a partir desse debate, foi 

construído um questionário abordando os principais pontos destacados pelos integrantes. Além disso, 

foram realizadas conversas com grupos de pais para diagnosticarmos alguns problemas e 

consequentemente colher sugestões de possíveis soluções. 

O aluno é o principal integrante desse processo e, portanto, parte imprescindível na construção 

do Projeto Político Pedagógico. Para assegurar esse protagonismo dos estudantes, foram criados 

momentos lúdicos incluindo discussões que abordavam principalmente dois pontos: como é a escola que 

temos hoje e como é a escola que gostaríamos de ter. Para expor seus pensamentos, eles utilizaram 

diversos instrumentos, que vão desde a linguagem oral e escrita até os desenhos. 

Nessa perspectiva, apresenta-se o “Projeto Político Pedagógico: Diversidade na Educação: um 



desafio da escola atual”, com o objetivo de encontrar caminhos e estabelecer ações que colaborem 

efetivamente para a organização de uma educação sem preconceitos e exclusões. O projeto é pautado pelo 

debate de ações de cunho exploratório e participativo da comunidade, considerando a escola como espaço 

de transformação social e individual e aborda aspectos que atendem às necessidades e aos anseios do 

cotidiano escolar apresentados por meio da justificativa do trabalho proposto, dos objetivos pretendidos, 

das metas almejadas e das estratégias que tornaram possíveis o sucesso desse plano. Traz ainda a forma 

de avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio plano de trabalho e uma proposta de 

cronograma das atividades a serem realizadas no decorrer do ano. 

 

I – Perfil Institucional 

1. Missão 

             A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à 

formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de construção científica, cultural e 

política da sociedade, assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no 

decorrer do percurso escolar de todos/as os/as estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

             A Escola Classe 29 tem como missão oferecer uma educação de excelência à comunidade, 

assegurando um ensino de inclusão, que garanta o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos. Para 

isso, deverá propiciar condições para uma aprendizagem significativa que possa promover o 

desenvolvimento do educando de forma crítica e participativa, para que se tornem sujeitos autônomos, 

conscientes e democráticos, capazes de interagir no meio social com responsabilidade. 

 

2. Breve Histórico da Escola 
 

A Escola Classe 29 de Ceilândia foi inaugurada em setembro de 1978. Foi construída com o 

objetivo de dar suporte educacional e atender às políticas públicas vigentes da época. Inicialmente, 

atendia alunos de 1ª à 4ª série do ensino fundamental.  

Com o tempo, o perfil da comunidade foi se alterando. O índice de natalidade aumentou 

consideravelmente, surgindo uma grande demanda para a Educação Infantil. Diante disso, sentiu-se a 

necessidade de ampliação desse segmento e a escola passou a atender crianças de 06 a 13 anos. 

No ano de 1999, surge a necessidade de ampliar ainda mais o ensino, oferecendo vagas para 

alunos com idade entre 4 e 5 anos, além de alterar a carga horária de quatro para cinco horas, 

beneficiando inclusive os educadores, que nesta época, tiveram sua carga de coordenação ampliada. Com 

essa mudança, os professores atuavam em apenas um turno podendo usar o horário contrário para 



atividades de coordenação e de reforço escolar.  

Em 2001 com o objetivo de atender as demandas atuais de ensino, a atenção da educação no 

Distrito Federal e em especial na Escola Classe 29 se voltou para a inclusão social, surgindo a 

necessidade da formação de turmas inclusivas, o que se tornou um grande desafio e ainda uma conquista 

para alguns profissionais. 

Após a lei nº 3.483/2004 o DF implantou o ensino fundamental de 9 anos. Em virtude disso, em 

2005 a Secretaria de Educação iniciou a ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos nas 

unidades escolares de Ceilândia baseando-se nos princípios metodológicos da proposta pedagógica do 

BIA.  

Diante do exposto, a Escola Classe 29 organizou seu processo de alfabetização buscando uma 

unidade escolar igualitária que se fortaleceu com essa ampliação. 

Os alunos da escola não residem apenas nas proximidades, pois a demanda é grande e por isso 

muitos moram em diversas áreas da Ceilândia como: Sol Nascente, P Norte, Setor O  e em algumas 

quadras mais distantes, além, das quadras EQNN 19 e 21. É uma instituição de ensino que atende alunos 

do 1º período ao 5º ano, possuindo classes normais e inclusivas, totalizando 371 alunos, distribuídos em 

20 turmas, sendo 187 no turno matutino e 184 no vespertino.  

A partir de 1997 a escola passou a receber verba do GDF. Em meados de 1999 e 2000 foram 

disponibilizadas as verbas do PDDE e PDAF que têm como objetivo viabilizar a realização do projeto 

pedagógico, administrativo e financeiro das Instituições Educacionais.  

 

 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: 

o Nome da Escola: Escola Classe 29 de Ceilândia. 

o Endereço: EQNN 19/21 – Ceilândia Oeste. 

o Localização: Urbana. 

o Telefone: 3901-8256. 

o Coordenadoria Regional de Ensino: Ceilândia. 

o  Fundação: 20/09/1978 

o Níveis de Ensino: 1º e 2º períodos da Educação Infantil e Ensino Fundamental de 09 

anos - Séries Iniciais (1º ao 5º ano). 

o Turnos de funcionamento: Matutino e vespertino 

 

3. Mapeamento institucional 

 

Atualmente, os funcionários desta instituição são formados por servidores efetivos,   

temporários e terceirizados, distribuídos nas seguintes funções: professores, gestores, coordenadores, 



assistente administrativo, orientador educacional, auxiliares de serviços gerais, merendeiras, secretario 

escolar, porteira, vigias, monitor e educadores sociais voluntários. 

De acordo com os resultados da pesquisa realizada, a grande maioria dos docentes, gosta da 

atividade que exerce, demonstram compromisso e dedicação com a educação, buscando sempre 

estratégias e intervenções, como atendimento individualizado, utilização de recursos visuais e 

tecnológicos, jogos, brincadeiras, envolvimento dos alunos em projetos, dentre outros. 

Algumas questões são apontadas como fator que dificulta a realização de um bom trabalho 

como: espaço físico pequeno e limitado em quase todos os ambientes da escola,  áreas adequadas para 

recreação,  falta de apoio familiar em relação à disciplina e acompanhamento pedagógico,, 

A maioria dos funcionários da escola sugere a construção de um parquinho e área para 

atividades recreativas. 

Quanto aos auxiliares da educação, principalmente os da limpeza, estavam muito 

sobrecarregados e desmotivados pela quantidade de serviços que poucos tinham que realizar. Com a 

modulação da carreira assistência e consequente terceirização na área, foram remanejadas a outras 

funções. 

Os funcionários terceirizados também demonstram-se  comprometidos com o trabalho que 

realizam, dizem satisfeitos em trabalhar na escola.  

A grande maioria dos profissionais dessa Instituição Educacional acredita que o oferecimento 

de palestras motivadoras, confraternizações , poderia contribuir ainda mais para a melhoria do 

relacionamento interpessoal na escola. 

3.1  Contexto Educacional 

 

Situada na Ceilândia Norte, a EC 29 é uma escola de área urbana, cercada por moradias e 

comércio variado. Na área externa existe uma quadra de esportes para a comunidade, pouco utilizada pois 

fica ao lado de uma área arborizada onde algumas pessoas utilizam para o consumo de drogas muitas 

vezes em plena luz do dia. 

Atrás do muro da escola existe um espaço onde a comunidade costuma utilizar como descarte 

de lixo, móveis velhos, entulhos e até de animais mortos. Muitas vezes ateiam fogo no lixo e a fumaça 

incomoda bastante os alunos e funcionários, sem contar o mau cheiro. A administração de Ceilândia 

cumpre o seu papel de limpar, mas infelizmente, não dão conta de manter limpo. 

A comunidade escolar é composta por alunos de diferentes grupos sociais, políticos, econômicos, 

étnicos, religiosos, dentre outros, no entanto, a escola vinha demonstrando grande dificuldade para 

atender esta diversidade, uma vez que ainda conservava concepções e práticas pautadas em tendências 

pedagógicas que acreditavam no processo de aprendizagem homogeneizado, desconsiderando as 

diferenças. Para ultrapassar essas dificuldades, a escola teve que reformular suas funções tradicionais 



redefinindo seu papel, assumindo assim a responsabilidade pelo desenvolvimento integral do aluno, 

respeitando a alteridade dos seres. Neste contexto, coube ao educador reconhecer seu papel de mediador 

de aprendizagens desprovidas de preconceito, estigma e exclusão. 

3.2  Perfil dos Profissionais da Educação 

 

 Dos 20 professores regentes, doze são contratos temporários, as 2 coordenadoras, 2 

professoras readaptadas e as gestoras possuem curso superior e ao menos uma pós-graduação. Na carreira 

assistência, temos três funcionários de nível superior e as outras 6 com ensino médio completo. As 

profissionais das equipes de apoio tem especialização em suas áreas de atuação e os funcionários 

terceirizados concluíram o ensino médio. 

 

3.3  Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar 

 

Conforme questionário realizado em 2017 com a comunidade escolar, alguns dados foram 

coletados e analisados: 

 A comunidade é carente. Por volta de 150 alunos participam de algum programa social e 

a renda familiar é de aproximadamente 01 salário mínimo, em média; 

 A maioria não possui residência própria, morando de aluguel ou em local cedido por 

outros; 

 Ainda existem casos de pessoas não alfabetizadas na família dos educandos e muitos 

ainda não concluíram o Ensino Fundamental I. Esse fator costuma comprometer o 

acompanhamento escolar dos alunos; 

 No geral, a comunidade qualifica o ensino da escola como sendo bom, porém avalia a 

estrutura física como algo que compromete a educação por não haver espaços específicos 

pra determinadas atividades pedagógicas, como: biblioteca, quadra esportiva, espaço de 

recreação específico, entre outros; 

 Uma parte dos responsáveis pelos estudantes considera a comunidade perigosa e violenta 

e solicita a urgente construção de quadras para a prática de esportes e outras atividades 

que atendam as crianças; 

 Muitos responsáveis ainda estão ausentes da vida escolar do aluno, alguns por falta de 

tempo, outros por não reconhecerem a importância dessa participação e há ainda aqueles 

que demonstram omissão. 

Nos limites externos, a segurança demonstra vulnerabilidade pela questão da violência e do 

tráfico de drogas existentes na comunidade, necessitando de constantes intervenções da segurança 



pública. Diante desse problema, os educadores buscam mecanismos que mantenham os alunos na escola, 

como atividades lúdicas, palestras e reforço em horário contrário.  

A escola procura proporcionar momentos que possibilitem os alunos a expandirem seus 

conhecimentos culturais e de diversão através de passeios, teatro, música e projetos. 

 

3.4  Infraestrutura  

 

 10 salas de aula cada uma com 1 ventilador; 

 01 laboratório de informática com 1 5 computadores, todos com acesso à internet da rede 

PROINFO/MEC, dividido por armários onde dispomos os livros didáticos e alguns jogos 

pedagógicos, fantoches, mapas geográficos e globo; 

 01 cantina com depósito conjugado para o armazenamento dos gêneros alimentícios; 

 01 depósito para armazenar materiais de limpeza; 

 01 depósito para arquivos do passivo e patrimônios em desuso ou obsoleto; 

 01 sala tripartida para a equipe de apoio (SOE, SALA DE RECURSOS e SEAA), com armários, 

mesas, alguns  jogos/brinquedos e materiais pedagógicos; 

 01 sala para servidores, para recesso entre as atividades; 

 01 banheiro masculino  para alunos); 

 01 banheiro feminino para  alunos); 

 01 banheiro masculino destinado a educação infantil; 

 01 banheiro feminino , destinado a educação infantil; 

 01 banheiro para alunos destinado a portadores de necessidades especiais 

 02  banheiros para os servidores; 

 01 sala de professores e coordenadores, com duas mesas grandes destinadas a coordenação, 01 

computador, 01 televisor,  cadeiras  e armários; 

 01 copa conjugada com a sala dos professores, com geladeira, filtro, microondas, fogão e forno a gás; 

 01 secretaria, contendo 01 computador com acesso à internet e 01 impressora, 01 duplicador 

destinado ao serviço de mecanografia. 

 01 sala para a direção, vice-direção e para a supervisão administrativa com 02 computadores com 

acesso à internet e 01 impressora; 

 01 pátio coberto e 01 pátio descoberto; 



Possuímos o ponto de transmissão de Internet sem fio WI-FI: 01 ponto do PROINFO/MEC para 

uso exclusivo do Laboratório de Informática (NTE) e 01 ponto para uso da Secretaria Escolar, Direção, 

Sala dos Professores e Equipe, paga pelos funcionários. 

A sala de informática funciona por meio de agendamento e escala pois utilizamos o espaço para 

reforço e reagrupamento. 

A escola está necessitando de várias reformas, banheiros e telhado são prioridades, pisos da sala 

de aula, depósito de materiais, manutenção elétrica são algumas mais urgentes. 

 

 

3.5 – Indicadores de Desempenho Escolar 

a) Indicadores Internos 

O número de alunos matriculados ao longo dos anos, bem como os índices de retenção 

acompanharam as mudanças no sistema educacional que abrangem a inclusão de turmas de Educação 

Infantil e o número crescente de matrículas de crianças ANEE, resultando em redução de número de 

alunos em suas respectivas turmas.  

2015 2016 2017 

Ano Turma Apr Ret Ano Turma Apr Ret Ano Turma Apr Ret 

1° per A 11 0 1° per  A 24 0 2º Per A 25 0 

1° per B 10 
 1° per  B 22 0 2º Per B 23 0 

1° per C 10 0         

Total 31 0 Total 46 0 Total 48 0 

2° per D 24 1 2° per C 14 Ret 1º ano C 15 0 

2° per E 25 0 2° per D 15 0 1° ano D 12 1 

    2° per E 15 0 1° ano E 10 1 

Total 49 0 Total 44 0 1°ano F 14 1 

1° ano F 23 1 1° ano F 26 0 1° ano G 24 0 

1° ano G 26 0 1° ano G 27 0     

Total 49 1 Total 53 0 Total 75 3 

2° ano H 27 0 2° ano H 24 1 2º ano H 26 0 

2° ano I 28 0 2° ano I 26 0 2° ano I 24 0 

2° ano J 25 0         

Total 80 0 Total 50 1 Total 50 0 

3° ano K 17 4 3° ano  J 16 1 3° ano  J 13 3 

3° ano L 18 9 3° ano  K 15 3 3° ano  K 23 3 

3° ano M 12 3 3° ano  L 13 4 3° ano  L 10 1 

3° ano N 24 5 3° ano  M 11 5 3° ano  M 16 3 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

b) Indicadores Externos 

Avaliação Nacional de Alfabetização – 2016 

 

 

Prova Brasil 2015 - Nível de proficiência 5º ano 

 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

 

 

2011 2013 2015 

5,9 5,7 5,4 
0 

2000 

4000 

    3° ano  N 20 8     

Total 71 21 Total 75 21 Total 62 10 

4° ano O 16 6 4° ano  O 17 1 4° ano  N 18 0 

4° ano P 18 4 4° ano  P 19 2 4° ano  O 22 0 

4° ano Q 19 3 4° ano  Q 32 0 4° ano  P 15 0 

        4° ano  Q 15 0 

Total 53 13 Total 68 3 Total 70 0 

5° ano R 17 5 5° ano  R 21 1 5º ano R 15 0 

5° ano S 29 1 5° ano  S 20 2 5º ano S 17 1 

5° ano T 25 2 5° ano  T 23 0 5º ano T 26 4 

Total 71 8 Total 64 3 Total 58 5 

Leitura 

N1 N2 N3 N4 

11,24% 26,97% 46,07% 15,73% 

Escrita 

N1 N2 N3 N4 N5 

2,25% 3,37% 4,49% 73,03% 16,85% 

Matemática 

N1 N2 N3 N4 

6,67% 28,89% 27,78% 36,67% 

Língua Portuguesa 

Abaixo do Básico até 5% Básico até 15% 

1,37% 2,67% 10,44% 23,48% 17,08% 25,17% 11,89% 7,89% 

Matemática 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

2,67% 7,93% 13,09% 26,41% 24,83% 17,19% 7,87% 

Meta 

2013 2015 2017 2019 

6,4 6,6 6,8 7,0 



 

II - Função Social da Escola 

 

A Escola Classe 29 trabalha para propiciar uma educação de excelência aos alunos, buscando 

atingir o desenvolvimento integral da criança e tendo como base os seguintes princípios: respeito à 

alteridade e fomento da inclusão; fortalecimento das relações interpessoais; atuação ética, justa e 

solidária; responsabilidade social e ambiental e promoção contínua do bem estar social, dentre outros. 

O respeito às diferenças, em suas variáveis formas, é elemento indispensável à oferta de ensino de 

boa qualidade, exigindo do docente – e da comunidade escolar como um todo – a observância das 

limitações iniciais do educando, bem como o seu acompanhamento constante, com conteúdos e 

metodologias adaptados, a fim de se assegurar o progresso individual do aluno.  

Para tanto, a atuação de todos os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem deve ser 

embasada em atitudes éticas e críticas, devendo ser garantida a justiça nas ações implementadas e 

buscando a solidariedade como forma de aprimoramento e fortalecimento das relações interpessoais.   

Essas relações intersubjetivas, por sua vez, essenciais que são para o sucesso da missão 

objetivada, devem ser priorizadas e estimuladas a fim de se promover o bem estar social, assegurando a 

todos os agentes um tratamento isonômico, sem discriminações relativas a gênero, cor, etnia, religião, 

orientação sexual ou outras.  

 

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

A prática pedagógica da Escola Classe 29 está fundamentada nos referenciais da pedagogia 

histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural concebida inicialmente pelos psicólogos russos 

Vigotski, Leontiev e Luria. Esta psicologia destaca a importância do contexto sócio cultural do aluno em 

seu processo de desenvolvimento, além de proporcionar a confrontação das experiências de vida com os 

conhecimentos científicos adquiridos, buscando assim o desenvolvimento da aprendizagem.  

A pedagogia histórico crítica considera que “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1994, p.17). Ao contrário da pedagogia histórico crítica, a 

concepção do aprender a aprender diz que o mais importante seria fazer com que o aluno “aprendesse a 

aprender”. Diante disso, o professor teria apenas um papel de facilitador da aprendizagem do aluno, o que 

tem desvalorizado o trabalho docente e trazido consequências negativas ao processo do ensino-

aprendizagem. Neste sentido, a pedagogia histórico-crítica reacende o importante papel do professor no 



processo educativo, onde ele se torna o responsável pela organização do trabalho pedagógico em sala de 

aula, de forma a promover a aprendizagem dos conteúdos sistematizados. 

Para a concepção histórico-cultural a escola é um lugar privilegiado, pois por meio da 

socialização do saber historicamente produzido é que a aprendizagem e o desenvolvimento humano 

ocorrem. Sobre a aprendizagem e o desenvolvimento Vigotski (1998) afirma que a aprendizagem 

promove o desenvolvimento e que “o aprendizado orientado para níveis de desenvolvimento que já foram 

atingidos é ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento global da criança. [...] ‘bom aprendizado’ é 

somente aquele que se adianta ao desenvolvimento” (Vigotski, 1998, p. 116-117).  

O desenvolvimento cognitivo se dá pela interação social com o meio que se constrói de fora para 

dentro. Para Vygotsky, o sujeito não é apenas ativo, mas interativo, porque forma conhecimentos e se 

constitui a partir de relações intra e interpessoais. É na troca com outros sujeitos e consigo próprio que se 

vão internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a formação de conhecimentos. 

Dessa forma, a escola é o lugar onde a intervenção pedagógica intencional desencadeia o processo 

ensino-aprendizagem. O educador tem o papel provocar e interferir no processo,  

Os pressupostos teóricos que constam no Currículo em Movimento ressaltam que todos os 

agentes envolvidos com a escola participam e formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido, a 

Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas 

relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências 

significativas organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na 

relação com o outro, favorecendo a interação e a resolução de problemas. Assim a aprendizagem deixa de 

ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como processo de interações 

de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num 

ambiente favorável à humanização.  

Dessa forma, tanto na psicologia histórico cultural como na pedagogia histórico crítica, o 

professor como “mediador social” ocupa um papel essencial no processo de ensino-aprendizagem, onde 

ele organiza seu trabalho de forma que consiga o desenvolvimento do aluno através dos “mediadores 

culturais” que são apresentados como conteúdos escolares. 

 

O aluno é um ser pensante que constrói pensamentos e modifica seu universo. Dessa forma, 

precisa ser compreendido como um ser complexo que está inserido numa determinada realidade. 

Confirma-se assim, a concepção de que a criança é um sujeito histórico, devendo sua Educação estar 

voltada para a integralidade, de forma que todas as dimensões humanas recebam a devida atenção.  

A proposta da escola está baseada no Currículo em movimento da Educação Básica, que diz: “o 



currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes.” (pág. 

30). 

Alguns de seus princípios norteiam a prática pedagógica: 

 Diversidade: vive-se em um mundo de diversidades, onde a individualidade humana deve ser 

respeitada, reconhecida e aceita, uma vez que, comprovadamente os indivíduos são diferentes 

uns dos outros, o que faz com que todos tenham distintas capacidades e limitações para 

aprender. Neste contexto, cabe ao professor reconhecer seu papel de mediador de 

aprendizagens, para todos os alunos, devendo ser esta mediação desprovida de preconceito, 

estigma e exclusão. Carvalho, Araújo (1998, p.44) diz:  

 

“[...] a escola precisa abandonar um modelo no qual se esperam alunos homogêneos, 

tratando como iguais os diferentes, e incorporar uma concepção que considere a 

diversidade tanto no âmbito do trabalho com os conteúdos escolares quanto no das 

relações interpessoais.”  

 

 Educação Integral: busca a formação integral do aluno em seus aspectos cognitivos, afetivos, 

psicomotores e sociais. Esse processo considera que a aprendizagem acontece ao longo das 

experiências, por meio de práticas que visam o pleno desenvolvimento humano. 

 

O conceito de homem que sustenta tal teoria fica muito claro para Robin: 

"[...] a idéia moderna - de educação integral - nasceu do sentimento profundo de 

igualdade e  do direito que cada homem tem, quaisquer que sejam as circunstâncias de 

seu nascimento, de desenvolver, da forma mais completa possível, todas as faculdades 

físicas e intelectuais."  

 

 Transversalidade: pressupõe uma concepção de educação voltada pra a interdisciplinaridade 

dos conhecimentos, levando em consideração os interesses e a situação real da comunidade 

para que a aprendizagem seja de fato significativa. 

 

Reconhecendo a importância e relevância da temática em discussão, acredita-se ser fundamental 

levar o professor a refletir. Nesse sentido, Amaral (1998), ressalta que a educação precisa prestar um bom 

serviço à comunidade, buscando atender as especificidades dos alunos que chegam à escola, cabendo à 

educação adequar-se às necessidades dos alunos e não os alunos às necessidades e limitações da escola. 

Vale destacar que não é objetivo da instituição, transformar a escola em um serviço de assistência social, 

desconsiderando seu papel de promotora de novos conhecimentos necessários ao exercício de cidadania 

consciente, uma vez que sua função é capacitar o aluno para ser um agente transformador da sua realidade 



social. Mas, deseja-se  enfatizar que o direito de emancipação humana é de todos, devendo a escola e os 

seus professores, buscar alternativas diferenciadas para atingir seus diferentes grupos acadêmicos, 

evitando desta forma, a exclusão e, consequentemente, a discriminação. 

1- Organização curricular 

O Referencial Curricular Nacional (1998) elaborado pelo Ministério da Educação justifica que a 

escola é o lugar ideal para trabalhar as diferenças, uma vez que, nela se estabelecem os primeiros contatos 

com novos costumes, hábitos, expressões e histórias. Segundo esse documento, o papel do educador é o 

de mostrar e provar que as pessoas pertencem a vários grupos sociais, cada um com modos de vidas 

singulares. Pensar em currículo escolar é considerar a diversidade das características sociais que chegam à 

escola. 

Paulo Freire (1996), o gerador de ideias inovadoras, através da pedagogia libertadora, acreditava 

que deveríamos estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares - fundamental aos alunos - e a 

experiência social que eles têm como indivíduos; que todo o aluno deve ser estimulado a construir o 

próprio conhecimento, resolvendo problemas trazidos da sociedade, pois, só assim poderá devolver para 

esta sociedade um conhecimento aproveitável e produtivo.  

O currículo precisa ser analisado de forma reflexiva, crítica e contextualizada. Os educadores 

devem estar sempre atentos às mudanças e necessidades para reformular estratégias para atender a 

realidade do aluno. 

A educação é uma responsabilidade social e não somente de educadores, exigindo uma 

participação coletiva de todos os segmentos escolares para formar cidadãos capazes de refletir e criticar a 

realidade na qual estão inseridos e exercer participação em seu meio. 

Na Escola Classe 29, a organização curricular está devidamente baseada no Currículo de 

Educação Básica da SEDF, que traz uma perspectiva de superação do conteúdo fragmentado e 

descontextualizado e que busca a sistematização e implementação de um currículo integrado. É 

necessário romper com a concepção do currículo isolado, que não propicia a construção e a compreensão 

de conhecimentos significativos que superem a hierarquização.  

Com a proposta da integralidade, os conteúdos estarão conectados de diferentes formas, 

mantendo uma articulação entre os conhecimentos. Todo o conteúdo é desenvolvido em torno dos eixos 

transversais: Educação para a Diversidade; Educação para a Sustentabilidade e Cidadania e Educação 

para os Direitos Humanos. Dessa forma, nosso currículo busca construir uma reflexão crítica pautada na 

construção coletiva dos conhecimentos. Assim, de acordo com Fazenda (2005), o trabalho interdisciplinar 

não se ensina nem se aprende, ou seja, vivencia-se, constrói-se, pois o que caracteriza um trabalho 

interdisciplinar é a busca, a pesquisa e a ousadia em romper os limites das fronteiras estabelecidas entre 

as várias áreas de conhecimento.  

Com base nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento, para a efetivação deste 



currículo, alguns princípios devem ser considerados: unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, 

contextualização, flexibilização. 

 Práxis: traz a concepção de que a teoria não se dissocia da prática. Assim, todo o 

conhecimento é construído coletivamente buscando uma visão crítica voltada para a realidade 

dos sujeitos. 

 Interdisciplinaridade: desconstrói a fragmentação dos conteúdos, promovendo a abordagem 

de um determinado conhecimento sob a perspectiva de diferentes componentes curriculares. 

 Contextualização favorece a aprendizagem e contribui para uma educação voltada para a 

realidade, rompendo com o processo estanque e fora de contexto. 

 Flexibilização: permite que a aprendizagem considere as especificidades de cada realidade, 

visando uma formação integral que considera as transformações. 

Nessa perspectiva de Currículo Integrado, a Escola segue um processo elaborado por Santomé 

(1998), conforme traz o Currículo. Portanto, diante dos projetos e atividades elaborados pela Instituição, 

alguns tópicos são considerados: 

 Qual o Problema ou tema gerador; 

 Quais os conhecimentos a serem considerados; 

 Quais as questões a serem respondidas; 

 Quais os conhecimentos já adquiridos e quais ainda serão; 

 Integração das diferentes áreas do conhecimento; 

 Realização de debates; 

 Conexão e análise das informações já coletadas; 

 Sistematização da solução ou resposta encontrada. 



IV -  OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados 

educacionais 

Dimensão OBJETIVOS 

 

Gestão Pedagógica 

1- Promover e incentivar o uso do Currículo em Movimento 

da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal. 

2- Assegurar o funcionamento dos espaços de leitura nas salas 

de aula. 

3- Sistematizar, orientar e acompanhar ações pedagógicas que 

estejam relacionadas ao atendimento dos ENEES. 

4- Assegurar metodologias em sala de aula que estejam 

fundamentadas nas diretrizes para os ciclos. 

5- Elaborar e realizar projetos voltados à alfabetização dos 

alunos . 

Gestão das 

aprendizagens e dos 

resultados educacionais 

6- Implementar metodologias em sala de aula que estimulem 

os alunos e melhore o desempenho escolar. 

7- Incentivar o desenvolvimento de estratégias para a 

melhoria dos índices do IDEB. 

8- Prover meios para garantir o acesso, a permanência e as 

aprendizagens dos estudantes. 

9- Elevar o índice de aprovação. 

 

2. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas 

Dimensão OBJETIVOS 

 

Gestão Participativa 

1- Estabelecer uma ligação entre a comunidade e a escola, 

buscando incentivar a comunicação entre os autores desse 

processo. 

2- Fortalecer o Conselho Escolar como Instrumento de 

participação e transformação da escola. 

3- Promover a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar no planejamento e execução das 

atividades escolares. 

 4- Criar oportunidades e estratégias que estimulem as relações 



Gestão de Pessoas interpessoais. 

5- Promover e estimular a participação dos professores nas 

formações continuadas para o desenvolvimento das 

habilidades. 

 

3. Gestão Administrativa e Financeira 

 

Dimensão OBJETIVOS 

 

Gestão Financeira 

1- Aplicar de forma responsável e consciente os recursos 

financeiros atendendo as reais necessidades da Instituição. 

2- Investir na melhoria da estrutura física da escola. 

3- Dar condições materiais para a execução do trabalho 

pedagógico. 

 

Gestão 

Administrativa 

4- Criar condições de acessibilidade e permanência dos 

alunos com necessidades Educacionais Especiais. 

5- Implementar ações que reduzam o número de faltas dos 

alunos 

6- Reduzir o índice de evasão 

7- Promover momentos de avaliação e acompanhamento do 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO. 

 

V. Metas  

 

PDE 

Nº meta 

Nº METAS 2017 2018 2019 

1.6 16 Melhorar a estrutura física da escola a fim de 

qualificar o atendimento. 

x X X 

1.18 17 Investir 30% dos recursos financeiros em 

materiais pedagógicos. 

X X X 

2 8 Envolver 100% dos alunos nos projetos que 

motivem a participação de todos. 

X X X 

2.6 

3.4 

4 Realizar, pelo menos uma vez por mês, momentos 

de estudos, para garantir a qualidade da 

X X  



5.8 

15.10 

implementação do ciclo. 

2.7 

2.39 

3 Atender 100% dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais, fazendo as devidas 

adequações curriculares e estudo de caso. 

X X X 

2.11 

4 

6 Inserir 100% dos alunos, que necessitem de 

alguma intervenção, em algum projeto da escola 

para a melhoria de seu desempenho. 

X X X 

2.55 21 Assegurar a cada quadrimestre, momentos de 

reavaliação do PPP ou quando necessário. 

X X X 

5 5 Realizar  o reagrupamento, projetos interventivos 

e reforço escolar para assegurar a alfabetização 

dos alunos até o final do 3º ano. 

X X X 

5.11 2 Implementar  um espaço de leitura nas 20 turmas 

da escola. 

x X  

19.1 15 Aplicar de forma responsável e transparente todo 

o recurso financeiro. 

x x x 

 

 

 

 



VI- Organização do trabalho pedagógico 

 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

Os altos índices de reprovação apresentados pelos sistemas de ensino exigiram uma 

reorganização do trabalho pedagógico que questionasse a avaliação classificatória, a busca pela 

homogeneidade das turmas e principalmente a retenção como meio de exclusão. 

Uma das estratégias adotadas para essa reestruturação do ensino foi a implantação dos ciclos, 

que buscam regularizar o fluxo dos estudantes ao longo de sua vida escolar. Nessa organização, os 

estudantes se movimentam de acordo com suas necessidades e potencialidades, podendo transferir-se de 

turmas ou anos. 

Os ciclos buscam respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, numa perspectiva 

de progressão continuada conforme a LDB 9394/96. 

A Escola Classe 29 aderiu ao processo gradativo de implantação do ciclo. 

 Educação Infantil; 

o 1º Período - 1 turma Integração Inversa- vespertino 

o 2º Período – 1 turma Classe Comum Inclusiva – matutino 

 

 Ensino Fundamental I 

o BLOCO I – BIA  

 MATUTINO  

 1º ano – 2 turmas, sendo 1 de integração inversa  

 2° ano – 2 turmas de integração inversa  

 3° ano – 2 turmas, Classe Comum Inclusiva 

 

 VESPERTINO  

 1º ano – 2 turmas de integração inversa. 

 2° ano – 2 turmas, Classe Comum Inclusiva 

 3° ano – 2 turmas de integração inversa  

 

o BLOCO II - 4º E 5º ANOS  

 MATUTINO 

 4° ano – 1 turma, Classe Comum Inclusiva 

 5° ano – 2 turmas, sendo uma de integração inversa e a outra classe comum 

inclusiva. 



 

 VESPERTINO 

 4° ano –  1 turma de classe comum inclusiva 

 5° ano – 2 turmas de integração inversa 

 

Dentro do BIA, a escola busca “reestruturar o Ensino Fundamental para 09 anos, garantindo à 

criança a aquisição da leitura/escrita/letramento, bem como o seu desenvolvimento integral”. Para isso, os 

educadores estão constantemente revendo todos os processos relativos à reorganização do tempo e dos 

espaços escolares, à reestruturação do processo de ensino-aprendizagem, à organização do currículo 

escolar, à sistematização do processo de alfabetização e à orientação da ação educativa do professor. 

 

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade 

 

A organização das aprendizagens na Escola Classe 29 busca garantir o acesso ao currículo e a 

operacionalização da progressão curricular generalista/específica.  Cada estudante independentemente de 

sua etnia, gênero, idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação, tem direito ao acesso, 

permanência na unidade escolar e uma aprendizagem significativa. Dessa forma são realizadas estratégias 

que visem a progressão das aprendizagens de cada um. 

 

3. Projetos Interdisciplinares 

 

• Plenarinha 

Público-alvo: Alunos da Educação Infantil e 1º ano, extensivo ao 2º e 3º ano em função da 

temática do brincar. 

Descrição: Espaço para reflexão sobre o brincar e resgate da cultura da infância. 

 

• Projeto Datas Comemorativas 

Público-alvo: Todos os alunos/ Comunidade Escolar 

Descrição: Planejamento das datas comemorativas, dias letivos temáticos, e semanas temáticas 

constantes no Calendário Escolar.  

 

• Projeto Eventos 

Público-alvo: Todos os alunos/Comunidade Escolar 

Descrição: Planejamento dos eventos da escola: Palestras, oficinas, festas, formaturas, sarau. 

 

• Projeto Saída de Estudos 



Público-alvo: Todos os alunos 

Descrição: Planejamento das atividades extra classe que envolvem visita à museus, cinemas, 

teatros, parques, e outros. 

 

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

PLANO DE AÇÃO 
PROJETO DE TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º ANO E 5º ANO 

ESCOLA CLASSE 29 DE CEILÂNDIA 

ANO ATIVIDADE RESPONSÁVEL RECURSO Período OBSERVAÇÃO 

 

1ºPERÍODO 

e  

1º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º ano 

 

 

 Ornamentar a sala para 
que fique  bem bonita e 
aconchegante . 

 Recepcionar os 
pequeninos : 
apresentação da 
professora. 

 Adaptação: Fazer um 
turismo com a criança 
pela escola explicando 
onde fica banheiro, 
direção, secretária, 
cantina, sala dos 
professores e sala de 
informática. 

 Apresentar os 
funcionários . 

 Apreciação de músicas:  
Balão Mágico -  Amigo 

Todo mundo tem um 

nome  –   Marcos Hailer  e  

Luciana Hailer. 

Ninguém é igual a 

ninguém – Milton Karen 

 Apreciação de historia 
contada e exploração: 
Lucia vai a escola 

Todas as coisas tem 

nome. 

 Apreciação de vídeo :  
Ninguém é igual a 

ninguém. 

 

 Conversa informal – 
Breve reflexão sobre 
todos os anos que 
passaram na nossa escola. 
Quando chegaram, alguns 
bem pequeninos e 

 

Professora e  

Coordenadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora  e 

Orientadora  

 

Projetor  

Caixa de 

som 

Cd 

Livros 

literários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do dia 04 

ao 08/12 

 

É de fundamental 

importância que o 

professor e a 

escola 

demonstrem para 

os pais e alunos 

que tudo foi 

preparado  com 

carinho para 

receber os novos 

alunos. ( reunião 

com os pais para 

colher 

informações 

sobre o histórico 

da criança para 

conhecimento 

prévio . 



 cresceram  aqui. Deixar os 
alunos falarem e pontuar 
as colocações. 

 Perguntas e respostas 
direcionadas   a mudança 
de escola . ( O que eles 
pensam? O que eles 
esperam ? O que vai 
mudar? Etc..) 

 Entrevistas com ex- 
alunos . 

 Apreciação de palestra 
com nossa Orientadora 

 Receber  profissionais da 
escola sequencial para 
esclarecimento de 
dúvidas. (  como forma de 
acolhimento). Ou ir visitar 
a escola sequencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Relação escola-comunidade  

 

 A escola procura manter uma constante relação com os pais/ responsáveis e com a comunidade 

onde está inserida. Para isso são realizadas diversas ações voltadas ao envolvimento da escola-

comunidade: reuniões de pais, dias letivos temáticos, semana de educação para a vida, avaliações 

institucionais, além das festas e palestras que são momentos de crescimento e convivência. 

 
 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio  

 

              Em conformidade com o documento ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA – Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, constitui um serviço de apoio 

técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, composto por profissional com formação em  pedagogia 

e psicologia. No momento, nossa escola só conta com o apoio de pedagoga. 

 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM – EEAA - 2018 

DIMENSÕES 

DE ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVE

IS 

CRONOGRAMA AVALI

AÇÃO 

Mapeamento 

Institucional; 

Meta 2:  

Estratégia 2.12 - 

Criar 

mecanismos 

Promover a 

análise critica 

acerca da 

identidade 

- Análise da prática 

pedagógico/instituci

onal 

- Análise 

SOE, EEAA e Sala de 

Recursos: (concepções de 

trabalho, atividades 

desenvolvidas, articulação 

Ao longo do ano 

letivo vigente 

- Será 

processu

al, 

ocorrerá 



para o 

acompanhament

o 

individualizado 

dos alunos do 

ensino 

fundamental, 

atentando para 

as 

especificidades 

do estudante de 

forma a garantir 

a qualidade do 

atendimento. 

profissional nos 

atores da escola, 

principalmente do 

corpo docente de 

modo a provocar a 

revisão e/ou 

atualização de 

suas atuações. 

- Analisar os 

aspectos 

pedagógicos, 

administrativos, 

sociais e culturais 

que influenciam 

no sucesso e ou 

fracasso escolar. 

documental 

- Entrevistas 

- Questionários 

- Reuniões 

- Observação  

- Compreensão do 

contexto sócio-

cultural da 

comunidade, 

visando a re-

significação das 

atitudes em relação 

a mesma. 

com os demais grupos da 

escola) 

 

 

 

ao longo 

da 

realizaçã

o das 

atividad

es, da 

observaç

ão e da 

participa

ção dos 

envolvid

os 

 

- 

Organiz

ação ou 

re-

significa

ção do 

Plano de 

Atuação 

da 

EEAA.  

Assessoria ao 

Trabalho 

Coletivo 

 

 

Meta 2:  

Estratégia 2.14 

– Reorganizar, 

por meio de 

amplo debate 

com os 

profissionais da 

educação, o 

trabalho 

pedagógico, 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

educação. 

- Assessorar aos 

professores no 

aprimoramento de 

seu desempenho 

em sala de aula. 

- Possibilitar aos 

professores um 

espaço de escuta, 

interação e auxilio 

ocupando os 

espaços 

instituídos para 

reflexões críticas, 

discussões e 

estudos, 

contribuindo para 

a formação 

continuada dos 

professores. 

- Realizar entrevista 

com os professores 

para acolher a 

demanda da 

solicitação de apoio 

e compreensão da 

queixa escolar;  

- Preenchimento da 

Ficha Perfil;  

- Intervenção por 

meio de oficinas, 

vivências em sala de 

aula, para 

reconhecimento da 

situação escolar e 

interação com o 

trabalho do 

professor. 

- Pedagoga responsável 

pelo SEAA da Unidade de 

Ensino;  

- Orientadora 

Educacional;  

- Professora da Sala de 

Recursos.  

 

 

 

 

- Ao longo do ano 

letivo vigente 

- Será 

realizad

a de 

acordo 

com o 

interesse

, 

participa

ção e 

interaçã

o dos 

envolvid

os.  

- 

Através 

de 

observaç

ão serão 

indicado

s os 

aspectos 

a serem 



revistos 

e através 

da 

analise 

dos 

resultad

os 

obtidos. 

 

 

 

 

 

 

Acompanhame

nto do Processo 

de Ensino e 

Aprendizagem 

 

Meta 4: 

Estratégia 4.3 – 

Promover a 

articulação 

pedagógica em 

rede, 

envolvendo o 

atendimento no 

ensino regular 

na modalidade 

da 

educação 

especial na 

perspectiva da 

educação 

inclusiva. 

- Estratégia 4.18 

Apoiar ações de 

enfrentamento à 

discriminação, 

ao preconceito e 

à violência, 

visando ao 

estabelecimento 

de condições 

adequadas para 

o sucesso 

educacional dos 

educandos com 

- Possibilitar a 

discussão sobre as 

práticas 

pedagógicas; 

- Avaliar e intervir 

junto aos 

estudantes com 

suspeitas de 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais, 

defasagem em 

idade e série, 

multirrepetência, 

fragmentação do 

processo de 

alfabetização e 

dificuldades no 

processo de 

aprendizagem; 

- Sensibilizar as 

famílias quanto à 

participação no 

processo 

educacional dos 

filhos; 

 

- Aplicação de 

testes pedagógicos e 

psicológicos 

específicos; 

Acompanhamento 

de estudantes, com 

queixas escolares, 

individual ou em 

grupo, caso seja 

necessário; 

- Elaboração de 

registros internos e 

externos (Relatório 

de Intervenção 

Educacional). 

- Encaminhamento 

para redes de apoio 

especializadas 

(Rede Hospitalar, 

Assistência Social, 

Vara da Infância, 

Projetos outros, 

acompanhamento 

psicológico, 

fonoaudiológico, 

dentre outros.) 

quando necessário; 

- Pedagoga responsável 

pela EEAA da Unidade de 

Ensino; Equipe gestora; 

Professores regentes; 

Coordenadores; 

Orientadora Educacional; 

Professora da Sala de 

Recursos;  

- Participação em 

reuniões da I.E 

(Coletivas, 

Conselhos de Classe 

e demais reuniões), 

durante o ano letivo 

de 2018; 

- Atendimento 

direto aos alunos 

com registro na 

EEAA e outros com 

queixas escolares 

(Avaliações 

interventivas), nas 

terças feiras, nos 

turnos matutinos e 

vespertinos; 

- Semestral 

(podendo continuar 

mais um semestre 

caso haja 

necessidade). 

- 

Orientar 

os 

docentes 

(profess

or) 

envolvid

os no 

processo 

ensino e 

aprendiz

agem 

sobre a 

utilizaçã

o de 

estratégi

as e 

metodol

ogias 

específic

as  para 

favorece

r a 

prática 

pedagóg

ica e o 

desenvol

vimento 

dos 

alunos 



deficiência, 

transtorno 

global do 

desenvolviment

o e altas 

habilidades ou 

superdotação 

em colaboração 

com as famílias 

e com órgãos 

públicos de 

assistência 

social, saúde e 

proteção à 

infância, à 

adolescência e à 

juventude. 

que foi 

solicitad

o apoio 

específic

o. 

- A 

avaliaçã

o 

ocorrerá 

na 

retomad

a das 

demand

as. 

 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

1- ACÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SOE 

 Organizar e sistematizar o trabalho a ser realizado na Instituição Educacional.  

OBJETIVO GERAL: 

 Diante do grande desafio que é educar, a escola teve que reformular suas funções tradicionais 

redefinindo seu papel, assim assumindo a responsabilidade pelo desenvolvimento integral do 

aluno, a Orientação Educacional impõe-se, não como recurso adicional para aprimoramento da 

escola, mas como necessidade urgente para responder as demanda do desenvolvimento pessoal e 

social do aluno. 

2. AÇÕES NO ÂMBITO INSTITUCIONA 

 Conhecer a clientela e identificar a demanda escolar a ser acompanhada pelo Orientador 

Educacional. 

3. AÇÕES JUNTO AO CORPO DOCENTE 

 Integrar suas ações às do professor, como colaboração no processo de aprendizagem e no 

desenvolvimento do educando. 

4. AÇÕES JUNTO AO CORPO DISCENTE 

 Contribuir para o desenvolvimento integral do educando, ampliando suas possibilidades de 

interagir no meio escolar e social, como ser autônomo, crítico e participativo. 

5. AÇÕES JUNTO À FAMÍLIA 

 Participar do processo de integração família/escola/comunidade, realizando ações que favoreçam 

o envolvimento dos pais no processo educativo. 

6. AÇÕES JUNTO À REDE SOCIAL  



Integrar ações do Orientador Educacional com outros profissionais da Instituição educacional e 

instituições especializadas. 

 

    Cronograma 

 

Eixo Atividades 

Fe

ve

re

ir

o 

 

M

a

r

ç

o 

A

b

r

i

l 

M

a

i

o 

J

u

n

h

o 

J

u

l

h

o 

A

g

o

s

t

o 

S

e

t

e

m

b

r

o 

O

u

t

u

b

r

o 

N

o

v

e

m

b

r

o 

D

e

z

e

m

b

r

o 

01 Ações para 

implantação do 

serviço de 

Orientação 

Educacional 

 Apresentação do 

serviço de 

orientação 

educacional e suas 

atribuições.  

 x     x     

 Criar e manter 

arquivo para registro 

de atendimento. 

X x x x x x x x x x X 

 Apresentação ao 

corpo docente, ao 

corpo discente e 

aos pais as 

diretrizes 

norteadoras da ação 

de Orientação 

Educacional, 

através do manual 

do aluno.  

 x     x     

02 Ações  no âmbito 

institucional 

 Conhecer o 

Regimento Escolar 

e a Proposta 

Pedagógica da 

Instituição., através 

de estudo da 

Proposta 

Pedagógica. 

X x x x x x x x x x X 

03 Ações junto ao corpo 

docente 

 Realizar ações 

integradas com o 

corpo docente no 

desenvolvimento de 

projetos de 

prevenção a 

violência (Mulher e 

Criança) ECA 

 Eu Digo NÂO ao 

BULLYING 

 Projeto de 

“Diversidade” (É 

legal ser diferente.) 

  Cuidado com a si 

próprio em com o 

meio ambiente 

 Hábitos de Estudo 

*A realização dessas ações se 

 x x x x x x x x x X 



dará através de parcerias com 

Programas PROERD_ Policia 

Militar 

 Com a criação de projetos 

propostos pela Orientação em 

parceria com a direção e 

equipe de professores. 

Ministério Público, conselho 

tutelar , Centro de 

Saúde,ADASA e parceiros 

locais 

 

04 Ações junto ao corpo 

discente 

 Apresentar aos 

alunos o Serviço de 

Orientação 

Educacional 

 Atendimento 

individualizado e 

coletivo com a 

intervenção e 

aplicação de 

projetos  

 Promover atividades 

que favoreça ao 

aluno a reflexão da 

importância de se 

ter atitudes de 

cooperação, de 

sociabilidade, de 

responsabilidade, 

de respeito ás 

diferenças 

individuais, com 

vistas á construção 

de uma convivência 

escolar e social. 

   Trabalhando na 

prevenção de 

ocorrências de 

discriminação por 

motivo de 

convicções 

filosóficas, 

religiosas, ou 

qualquer 

preconceito de 

classe social, cor, 

etnia ou diferenças 

individuais, 

conscientizando os 

alunos sobre 

atitudes de respeito 

entre os alunos, 

professores, pais e 

comunidade. ( isso 

ocorrerá através do 

desenvolvimento do 

projeto Bullying) 

 Trabalhamos todos 
esses temas através 
de palestras, 
oficinas, teatro, ou 
com intervenções 

X x x x x x x x x x x 



feitas no coletivo ou 
individualmente, 
com a colaboração 
dos parceiros.  

05 Ações junto à família  Identificar e 

trabalhar, junto á 

família, as causas 

que interferem no 

avanço do processo 

de ensino e 

aprendizagem do 

aluno. 

(Atendimento aos pais de 

alunos, palestras e oficinas.) 

 Orientar a família 

sobre o sistema 

garantia de direitos 

das crianças e dos 

adolescentes, (ECA) 

promovendo 

momentos reflexivos 

visando contribuir 

na prevenção de 

conflitos. 

x x x x x x x x x x x 

06 Ações junto à rede 

social 

 Estabelecer 

parcerias com 

profissionais de 

outras Instituições 

para o 

aprimoramento das 

ações preventivas. 

 Conhecer e articular 

ações com as redes 

sociais existentes 

na comunidade. 

 x x x x X x x x x X 

 

Sala de Recursos: 

 
PLANO DE AÇÃO 2018 

Escola: Escola Classe 29 de Ceilândia  

Objetivo Geral:   Promover ações que propiciem a inclusão dos estudantes com necessidades 
educacionais especiais na instituição escolar com a participação de toda comunidade escolar. 

 

Justificativa:   A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais se configura como 
o maior desafio da educação na atualidade. Desafio de educar a todos sem qualquer distinção como 
garante a Constituição Federal (1998), respeitando as individualidades e atendendo o estudante em 
suas especificidades, estabelecendo novos paradigmas educacionais que combatam atitudes 
discriminatórias que resultam na segregação social. 

           Deste modo, não basta garantir a presença física do estudante no ambiente escola, se faz 
necessário garantir a sua real aprendizagem, construindo-se um ambiente propício no qual se valorize o 
respeito e o acolhimento às diferenças. 

É importante também oferecer estratégias de ensino aos educadores para que se sintam 
seguramente orientados nas práticas pedagógicas do dia a dia, oferecendo o suporte teórico-prático 
adequado. 



 

AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2018 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

CRONOGRAM

A 

RESPONSÁVEI

S E/OU 

INTERLOCUTO

RES 

* Conhecer a 
legislação que 
regulamenta a 
Educação Inclusiva; 
* Refletir sobre o 
conceito de deficiência 
e seus antecedentes 
históricos; 
* Criar espaços de 
reflexão com e entre 
professores, 
coordenadores 
pedagógicos e direção 
escolar. 

* Todos os 
professores, 
direção e 
funcionários 
da escola. 

 

 

 

 

 

* Reuniões 
com 
professores, 
direção e 
demais 
funcionários 
da escola; 

* Reuniões 
coletivas com 
professores 
utilizando 
folders 
informativos, 
vídeos, 
dinâmicas de 
sensibilização 
e palestras.  

* Serão 

avaliadas a 

participação 

e interação 

dos 

profissionais 

nas reuniões 

e atividades 

e a 

diminuição 

gradual da 

resistência às 

práticas 

inclusivas  

* Reuniões 
coletivas às 
quartas-feiras 
mensalmente; 

*Conselho de 
classe(bimestral
mente); 

 

* Professor da 

sala de 

recursos e 

convidados 

(palestrantes). 

*Contribuir e assessor 
a gestão escolar nas 
decisões sobre a 
administração dos 
recursos de 
acessibilidade 
disponibilizado pelas 
políticas de 
acessibilidade na 
escola. (ex.: PDAF) 

Gestão 
escolar e 
sala de 
recurso 

Obter 
informações 
junto a gestão 
sobre o 
andamento e 
recebimento 
das verbas 
pertinentes a 
acessibilidade
. 

Participação 
nas decisões 
sobre a 
definição da 
lista de 
prioridade dos 
recursos de 
acessibilidade
.  

Intermediar 
entre os pais 
dos 
estudantes 
NEEs e a 
gestão a 
discussão 
sobre o 
destino de 

Melhoria 

progressiva 

na 

transparência 

e 

democratizaç

ão da 

administraçã

o dos 

recursos de 

acessibilidad

e e outros 

que possam 

contribuir 

significativam

ente na 

construção 

de um 

ambiente 

educacional 

para todas os 

estudantes.  

 

Durante todo o 
ano letivo 

Gestão escolar, 

pais dos 

ENNEs e sala 

de recursos , 

SOE e SEAA. 



recursos de 
acessibilidade
. 

 

* Conhecer as 
expectativas do 
professor regente em 
relação ao ENEE e 
traçar estratégias de 
intervenção e de 
atendimento em sala. 

*Todos os 
Professores 
e 
estudantes 
com 
necessidad
es 
educacionai
s especiais 
(com 
deficiência 
física 
intelectual e 
transtorno 
do espectro 
autista). 

* Entrevista 
com o 
professor e 
observação 
em sala de 
aula. 

* 

Envolvimento 

dos 

profissionais 

na 

elaboração e 

aplicação das 

estratégias 

traçadas e 

observação 

do sucesso 

ou não das 

mesmas 

reorientação 

das mesmas, 

caso seja 

necessário.  

* Fevereiro, 
março e abril 

* Professor da 

sala de 

recursos e 

professores 

regentes dos 

professores de 

estudantes alvo 

da sala de 

recursos 

generalista. 

* Sensibilizar pais, 
professores, alunos e 
demais profissionais 
que atuam na escola 
no acolhimento e 
respeito às diferenças. 
 

* Pretende 
envolver 
toda 
comunidade 
escolar, 
incluindo 
100% dos 
estudantes. 

 

* 
Dramatizaçõe
s e reconto de 
histórias para 
os estudantes 
assistirem e 
se 
sensibilizarem 
da 
importância 
de se 
respeitar o 
próximo; 

* Dinâmicas 
em grupo. 

* 

Participação 

das pessoas 

envolvidas 

nas 

atividades e 

observação 

durante o dia 

a dia de 

como os 

membros da 

escola 

acolhem e 

respeitam o 

estudante 

com 

necessidades 

especiais. 

* Durante todo 
o ano letivo e, 
de forma 
especial e mais 
intensificada no 
início do ano. 

 

* Professor da 

sala de 

recursos. 

* Esclarecer quanto à 
função e as atribuições 
dos Serviços de Apoio 
a Aprendizagem; 
 
 
 
 
 

* Alcançar 
todos os 
professores 
da escola, 
pais e/ou 
responsávei
s; 

 

* Reuniões 
coletivas entre 
professores 
do AEE e 
professores 
regentes de 
todas as 
turmas; 

* Encontros 

* Presença e 

participação 

dos 

professores, 

pais e/ou 

responsáveis 

nas reuniões. 

Mudança de 

 

* Março  

 

 

* Professor da 

sala de 

recursos  



 entre 
professores 
do AEE e pais 
de estudantes 
com 
necessidades 
especiais; 

 

posturas 

resistentes a 

inclusão e 

aos 

estudantes 

com 

deficiência  

* Viabilizar dentro da 
instituição escolar , 
juntamente com o SOE 
E SEAA ,a 
implementação da 
Semana Distrital de 
Conscientização e de 
Defesa da Promoção 
da Educação Inclusiva  

Toda a 
comunidade 
escolar  

Planejamento 
conjunto com 
os 
professores, 
levantamento 
de sugestões. 

Conscientizaç
ão dos 
estudantes 
por meio de 
filmes, vídeos, 
teatro e 
histórias. 

Planejamento 
conjunto com 
as gestoras, 
as 
coordenadora
s e 
professores 
do estudo da 
obra de uma  
escritora    e 
que possui 
necessidades 
educacionais 
especiais. 

Encontro dos 
alunos com a 
escritora 
convidada. 

 

Participação 

nas 

atividades 

proposta, 

observando-

se a 

mudança de 

condutas e 

de 

resistência as 

práticas 

inclusivas. 

Execução 

dentro das 

expectativas 

do 

planejamento 

com as 

necessárias 

flexibilizaçõe

s.  

Fevereiro e 
março 

Gestoras , 

coordenadoras 

e  equipe de 

apoio. 

* Informar sobre as 
diversas deficiências e 
as principais 
dificuldades de 
aprendizagem 
apresentadas pelos 
alunos fornecendo 
embasamento teórico 
e orientações quanto 
ao trabalho com a 
criança; 
 

* Visa 
atender 
todos os 
professores 
com alunos 
com 
necessidad
es 
especiais; 

 

 

* Manter 
aberto um 
canal de 
diálogo com o 
professor 
regente em 
horários de 
coordenação 
e nas 
reuniões 
coletivas. 

 

* 

Participação 

dos 

professores 

* Primeiro 
semestre   

* Professor da 

sala de 

recursos  



* Prestar 
esclarecimentos 
quanto a enturmação 
do aluno com 
necessidades 
educacionais especiais 
com base na 
Estratégia de Matrícula 
2018; visando garantir 
o cumprimento da 
legislação a respeito 
da inclusão dos alunos 
especiais. 

* Todos os 
ENEES 

* 
Agendamento 
dos Estudos 
de caso 
omisso; 

* Participação 
nas reuniões 
de definição 
da Estratégia 
de matrícula. 

* Participar 

das reuniões 

sobre e 

verificação 

do 

cumprimento 

à estratégia 

de matrícula.  

* Julho à 
outubro a 
dezembro. 

* Professor da 

sala de 

recursos, 

secretário 

escolar, 

pedagoga, 

orientadora e 

direção. 

* Orientar os Pais e 
demais familiares 
sobre o papel e a 
responsabilidade da 
família, buscando 
garantir a efetiva 
participação dos pais 
na vida escolar dos 
estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais. 
 
 
 

* Todos os 
pais dos 
estudantes 
ENEES. 

* Reunião 
com os pais; 

*Interação dos 
pais nos 
eventos da 
escola, onde 
seus filhos 
também terão 
participação 
garantida 
como festa 
junina, festa 
da família, 
feira cultural, 
apresentaçõe
s de peças 
teatrais, 
música e 
dança em 
datas 
importantes 
como dia das 
mães, dia dos 
pais, páscoa, 
natal, entre 
outras;  

* Rodas de 
conversa para 
que os pais 
possam dividir 
e/ou 
compartilhar 
experiências. 

* 

Participação 

da família 

dos ENEES 

na vida 

escolar dos 

alunos. 

* Durante todo 

o ano letivo 

 

* Professor da 

sala de 

recursos  

* Esclarecer os 
responsáveis dos 
ENEEs sobre a 
legislação e os direitos 
das pessoas com 
deficiência. 

* Todos os 
pais dos 
estudantes 
ENEEs. 

* Palestras 
para os pais 
ou 
responsáveis 
com a 
secretaria de 
assistência 
social da 

* 

Participação 

e interesse 

dos pais. 

* No segundo 

semestre de 

2018  

* Professor da 
sala de 
recursos e 
assistente 
social  



Administração 
Regional de 
Ceilândia na 
semana da 
luta da pessoa 
com 
deficiência. 

 

* Propiciar aos pais ou 
responsáveis 
momentos de partilha 
sobre a realidade em 
que vivem e sobre as 
expectativas em 
relação aos alunos 
especiais; 
*Estreitar os laços com 
a escola oferecendo 
espaço aos pais e 
familiares para dialogar 
e trocar experiências; 

* Todos os 
pais dos 
estudantes 
ENEEs. 

* Rodas de 
conversa para 
que os pais 
possam dividir 
e/ou 
compartilhar 
experiências 

* Dinâmicas 
de grupo. 

* Presença, 

participação 

e interesse 

nos 

encontros. 

* de maio a 

dezembro. 

*Reuniões 

trimestrais de 

formação com 

os pais. 

* Professor da 

sala de 

recursos  

* Desenvolver 
estratégias que 
favoreçam o 
comprometimento e 
envolvimento dos 
professores no 
processo de 
acompanhamento/inter
venção aos ENEEs. 

 

 

 

 

 

 

 

* Todos os 

professores 

dos ENEEs. 

* Reuniões 
com os 
professores 
dos ENEES; 

* Oficinas 
para 
confeccionar 
materiais que 
atendam 
melhor as 
necessidades 
dos 
estudantes; 

* Conselhos 
de classe; 

* Confecção 
do portfólio 
para 
acompanhar o 
desenvolvime
nto do aluno e 
manter a 
família 
informada do 
trabalho 
realizado; 

* Observação 
da sala de 
recursos nas 
salas de aula 
para poder 

* 

Participação 

dos 

professores, 

inclusive na 

confecção 

dos materiais 

sugeridos.  

* de março a 

dezembro.  

* Professor da 

sala de 

recursos  



dar melhor 
suporte ao 
professor 
regente. 

 

* Garantir a 
participação dos 
ENEEs nos projetos e 
eventos promovidos na 
escola. 
 

* Todos os 

Professores 

e 

estudantes 

ENEEs 

* Orientação 
quanto à 
importância 
da 
participação 
dos 
estudantes 
com 
necessidades 
educacionais 
especiais em 
todos os 
eventos da 
escola, como 
nas danças, 
peças teatrais, 
musicais, 
entre outras 
atividades que 
ocorrem em 
diversos 
momentos do 
ano, como 
festa junina, 
festa das 
mães, entre 
outros.  

* Observar a 

efetiva 

participação 

dos 

estudantes 

com 

necessidades 

educacionais 

especiais nas 

diversas 

apresentaçõe

s que 

ocorrem na 

escola.  

* Durante as 

atividades 

festivas, cívicas 

e demais 

eventos que 

envolvam 

apresentações 

dos estudantes; 

 

* Durante todo 

o ano letivo 

* Professor da 

sala de 

recursos.  

* Sugerir mudanças de 
conduta nos 
educadores e demais 
funcionários da 
instituição quanto ao 
trato com o ENEE 
adotando uma postura 
positiva à inclusão. 

* Todos os 
funcionários 
da escola. 

*Conversas 
individuais 
com os 
professores 
ou outro 
profissional da 
escola a fim 
de sugerir 
mudanças ou 
melhoras na 
forma de 
interagir com 
o estudando 
ENEE; 

*Por meio de 
palestras, 
dinâmicas, 
vídeos, 
músicas, 
apresentaçõe
s teatrais e 
recontos de 

*Observação 

da 

diminuição 

gradativa na 

resistência às 

práticas 

inclusivas e 

na melhoria 

do 

relacionamen

to entre 

profissionais 

da escola e 

ENEES no 

cotidiano 

escolar. 

* Durante todo 
o ano, no 
momento 
necessário;  

* Em Setembro, 
nas Atividades 
de 
conscientização 
referentes à 
Semana da 
Inclusão; 

* Professor das 

salas de 

recursos 



histórias. 

* Orientar as ações 
dos professores, 
educadores sociais, 
monitores e de outros 
profissionais da 
educação para o 
planejamento de 
intervenções 
educacionais 
adequadas à situação 
escolar do aluno. 

* Todos os 

professores 

dos 

estudantes 

com 

necessidad

es 

educacionai

s especiais, 

assim como 

os 

monitores, 

os 

educadores 

sociais e 

demais 

profissionai

s 

diretamente 

ligados ao 

processo de 

ensino 

aprendizage

m destes 

estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Intervenção 
pedagógica 
de acordo 
com as 
necessidades 
educacionais 
dos 
estudantes, 
sugerindo ao 
professor 
trabalhar com 
jogos 
adequados a 
cada nível;  

*Orientação 
por meio de 
conversas 
individuais a 
respeito do 
auxílio que 
alguns 
estudantes 
precisam em 
relação a 
funções 
práticas como 
ir ao banheiro, 
beber água, 
lavar as mãos, 
lanchar, sair e 
sentar na 
cadeira de 
rodas, além 
de funções 
como troca de 
fraldas; 

 

* Conversa 
individual com 
os 
profissionais 
acerca da 
ajuda que 
deve dar ao 
ENEE em 
relação sua 
locomoção 
por toda a 
escola e como 
supervisioná-
lo e 
acompanhá-lo 
nos 

* Observação 

da mudança 

de postura de 

resistência à 

inclusão e 

aos ENEEs. 

* Durante todo 

o ano letivo; 

* Professor da 

sala de 

recursos  



momentos de 
recreação e 
passeios 
escolares. 

* Fazer refletir sobre as 
bases do currículo 
através da perspectiva 
da educação inclusiva.  

* Todos 

Professores 

dos 

estudantes 

com 

necessidad

es 

educacionai

s especiais 

*Reuniões 
coletivas para 
que o 
currículo e 
possa ser 
vivenciado 
pelo ENEE 
com suas 
devidas 
adequações; 

* Orientação 
ao professor 
na elaboração 
de atividades 
e da 
adequação 
curricular; 

* Por meio 

dos 

questioname

ntos, 

sugestões e 

opiniões do 

professor da 

classe 

regular onde 

o ENEE 

estuda e por 

meio de 

observações. 

* Reuniões 

coletivas às 

quartas-feiras: 

* Durante todo 

o ano letivo 

* Professor da 

sala de 

recursos  

* Planejar e realizar 
atendimentos aos 
alunos com ENEEs; 

 

* Vivenciar junto com o 
estudante ENEE 
atendimentos que 
visem seu pleno 
desenvolvimento, de 
acordo com o plano 
individual do estudante 
e atendendo as 
orientações 
pedagógicas da 
Educação Especial 
elaborado pela 
SEEDF.  

 

 

* Todos os 

estudantes 

com 

necessidad

es 

educacionai

s especiais 

* Intervenções 
pedagógicas 
individuais e 
em grupo:  

1.atendimento
s com jogos 
adequados a 
cada nível, 
como quebra-
cabeças, 
jogos da 
memória, de 
encaixe, 
ábaco, bingos, 
caça-palavras, 
entre outros; 

2.atendimento 
com música: 
desenvolver a 
sensibilidade 
auditiva, 
corporal e 
afetiva, 
conceitos 
musicais, 
podendo usar 
aparelhos de 
som, cds, dvs 
e  
instrumentos 
musicais.  

* Observação 

do 

desenvolvime

nto dos 

estudantes 

*Durante todo o 

ano letivo, às 

segundas, 

terças e 

quintas-feiras.  

* Professor da 

sala de 

recursos  



3. Contos de 
fadas e 
fábulas 
(oralidade, 
expressão 
corporal, 
interpretação 
por meio de 
jogos, 
atividades 
lúdicas e 
dramatização. 
) 

4.Xadrez: 
concentração 
e superação, 

5. Uso de 
novas 
tecnologias 
adaptadas às 
necessidades 
de cada 
estudantes, 
como uso de 
jogos 
computadoriz
ados, tablets e 
aparelhos de 
som. 

6. 
Atendimento  
de acordo 
com 
necessidades 
apontadas 
pelo professor 
regente, 
buscando 
novas formas 
e estratégias 
do estudante 
adquirir a 
habilidade  
planejada. 

 

* Oferecer suporte 
pedagógico  

* Todos os 

Professores  

 

 

* Reuniões 
bimestrais 
(conselho de 
classe) 

 * Elaboração 
de material 
sobre o 
trabalho com 

* Por meio do 

diálogo com 

o professor e 

da 

observação 

das vivencias 

e do 

* Bimestral * Professor da 

sala de 

recursos 



 

 

crianças 
especiais e 
outras 
informações 
pertinentes. 

*Orientar 
quanto a  
confecção do 
Portfólio 
(Material 
trabalhado 
pelo professor 
regente com o 
aluno no 
decorrer do 
bimestre de 
acordo com a 
adequação 
curricular ) 

desenvolvime

nto do 

estudante  

* Orientar e 
supervisionar o 
trabalho dos monitores 
e educadores sociais 
dos alunos especiais e 
elaborar o cronograma 
de atendimento. 

 

* Todos os 

monitores e 

/ ou 

educadores 

sociais 

* Reunião 
com os 
monitores e 
educadores 
sociais. 

* Produção de 
cronograma e 
do plano de 
ação para que 
atendam 
melhor aos 
estudantes;  

* Observação 1º bimestre ( 

cronograma)  

Todo ano letivo 

( orientações) 

* Professor da 

sala de 

recursos 

* Orientar o professor 
regente quanto à 
elaboração e aplicação 
da adequação. 

* Todos 

Professores 

dos 

estudantes 

ENNES 

 

 

 

 

 

* Orientação 
ao professor 
regente 
individualment
e; 

* Orientar e 
Assessorar o 
professor na 
elaboração da 
Adequação 
curricular; 

* Fazer 
encontros 
para que o 
professor 
possa eliminar 
dúvidas e ter 
maiores 
esclareciment
os sobre a 
adequação 

* Observação 

da 

implementaç

ão das 

orientações e 

reavaliação 

caso haja 

necessidade. 

* No horário de 

coordenação do 

professor 

regente às 

terças e 

quintas-feiras; 

 

* Encontros 
bimestrais   

 

* Professor da 

sala de 

recursos  



curricular. 

* Elaborar documentos 
e Relatório de 
Avaliação e 
Intervenção 
Educacional 
apresentando a 
conclusão de cada 
caso e indicando as 
possibilidades de 
atuação pedagógica no 
âmbito da Secretaria 
de Estado de 
Educação do Distrito 
Federal. 

*Estar 

presente na 

maioria dos 

encontros, 

justificando 

a ausência, 

quando for 

necessária, 

com a 

gestão da 

escola. 

* Observação 
as 
necessidades 
da escola, dos 
seus 
profissionais e 
dos ENEES e 
buscar 
informações 
que possam 
fazer a 
inclusão ser 
realidade de 
nossa escola; 

* realização 
de pesquisas, 
estudos e 
buscar novas 
experiências 
para formular 
e reformular 
objetivos e 
estratégias na 
educação 
especial; 

* Participação 
em reuniões 
setorizadas e 
intermediárias 
buscando 
envolvimento, 
interação e 
atualização 
em todas as 
áreas do 
trabalho com 
educação 
especial.  

*Participação 

significativa 

nas reuniões. 

* Diariamente e 

com reuniões 

específicas às 

sextas -feiras 

*coordenadores 

regionais 

intermediários; 

* Palestrantes. 

*Sala de 

recursos 

* Elaborar o Plano de 
ação anual, Plano 
individual do ENEE, 
Diário de classe e 
demais documentos 
pertinentes ao trabalho 
da sala de recursos.  

*Preenchim

ento dos 

documentos 

nos prazos 

previstos.  

* Observação 
das 
necessidades 
da escola, dos 
seus 
profissionais e 
dos ENEES e 
buscar 
informações 
que possam 
fazer a 
inclusão ser 
realidade de 
nossa escola; 

* Observação 

e evolução 

positiva do 

trabalho. 

* Diariamente * Professor da 

sala de 

recursos 



 
 

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

educadores/as comunitários/as, monitores/as, entre outros. 

 

Os alunos com necessidades educacionais especiais que precisam de cuidados pontuais, 

contam com apoio de educadores sociais voluntários, cujas atribuições estão definidas na PORTARIA Nº 

48, DE 01 DE MARÇO DE 2016, que institui o Programa Educador Social Voluntário, no âmbito da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com as seguintes finalidades: 

 I - Dar suporte às atividades de Educação Integral nas Unidades Escolares. 

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

da Educação Básica e nos Centros de Ensino Especial. 

* Elaboração 
e finalização 
de todos os 
planos de 
atendimento 
dos 
estudantes da 
sala de 
recursos 
(Plano AEE), 
preenchiment
o do diário de 
classe, plano 
de ação 

 

* Participar de 
encontro de formação 
e reuniões organizadas 
pelas coordenações 
intermediárias e 
setorizadas. 

*Estar 

presente na 

maioria dos 

encontros, 

justificando 

a ausência, 

quando for 

necessária, 

com a 

gestão da 

escola.  

* Participando 
das reuniões 
setorizadas e 
intermediárias 
nos horários e 
locais pré 
determinados; 
buscando 
envolvimento, 
interação e 
atualização 
em todas as 
áreas do 
trabalho com 
educação 
especial. 

* Observação 

e devolutivas 

à 

coordenação 

do ensino 

especial por 

meio dos 

documentos 

solicitados 

por esta.  

Às sextas -

feiras em local 

a definir 

* 

Coordenadores 

regionais 

intermediários  



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

capacitação do (a) Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar, e, após, executará, sob orientação 

e supervisão desse profissional, atividades de acompanhamento, higiene pessoal e incentivo de 

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

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

dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se calçarem, no momento do parque, em 

atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas 

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

necessário, fora do espaço escolar;  

II - Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do (a) estudante, 

como ajudá-lo (lá) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, carteira escolar, colchonete, vaso 

sanitário, brinquedos no parque; 

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

ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente escolar;  

IV - Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 

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

estudante;  

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

de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as orientações do (a) professor (a);  

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

observando os sinais de angústia e ansiedade prévios, conhecendo as condições que, potencialmente, o 

desestruturam, buscando prevenir crises, intervir o quanto antes e acompanhar o (a) estudante com 

alteração no comportamento adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob orientação do 

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

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

(suas) colegas e demais pessoas; 

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

complexidade e responsabilidade 



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

APRENDIZAGEM 

 

A organização escolar em ciclos exigiu da escola uma mudança no processo de avaliação, uma vez 

que o trabalho realizado anteriormente pautava-se na avaliação classificatória e fragmentada, além de 

contribuir para a não democratização do saber. A partir disso, surge a necessidade de uma avaliação que 

promova democraticamente o avanço a partir de análises realizadas durante as ações pedagógicas. 

Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do 

professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 

progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias. 

(LIBÂNEO, 1994, p. 195). 

 

Na tentativa de valorizar as aprendizagens dos alunos, a Escola Classe 29 busca um processo 

educativo ininterrupto, baseado na progressão continuada. Esse recurso possibilita o avanço contínuo dos 

estudantes contribuindo para a formação de sujeitos autônomos, além de valorizar todo o trabalho já 

realizado pelo aluno. Essas práticas tendem a minimizar a evasão e o fracasso escolar. Para Libâneo: 

A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização de provas e  

atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos 

a uma apreciação qualitativa. A avaliação, assim, cumpre funções pedagógico-didáticas, 

de diagnostico e de controle em relação as quais se recorrem a instrumentos de 

verificação do rendimento escolar. 
 

 
 

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

 

 Cada etapa possui um processo de avaliação que lhe é peculiar, pelo fato de possuírem sujeitos em 

desenvolvimentos muito distintos: 

  Educação Infantil: a avaliação ocorre com a observação diária por meio de registros 

diversos, fichas, atividades, relatórios e portfólios. A partir desses materiais, são realizadas 

análises, reflexões, além de novas propostas de trabalho que deverão provocar maior 

desenvolvimento do aluno. Durante esse processo, o dia a dia da criança no convívio com o 

outro deve ser cuidadosamente notado, dessa forma dar-se-á uma avaliação informal, onde 

poderão ser observadas aprendizagens e progressos. É importante salientar que nesta etapa, o 

professor deve sistematizar registros e planejamentos que acompanhem todas as observações 

feitas durante o percurso realizado pelo aluno.  



 Ensino Fundamental I - BIA: neste segmento a avaliação está assentada na progressão 

continuada, portanto, todos os avanços do estudante serão considerados e estudados 

minuciosamente para que novas estratégias sejam elaboradas e realizadas. Neste processo, o 

professor registra as intervenções realizadas por ele, bem como as informações referentes às 

aprendizagens construídas e aquelas que ainda precisam ser alcançadas pelo aluno. Para 

sistematizar este registro, o educador possui documentos para a descrição do desempenho do 

estudante: o Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe.  

 Ensino Fundamental I – 4º e 5º: O ano de 2017 foi o primeiro ano que trabalhamos com a 

inclusão do segundo bloco (4º e 5º ano) na progressão continuada. Percebemos que para  esse 

processo tenha sucesso, ainda será necessário um trabalho da Secretaria de Educação para 

conscientizar pais e alunos da importância e do compromisso com a escola. Pois 

frequentemente, o ciclo traz numa mesma turma, níveis extremamente diferentes, exigindo do 

professor intervenções muito específicas para vários grupos de alunos, o que torna o trabalho 

em diversos momentos bem difícil, além da falta de apoio dos responsáveis, que por vezes 

não realizam exames, ou não participam da vida escolar dos filhos. O registro nessa etapa 

também será feito por meio dos documentos para a descrição do desempenho do estudante: o 

Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe.  

Nessa perspectiva, faz-se necessário um acompanhamento pedagógico sistemático que esteja 

baseado em quatro etapas: diagnóstico, registro, análise e intervenções. Sendo assim, todo o processo de 

avaliação da Escola Classe 29 busca um processo ininterrupto de aprendizagem, no qual as ações 

realizadas pelos alunos são cuidadosamente analisadas nos Conselhos de Classe ao final de cada bimestre. 

Além disso, são realizadas reuniões de pais para uma abordagem mais profunda do desenvolvimento do 

educando. 

2. Recuperação Continuada  

 

No início do ano, são realizadas avaliações diagnósticas para identificar as habilidades e 

competências já adquiridas e a partir disso, realiza-se o reagrupamento dos alunos, como especificado nas 

intervenções a seguir: 

 

Reagrupamentos: ao considerar uma educação que prevê a formação mais integral do sujeito, 

tem-se a necessidade de realizar projetos interventivos que considerem a diversidade existente na escola 

atual. Surge assim, o trabalho com reagrupamentos que favorece o processo de desenvolvimento 

cognitivo do aluno, permitindo avanços nas diversas áreas da aprendizagem. 

As estratégias pedagógicas adotadas pela escola envolvem três principais intervenções 

discriminadas abaixo: 



I. Reagrupamento intraclasse – a partir de atividades avaliativas realizadas em sala, o professor 

divide seus alunos em grupos que apresentem limitações semelhantes e aplica atividades que 

atendam as especificidades de cada grupo, promovendo o avanço dos estudantes. 

 

II. Reagrupamento interclasse – após a realização de um diagnostico inicial para detectar a 

heterogeneidade dos educandos, os professores reagrupam os alunos de diferentes turmas e idades, 

de forma que os grupos tenham alunos com necessidades similares e promovam ações voltadas 

para as reais possibilidades de avanços. 

 

III. Projeto interventivo – a principal meta desse projeto é atender aqueles que demonstram 

necessidades específicas que comprometem o avanço diário de suas aprendizagens. A intervenção 

é realizada de forma individualizada, ou em grupos bem pequenos, com no máximo 5 alunos, 

utilizando métodos, estratégias e ações que consigam ajudar no progresso da criança. 

 

Como já citado nesse PPP, as intervenções são meios usados pela escola para viabilizar essa 

progressão continuada. Nesse sentido, levam-se em conta as necessidades e potencialidades dos alunos, 

além de possibilitar a interação dos estudantes com diferentes colegas e professores. 

 

 

3.  Conselho de Classe 

 

Outro mecanismo usado pela Instituição é o Conselho de Classe, que conta com a participação da 

Direção, dos coordenadores, dos professores, orientadora, pedagoga e professora da sala de recursos. Seu 

principal objetivo é analisar as necessidades, os avanços, as estratégias adotadas e as intervenções 

realizadas. A partir dessa análise, novas ações pedagógicas são planejadas. O Conselho de Classe 

acontece ao final de cada bimestre e são registrados em ata. 

 

VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 

 

No início de cada ano letivo, é realizada através de um questionário, uma avaliação institucional 

com toda a equipe e com a comunidade escolar para analisarmos o trabalho realizado no ano anterior e o 

que poderá ser incluído e alterado para o ano letivo que se inicia. As críticas e sugestões são coletadas e 

de posse dessas informações são apresentadas novas propostas para o grupo. 

Além dessa avaliação institucional, haverá no início do segundo semestre, o Planejamento 



Pedagógico que contará também com todos os segmentos da comunidade escolar. Nesse planejamento, é 

realizado novo questionário e debates onde são criadas oportunidades para novas sugestões e possíveis 

mudanças no Plano inicial. 
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APÊNDICES  

APÊNDICE I  

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 
OBJETIVOS METAS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEIS CRONOGRA

MA 

Promover e 

incentivar o uso 

do Currículo em 

Movimento da 

Educação Básica 

das Escolas 

Públicas do 

Distrito Federal. 

Garantir que 

todos sigam e 

compreendam o 

Currículo da 

Educação Básica. 

Estudos e análises 

do Currículo em 

Movimento. 

Será realizada 

por meio dos 

debates e 

após as 

coletivas por 

através de 

questionários, 

fichas e 

outros. 

Equipe gestora, 

equipe 

pedagógica e 

equipe de 

apoio. 

Durante o 

ano. 

Sistematizar, 

orientar e 

acompanhar 

ações 

pedagógicas que 

estejam 

relacionadas ao 

atendimento dos 

ENEES 

Atender todos os 

estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais, 

fazendo as 

devidas 

adequações 

curriculares e 

estudo de caso, 

acompanhando o 

desenvolvimento 

dos conteúdos 

junto aos 

professores. 

Elaboração de 

adequações. 

Atendimento aos 

ENEEs. Orientação 

aos professores 

quanto ao 

desenvolvimento 

das atividades e 

aos pais sobre a 

execução das 

adequações, 

oferecendo-lhes 

sugestões para o 

atendimento com 

outros 

especialistas, 

conforme a 

necessidade de 

cada aluno. 

A avaliação 

será 

processual, ou 

seja, ocorrerá 

ao longo da 

realização das 

atividades, 

através da 

observação da 

participação 

dos 

envolvidos. 

Professora da 

sala de recursos 

e professores 

regentes. 

Durante o 

ano. 

Promover a 

compreensão a 

respeito da 

diversidade 

cultural, social, 

física como 

condição e 

Construir junto 

às crianças um 

olhar livre de 

preconceitos e 

discriminação. 

Serão utilizados 

livros infantis, 

filmes e pesquisas. 

Os professores 

trabalharão com 

os alunos e farão 

produções que 

A avaliação 

será feita de 

forma 

qualitativa, de 

acordo com o 

interesse, a 

participação, a 

Professor da 

sala de 

recursos, equipe 

gestora, equipe 

pedagógica e 

equipe de 

apoio. 

Março e abril 



inerente ao ser 

humano. 
 

expressam o 

pensamento das 

crianças sobre o 

tema abordado.  
 

interação e a 

socialização 

durante a 

realização das 

atividades.  
 

Ampliar o 

interesse e 

despertar o gosto 

pela leitura, 

ampliando assim 

o universo 

linguístico da 

criança. 

Incentivar e 

envolver todos 

os estudantes no 

Projeto de 

Leitura da escola. 

Realização do 

Projeto por meio 

das sacolinhas 

literárias, onde os 

alunos analisarão 

de diversas formas 

os livros lidos. 

Será feita por 

meio de 

fichas, 

debates e 

contação das 

histórias lidas. 

Além da 

participação 

durante o 

projeto, com a 

troca de 

informações e 

conversas 

entre os 

alunos. 

Professores, 

equipe 

pedagógica 

Durante o 

ano. 

Implementar 

metodologias em 

sala de aula que 

estimulem os 

alunos e melhore 

o desempenho 

escolar. 

Inserir todos os 

alunos, que 

necessitem de 

alguma 

intervenção, em 

algum projeto da 

escola para a 

melhoria de seu 

desempenho. 

Estudos e 

elaboração de 

projetos e 

atividades que 

garantam a 

participação  dos 

alunos na 

construção do 

conhecimento. 

Será realizada 

diariamente 

por meio do 

contato com o 

aluno. Através 

da observação 

serão 

indicados os 

aspectos a 

serem 

revistos. 

Equipe gestora, 

equipe 

pedagógica e 

equipe de 

apoio. 

Durante o 

ano. 

Estabelecer uma 

ligação entre a 

comunidade e a 

escola. Buscando 

incentivar a 

comunicação 

entre os autores 

desse processo. 

Aumentar a 

participação da 

comunidade em 

10%, 

principalmente 

em atividades 

que envolvam 

palestras e 

reuniões. 

Reuniões, 

formaturas, 

palestras, eventos 

promovidos pela 

escola. 

Será através 

de conversas e 

observação da 

participação 

dos 

envolvidos. 

Equipe gestora, 

pedagógica, 

professores e 

auxiliares em 

educação. 

Durante o 

ano letivo. 

Incentivar o 

desenvolvimento 

de estratégias 

Elevar em 20% o 

índice do IDEB 

Realização dos 

projetos: 

reagrupamentos 

Ocorrerá 

através da 

análise e 

Coordenadores, 

equipe gestora 

e professores. 

Durante o 

ano letivo. 



para a melhoria 

dos índices do 

IDEB 

(interclasse e 

intraclasse), o 

projeto 

interventivo, 

reforço escolar e 

outros. 

reflexão dos 

resultados 

obtidos nas 

avaliações 

externas. 

Proporcionar 

condições 

favoráveis para a 

aplicação das 

avaliações 

externas e 

estimular a 

reflexão sobre os 

resultados. 

Preparar o 

ambiente 

escolar, bem 

como  os 

estudantes para 

as avaliações 

externas. 

Elaboração e 

aplicação de 

atividades que 

contemplem as 

avaliações, análise 

dos resultados e 

realização de 

intervenções para 

melhora dos 

índices. 

A avaliação 

será feita 

mediante os 

resultados 

alcançados 

nas avaliações 

externas. 

Coordenadores, 

equipe gestora 

e professores. 

Durante o 

ano letivo. 

Diminuir o índice 

de retenção dos 

alunos. 

Aumentar em 

10% o índice de 

aprovação dos 

estudantes. 

Acompanhamento 

intensivo dos 

alunos.  

Será realizada 

diariamente 

no contato 

com o aluno, 

além da 

análise das 

atividades e 

avaliações, 

bem como por 

meio do 

Conselho de 

Classe.  

Professores, 

coordenadores, 

equipe de apoio 

e equipe 

gestora. 

Durante o 

ano. 

Elevar os índices 

de rendimento 

escolar 

Reduzir em 10% 

a retenção dos 

estudantes. 

Realização dos 

projetos: 

reagrupamentos 

(interclasse e 

intraclasse), o 

projeto 

interventivo, 

reforço escolar e 

outros. 

Será 

processual e 

ocorrerá por 

meio das 

intervenções e 

atividades 

avaliativas 

realizadas nos 

projetos. 

Professores, 

coordenadores, 

equipe de apoio 

e equipe 

gestora. 

Durante o 

ano. 

Reduzir o índice 

de evasão. 

Reduzir em 20% 

o índice de 

evasão escolar. 

Acompanhamento 

sistemático da 

frequência escolar 

dos alunos.  

Será realizada 

mediante 

análise do 

número de 

faltas. 

Equipe gestora, 

SOE e 

secretaria. 

Durante o 

ano. 

Fortalecer o 

Conselho Escolar 

Incentivar a 

participação do 

Reuniões para 

informar, discutir 

A avaliação 

acontecerá 

Equipe Gestora, 

Conselho 

Durante o 



como 

Instrumento de 

participação e 

transformação da 

escola. 

Conselho Escolar 

em todas as 

ações escolares. 

e decidir sobre as 

demandas da 

escola. 

por meio dos 

debates 

realizados nos 

encontros. 

Escolar e 

Comunidade 

Escolar. 

ano. 

Aplicar de forma 

responsável e 

consciente os 

recursos 

financeiros 

atendendo as 

reais 

necessidades da 

Instituição. 

Aplicação de 

recursos 

financeiros 

destinados à 

escola (PDAF, 

PDDE e 

arrecadações 

durante o ano) 

de acordo com as 

prioridades 

definidas. 

Reuniões para 

discussão e 

levantamento das 

necessidades da 

escola. 

Acontecerá 

durante as 

Avaliações 

Institucionais 

realizadas no 

decorrer do 

ano. 

Equipe Gestora. Durante o 

ano. 

Garantir a 

realização e 

reflexão do 

Conselho de 

Classe. 

Realizar 

bimestralmente 

o Conselho de 

Classe para 

análises do 

desempenho dos 

estudantes. 

Reuniões 

bimestrais com o 

grupo de cada 

ano, com a equipe 

gestora e toda 

equipe pedagógica 

registrando as 

demandas 

apresentadas para 

possíveis 

intervenções. 

A avaliação 

acorrerá na 

retomada das 

demandas 

apresentadas 

nos Conselhos 

anteriores. 

Equipe Gestora, 

Equipe de 

Apoio, 

coordenadores 

e professores. 

Bimestral 

mente. 

Promover e 

estimular a 

participação nas 

formações 

continuadas para 

o 

desenvolvimento 

das habilidades. 

Realizar, no 

mínimo uma vez 

a cada bimestre, 

momentos de 

estudo para a 

melhoria do 

trabalho 

pedagógico. 

Incentivar a 

participação nas 

formações 

oferecidas pela 

Secretaria de 

Educação. 

Reuniões de 

formação 

abordando temas 

que auxiliem no 

desenvolvimento 

do trabalho 

pedagógico.  

A avaliação 

acontecerá 

por meio da 

participação 

dos 

envolvidos. 

Equipe Gestora 

e Equipe 

Pedagógica. 

Durante o 

ano. 

 

 

 



APÊNDICE I I 

Plano de Ação 

PROJETOS PEDAGÓGICOS 

REAGRUPAMENTO INTERCLASSE PARA ALUNOS BIA 

 O projeto ocorrerá a princípio, uma vez por mês, durante três dias consecutivos  

com três horas de duração.  

 Os alunos serão orientados e encaminhados pelo professor regente e deverão ir para 

a sala de acordo com seu nível da psicogênese. 

 Um sinal curto será tocado para o início e outro para o término. 

 Os alunos lancharão na sala do reagrupamento. 

Matutino: 08:00 às 11:00 

Vespertino: 13:20 às 16:20 

 Justificativa: 

Por meio das avaliações e diagnósticos realizados em sala, os professores perceberam a necessidade de 

mediações específicas que desenvolvessem aprendizagens voltadas à alfabetização. Visto que alguns 

alunos apresentavam dificuldades relacionadas aos fonemas, construção e leitura de palavras frases e 

textos.  

  

 Objetivos  

 Geral  

 Alfabetizar os alunos para que consigam ler e escrever textos simples com autonomia. 

 

 Específicos: 

 Promover a participação no reagrupamento de todos os alunos do BIA; 

 Desenvolver a compreensão do funcionamento da leitura e da escrita; 

 Trabalhar as diferentes funções da escrita como prática de interação social; 

 Prover meios para a realização do Projeto; 

 Criar condições para que os alunos se apropriem da leitura e escrita; 

 Propor atividades que promovam o avanço de um nível para o outro; 

 

Estratégias 

Por meio de atividades específicas para cada nível, o professor, através das intervenções, provocará o 

conflito para que o aluno avance. 

 

Avaliação: 

A avaliação será ao longo dos atendimentos, de forma qualitativa, de acordo com a participação, a 

interação e o desenvolvimento durante a realização das atividades.  

 



APÊNDICE III  
 

PROJETO DE LEITURA E ESCRITA/LETRAMENTO 

INTERVENTIVO  

Justificativa: 

  

 Através de um diagnóstico inicial (psicogênese) da língua escrita realizado na escola, observamos 

algumas dificuldades dos alunos de 3°, 4º e 5º ano, dentre elas leitura e escrita de palavras, frases e 

textos com padrões simples e complexos, bem como, leitura e interpretação de pequenos textos. 

 A necessidade de elaboração desse projeto visa desenvolver a alfabetização e letramento de 

maneira significativa. Serão trabalhadas atividades, com a participação dos alunos em defasagem e 

dificuldades no processo de aquisição da linguagem escrita. Tendo por base, as competências 

necessárias e que deveriam ser garantidas no processo inicial da alfabetização.  

 Acredita-se que cada aluno será capaz, ao longo do desenvolvimento do projeto, de identificar os 

diferentes portadores de textos, bem como, seus usos sociais. 

  Esse projeto será mais um passo para evitar que o aluno perca o estímulo na sala de aula, obtendo 

melhores resultados no estudo. 

   

Situação problema: 

 Viver em um ambiente letrado permite a criança desenvolver conceitos e competências funcionais 

relacionados à escrita, bem como, garantir efetivamente o aprendizado da língua formal.  

Dessa forma quais questionamentos a trabalhar: 

 ● Por que alguns alunos, às vezes, chegam ao 5° ano sem aprender a ler e escrever?  

 ● Como intervir no processo aprendizagem tornando-o significativo para o aluno? 

Duração do projeto: março a julho ( inicialmente) 

Publico alvo: alunos de 3º, 4º e 5º ano. 



 

Objetivo geral:  

  Contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos com defasagem na aprendizagem. 

 

Objetivo específico:  

  ● Adquirir competências na leitura e escrita; 

  ● Reconhecer o jogo como ferramenta no processo ensino aprendizagem; 

  ● Planejar atividades lúdicas voltadas para o domínio do sistema alfabético, leitura, interpretação, 

produção de frases e pequenos textos. 

 

 Embasamento teórico: 

   

          Desde os primórdios da civilização o homem busca habilidades que lhe tornem mais útil a vida em 

sociedade e que lhe possam tornar mais feliz. 

  Através da leitura e escrita o homem consegue estreitar os laços com seus semelhantes, 

organizando interesses e resolvendo conflitos.  

O papel da escola em relação à leitura é, o de oferecer aos alunos mecanismos e situações em que eles 

“aprendam a ler e, lendo aprendam algo”. 

“a escola precisa ser um espaço mais amplamente aberto a todos os aspectos culturais do povo, e ir alem 

de ensinar a ler e a fazer as quatro operações... considerando que a cultura de um povo se fortalece pelo 

prazer da leitura; e a escola representa a única oportunidade de ler que muitas crianças têm”. (Braga, 

1985 pag. 7). 

  Segundo as reflexões expostas por Cagliare (1993) a escrita é algo que o ser humano se envolve 

desde cedo em sua vida, de acordo com o contexto sócio cultural que o homem vive o aprendizado da 

escrita se efetiva  “... sendo que a escola é o local onde é mais expresso sua presença”. 

 

Recurso metodológico: 

  Serão aplicadas metodologias que favoreçam o desenvolvimento das crianças respeitando suas 

características individuais e necessidades. 

 

Inicio do projeto 

 Após o uso de varias estratégias utilizado, em sala e fora de sala, com o propósito de avançar os 

alunos no processo aprendizagem Ex. projeto interventivo dentro e fora de sala, aulas de reforço, em 

horário contrariam ao de regência, atividades diferenciadas e intervenções individuais conforme 



necessidades apresentadas pelos alunos ao longo do primeiro bimestre etc. Avaliar a necessidade de 

outras intervenções necessárias para ajudar a alguns alunos a avançando em seu aprendizado. 

Obs: A avaliação será feita durante o 1° conselho de classe.   

Os alunos serão convocados durante o horário de aula e em horário contrário para as intervenções 

pontuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE IV  
 

PROJETO SACOLINHA LITERÁRIA 

 

1 - Duração do projeto: 

O projeto acontecerá durante todo o ano letivo. Será trabalhado de acordo com a realidade das turmas. 

2 – Turmas envolvidas: 

Todas as turmas do Ensino Fundamental ( 1º ao 5º ano) 

3 - Justificativa: 

O contato com a leitura é de grande importância para o aprendizado das crianças. Propor momentos para 

que a criança possa despertar o gosto e desenvolver gradualmente na leitura. 

  

4 - Objetivos  

 Geral  

Desenvolver o gosto pela leitura e desenvolvê-la gradativamente 

 Específicos: 

 Leitura e manuseio de diversos livros literários; 

 Ampliar vocabulário; 

 Ler e interpretar; 

 Escrever textos. 

5 - Metodologia  

Cada aluno levará uma vez por semana um livro de literatura para ser lido em casa junto com um 

familiar. Após a leitura desenvolverá diversas atividades de apreciação, interpretação, reconto, de 

acordo com o nível de aprendizagem. 

 

7 - Avaliação: 

A avaliação será feita de forma qualitativa, de acordo com o interesse, a participação, a interação e a 

socialização durante a realização das atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE V  

 

 

Projeto Branca de neve em Gêneros 

 

1 - Duração do projeto: 

O projeto acontecerá durante todo o ano letivo. Cada gênero literário será trabalhado de acordo com a 

realidade das turmas. 

2 – Turmas envolvidas: 

4º anos. 

3 - Justificativa: 

O trabalho com gêneros textuais é de grande importância para o aprendizado das crianças. Propor 

atividades contextualizadas e que envolvam diferentes tipos de texto é preciso para que os educandos 

compreendam essa diversidade e a finalidade de cada um. 

  

4 - Objetivos  

 Geral  

Compreender as funções e características de cada gênero textual; 

 Específicos: 

 Identificar os diferentes tipos de gêneros textuais; 

 Reconhecer a função social de cada gênero; 

 Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade da situação. 

 Utilizar os gêneros textuais como meio de comunicação social. 

 Ler e interpretar os diferentes textos. 

5 - Culminância:  

 Exposição dos livros com os textos feitos pelos alunos;  

 Apresentação teatral da peça “Branca de neve e os 7 anões”. 

 Visitação da exposição pelos alunos, professores, pais e auxiliares. 

6 - Metodologia  

Cada gênero será abordado de forma lúdica pelo professor (filme, teatro, textos...), para que os alunos 

percebam suas características próprias. Após a caracterização dos gêneros, os alunos produzirão textos de 

acordo com o que foi estudado. 

7 - Avaliação: 

A avaliação será feita de forma qualitativa, de acordo com o interesse, a participação, a interação e a 

socialização durante a realização das atividades.  

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE VI  
 

 

 

PROJETO GORGONZOLA 

Introdução 

Trabalhar com matemática engloba, antes de tudo, proporcionar aos estudantes a possibilidade de 

solucionar situações desafiadoras e utilizar estratégias e mecanismos que facilitem a vida. 

Durante o primeiro bimestre serão observados os estudantes dos 5º anos do Ensino Fundamental 

da Escola Classe 29 de Ceilândia, sendo avaliado os seguintes objetivos da aprendizagem: 

 Ler e interpretar situações problemas envolvendo as quatro operações; 

 Resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados. 

Após os diagnósticos realizados, o resultado das turmas mostrou que: mais da metade dos alunos 

não alcançaram o mínimo esperado nas práticas e exercícios. 

Diante disso, acreditamos que um projeto que trabalhe o raciocínio lógico de forma significativa 

trará resultados positivos. Por isso propomos um trabalho com situações desafiadoras que estimulem o 

raciocínio e desenvolvam ainda mais a capacidade de solucionar os mais diversos desafios da vida.  

 

Projeto de Intervenção 

 

 Explorar situações problemas que fazem parte do dia-a-dia pode ser uma forma de 

estimular e desenvolver nos alunos a capacidade de criarem mecanismos para a resolução 

dos problemas, como: 

 Envolver os alunos para que dramatizem as situações desafiadoras; 

 Criar um ambiente para que os alunos consigam formar imagens mentais dos 

problemas propostos; 

 Contar novas histórias; 

 Desenhar os processos mentais que possam solucionar os desafios. 

 Utilizar o concreto para tentar realizar as ações dos problemas; 

 Sistematizar cada ação por meio de registros. 

 

Justificativa 

  Após a aplicação de diversos diagnósticos e observação das turmas diante das situações 

abordadas em sala, foi percebido que grande parte dos alunos não conseguiu interpretar os problemas para 

solucioná-los. Apresentavam dificuldades em abstrair as informações e criar estratégias adequadas para a 

resolução das situações. Dessa forma, desenvolveremos um projeto baseado no livro “Os problemas da 



família Gorgonzola”, que possibilitará além do desenvolvimento da leitura e interpretação, a resolução de 

diversos problemas envolvendo as quatro operações. 

 

Problema 

  Quais estratégias poderão contribuir para facilitar a resolução de problemas? 

 

Objetivo geral 

  Interpretar e resolver situações-problemas envolvendo os diversos conceitos matemáticos. 

 

Objetivos específicos 

 Vivenciar situações que envolvam estruturas lógico-matemáticas; 

 Ler, interpretar e produzir escritas que envolvam situações-problemas do dia a dia; 

 Elaborar e resolver situações contextualizadas; 

 Compreender e aplicar diferentes ideias de cada uma das quatro operações; 

 Resolver situações-problema significativas de adição, subtração, multiplicação e 

divisão, envolvendo as diferentes ideias através de registros pictóricos, orais e ou 

escritos das experiências matemática vivenciadas a partir de jogos, brincadeiras, 

etc; 

 Realizar atividades para o desenvolvimento do cálculo mental considerando fatos 

fundamentais das quatro operações. 

 

Fundamentação teórica 

 

Ao questionar os alunos sobre como resolver um problema, geralmente eles respondem 

que precisam de valores para solucioná-los. Ou seja, eles limitam a palavra “problema” aos 

desafios matemáticos do dia-a-dia escolar. É comum perceber a dificuldade dos estudantes para 

abstrair situações que exijam soluções, mesmo que não estejam voltadas ao raciocínio lógico-

matemático. Para a maioria, os problemas são apenas aplicações de cálculos. 

De acordo com Marília Toledo e Mauro Toledo, no livro Teoria e prática de matemática, 

isso se deve ao fato de que muitas vezes os problemas são trabalhados de forma desmotivadora, 

apenas como um conjunto de exercícios, em que o aluno precisa descobrir qual conta deverá fazer 

para acertar a questão. Além disso, o modo como um problema é apresentado no âmbito escolar, 

geralmente é algo rígido, que traz todas as informações e pede uma única resposta, fazendo com 

que o estudante pense que não é necessário fazer nenhuma análise e que bastará retirar os números 

do texto e realizar um cálculo. 



Segundo esses autores, o professor deve estimular o aluno a não ter medo de estabelecer e 

testar hipóteses, mesmo com a possibilidade do erro. É tarefa do educador mostrar estratégias e 

abrir discussões sobre as possibilidades de soluções, mostrando que os problemas envolvem muito 

mais que simples operações. Eles podem e devem desenvolver o educando de forma integral em 

todos os aspectos. 

Os autores classificam os problemas de acordo com as características do desafio pedido. 

São eles: 

 Arme e efetue: técnicas operatórias. São cálculos simples que não exigem nenhuma 

análise. 

 Problemas de enredo: treino de algoritmos. Trabalham apenas a capacidade de 

atribuir ao problema uma expressão matemática. 

 Problemas não convencionais: envolve conhecimentos prévios e intuição. 

Desenvolve a capacidade de planejar e elaborar estratégias para a solução do 

desafio. 

 Problemas de Aplicação: situações do cotidiano. Conscientizam os alunos da 

importância da matemática para o dia-a-dia. 

Diante do exposto, podemos concluir que é de fundamental importância, estimular e 

incentivar o estudante a resolver situações significativas, desenvolver cálculos mentais, bem 

como, verbalizar e debater suas ações, para que possam verificar as estratégias utilizadas na 

solução dos problemas. 

 

Estratégias de ação 

 

 No primeiro momento, trabalhou-se com situações problemas que fazem parte do 

contexto escolar e do dia-a-dia das crianças. No início, a ênfase é dada na 

interpretação dos desafios, ou seja, os alunos realizam as ações, encenam, 

imaginam as situações sem focar no resultado. 

- Distribuição do lanche; 

- Compras de produtos; 

- Tempo de duração de determinadas atividades; 

- Distância entre um lugar e outro; 

- Repartir inteiros diversos; 

- Organização da sala em fileiras com mesmo número de alunos; 

 

 Posteriormente enfatizou-se que nem todos os problemas a serem resolvidos 

envolvem somente o raciocínio lógico matemático: 



- Trabalho com problemas não convencionais. 

 Outra estratégia utilizada foi a produção de situações desafiadoras elaboradas pelas 

crianças; 

 Por último, apresentou-se o livro “Os problemas da família Gorgonzola” cuja 

intenção foi desafiar os estudantes a criarem suas próprias estratégias na resolução 

de problemas do cotidiano, que poderiam envolver diversas características 

(convencionais ou não). 

Ações realizadas a partir do Livro: 

1- Compreender e interpretar o que diz o texto de cada problema; 

2- Investigar o que se quer saber e destacar os dados relevantes para então realizar 

estratégias adequadas para solucionar aquele desafio; 

3- Socializar e discutir as estratégias usadas pelos colegas; 

4- Construir conceitos matemáticos: as quatro operações, medidas, sistema monetário, 

frações, etc; 

5- Transformar dados e resultados dos problemas em gráficos e tabelas; 

6- Construir, a partir dos exemplos do livro, outros desafios. 

7-  

Cronograma 

 

1ª Semana:  

A professora iniciou a aula com desafios simples do cotidiano dos alunos e pediu que eles apenas 

ouvissem e imaginassem tais situações: 

- Quanto tempo que se gasta para chegar à escola? Se for de carro é mais rápido ou devagar? Por 

quê? 

- Como organizar a sala em grupos? Se faltarem alunos? Se juntarmos as turmas? Se fizermos 

fileiras? 

- O tamanho e o formato ideal de uma atividade para expor no mural. Quais os dados precisam ter 

para resolver essa situação? 

- Quantas atividades para realizar em cada aula? Quantas teremos ao todo no dia? Se não houver 

tempo suficiente, como resolver? 

Questionamentos sobre os mais diversos temas para serem analisados pelos alunos. No segundo 

momento, eles sistematizaram alguns desafios, optando pela melhor forma de colher os dados para então 

solucionar o problema escolhido. 

 

2º Semana: 



O foco da semana foi nos problemas não convencionais. Mostrar aos alunos que existem situações 

que não exigem cálculos para serem resolvidas: 

- Aproveitar o projeto sustentabilidade e trabalhar com a questão do lixo. Como podemos reduzir 

o lixo produzido em nossa escola? 

- Em outro momento os alunos representaram os dados coletados usando desenhos, textos, 

cartazes... As soluções puderam ser dadas coletivamente. 

- Fazer com que os alunos percebam que muitas soluções encontradas não necessitam só de 

cálculos matemáticos, mas que muitas vezes esses cálculos são importantes para perceber o problema e 

também para solucioná-lo. 

 

3ª Semana: 

- Os alunos receberam informações através de tabelas, textos e/ou outros instrumentos e 

construíram situações-problema em cima do tema escolhido pela turma. 

- Esses problemas foram redistribuídos para que os grupos pudessem solucioná-los. 

- O professor levantou a possibilidade de diferentes soluções para um mesmo problema criado. 

- Registro das conclusões dos alunos em cartazes. 

 

4ª Semana: 

Apresentação do Livro “Os problemas da família Gorgonzola”: 

- Inicialmente os alunos conheceram cada personagem do livro e descreveram as características de 

cada um deles. Todas as informações foram registradas. 

- Os problemas da família foram sendo apresentados aos poucos e distribuídos aos grupos. Depois 

foram discutidos. 

- Cada grupo apresentou suas estratégias para encontrar as soluções. 

- Foi realizado um debate para elaborar diferentes estratégias para um mesmo problema. 

- Para sistematizar as aprendizagens, os alunos construíram um quadro de observações importantes 

a serem analisadas para resolver um problema. 

- Além das soluções, observou-se também que tipos de conceitos matemáticos foram usados para 

resolver os desafios 

 

5ª Semana: 

Os alunos foram instigados a construir novos desafios como os da família Gorgonzola: 

- Novos personagens foram criados por cada turma, com características bem peculiares. 

- As crianças construíram várias situações desafiadoras, algumas exigindo conceitos matemáticos, 

outras não. 

 



Avaliação 

 

 A avaliação aconteceu durante todas as etapas do projeto. Após cada atividade, os alunos 

sistematizavam, por meio de diversas formas de registros, as observações que consideraram mais 

importantes. Ao longo de todo o projeto foram observados os avanços de cada um e de que forma 

estavam construindo seus conhecimentos e hipóteses. O enfoque da avaliação foi dado ao processo 

usado pelas crianças para solucionar os desafios, e se conseguiram perceber que para resolvê-los é 

necessário buscar conhecimentos prévios e estabelecer estratégias que possam ajudá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE VII  

 

Semana de educação para a Vida/2018 

“Laços de família” 

Introdução: 

A semana de educação para a vida é uma necessidade da sociedade atual inserida no mundo globalizado 

e marcado, no início deste século, por mudanças tecnológicas e novos paradigmas políticos, culturais e 

educacionais.  

O tema escolhido para a semana de educação para a vida deste ano de 2018 é “Laços de família”. O 

projeto visa o envolvimento da comunidade escolar, alunos e corpo docente em ações e reflexões que 

fortaleçam e valorizem a família, a cidadania, a ética e a moral, bem como os direitos e deveres. 

Justificativa: 

De acordo com a lei Lei Nº 11.988, de 27 de julho de 2009, Art. 1o Todas as escolas de ensino 

fundamental e médio da rede pública no país realizarão, em período a ser determinado pelas Secretarias 

Estaduais de Educação, a atividade denominada Semana de Educação para a Vida. Art. 2o A atividade 

escolar aludida no art. 1o desta Lei terá duração de 1 (uma) semana e objetivará ministrar conhecimentos 

relativos a matérias não constantes do currículo obrigatório, tais como: ecologia e meio ambiente, 

educação para o trânsito, sexualidade, prevenção contra doenças transmissíveis, direito do consumidor, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. Art. 3o A Semana de Educação para a Vida fará parte, 

anualmente, do Calendário Escolar e deverá ser aberta para a participação dos pais de alunos e da 

comunidade em geral. 

Objetivo Geral: 

 O projeto será desenvolvido com a finalidade de criar oportunidades de interação entre os alunos e 

membros da família através de valores abordados como carinho, respeito, educação, atenção e sobre os 

temas relevantes como legislação, tolerância, direitos e deveres, etc. 

Objetivos específicos:  

- Propiciar momentos de interação entre alunos e seus familiares; privilegiando os valores humanos. 

- Promover momentos de reflexão sobre os laços de família e dos valores tão necessários para o bom 

convívio social. 

- Compreender os conceitos de virtudes e potencialidades. 

- Estimular a fraternidade e a solidariedade. 

Metodologia: 

Durante a semana teremos diversas atividades abordando o tema; música, cinema, teatro 

na escola, palestra para os pais e o desafio do afeto ( atividade diária para a criança estar 

fazendo em casa com seus familiares). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2614146/art-1-da-lei-11988-09
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2614144/art-2-da-lei-11988-09
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2614141/art-3-da-lei-11988-09

