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A acomodação em mim é apenas um caminho 

 para a inserção, que implica decisão, escolha,  

intervenção na realidade.” 

Paulo Freire – Pedagogia da autonomia – Saberes  

Necessários à prática educativa. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola é ponto de partida para que 

ocorram análises, aprofundamento das percepções dos principais problemas da escola, 

das possibilidades daquilo que pode ser realizado e definição das responsabilidades 

individuais e coletivas, para assim, buscar superar os entraves detectados. É essencial que 

se tenha como prerrogativa a liberdade de expressão e a igualdade de condições, o que 

pode gerar mais satisfação e constantes melhorias no trabalho. 

O presente Projeto Político-Pedagógico além de ser uma exigência legal, expressa 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, visa demonstrar uma 

política pedagógica na gestão da Escola Classe 46 de Ceilândia, tendo como princípios 

básicos, a participação dos diversos segmentos da comunidade escolar envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo a identidade pessoal de alunos, 

professores, servidores, pais e outros. Está pautada, ainda, na Lei Nº 4.751/2012, que 

dispõe sobre a gestão democrática nas Unidades de Ensino do Distrito Federal, no 

Currículo em Movimento da Educação Básica, Parâmetros Curriculares Nacionais, Plano 

Distrital de Educação, na Proposta Pedagógica Carlos Motta da Secretaria de Estado de 

Educação do DF, Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, Diretrizes de 

Avaliação Educacional, bem como em outras diversas bibliografias que tratam sobre o 

assunto. 

A construção do Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 46 de Ceilândia 

leva em conta a trajetória da sua comunidade escolar, a sua história e cultura, anseios e 

necessidades, não só para garantir um percurso formativo de sucesso para as crianças e 

os estudantes, como também para cumprir o seu compromisso com a sociedade. 

Pretendemos com este Projeto Político Pedagógico analisar, diagnosticar as 

dificuldades encontradas nesta Instituição de Ensino e promover ações conjuntas 

objetivando melhorar a qualidade de ensino na Escola Classe 46 de Ceilândia. 

No mundo em que vivemos, com mudanças velozes, tanto tecnológicas quanto de 

saberes em geral, a EC 46 de Ceilândia tem como meta desenvolver permanentemente 

novas competências. Um ensino de qualidade que busca formar cidadãos capazes de 

interferir criticamente na realidade, deve também contemplar o desenvolvimento das 

capacidades que possibilitem adaptações às novas realidades do mundo moderno, como 
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o trabalho em equipe, relações interpessoais, o senso crítico, a criatividade, a resolução 

de problemas, cultivar os bens sociais, culturais, ambientais, etc. 

 O processo de construção deste Projeto Político-Pedagógico deu-se através de 

reuniões com o corpo docente, representantes dos pais, servidores, equipe gestora e 

também através de questionários enviados à comunidade escolar e, numa perspectiva de 

qualidade, deverá nortear a atuação da escola devendo ser constantemente avaliado e 

acompanhado, permitindo no decorrer do ano, reajustes que possam aperfeiçoá-lo, 

visando uma educação de excelência para todas as crianças. 

 Em acordo com os nossos encontros, discussões e pontos em comum, e ainda 

pensando na gama de formações acadêmicas, pessoais e sociais de cada membro que 

contribuiu para a construção de nosso Projeto Político-Pedagógico, enquanto escola 

buscamos criar um clima escolar que priorize a tolerância, o cotidiano escolar na 

cidadania e em prol dela, além da alta expectativa na aprendizagem dos alunos, pois 

acreditamos que todos podem aprender e que somos todos iguais nas diferenças, por isso 

precisamos de tratamentos pedagógicos específicos, bem planejados e acompanhados. O 

resultado dessa perspectiva pode e deve ser acompanhado por avaliações processuais e 

de resultado, notadamente transformadas. 

A escola que queremos é democrática, organizada e acessível a todos, facilitando 

aos seus usuários a aquisição de conhecimentos sistematizados já construídos no decorrer 

do tempo. A educação possibilita ao homem, em sua permanente busca do conhecimento, 

uma relação de autonomia com o mundo em que vive. Conhecer é, portanto, o grande 

eixo do desenvolvimento humano.  
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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 doa 

cesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso de todos os 

estudantes.” (PPP Carlos Mota, p. 25) 

Educar e formar pessoas éticas e competentes, buscando a sua integralidade, 

mediada pela gestão democrática, num processo de inclusão educacional que objetiva a 

permanência com sucesso escolar dos estudantes. 
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2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

  A Escola Classe 46 de Ceilândia é uma Unidade de Ensino Pública criada pela 

Resolução nº 334/80 em 21 de maio de 1980, situada na Região Administrativa de 

Ceilândia (RA IX) – DF. Com uma população de aproximadamente 500 mil habitantes, 

Ceilândia é considerada a região administrativa com maior influência nordestina no 

Distrito Federal. Tem uma economia forte, baseada principalmente no comércio e na 

indústria, e é considerada também um celeiro cultural e esportivo, por conta de sua 

riquíssima diversidade artística e pelos atletas da cidade que despontam no cenário 

nacional e mundial. Localizada no Setor “P SUL”, foi criada para suprir a necessidade de 

aumentar a oferta de escolarização para este novo setor habitacional que surgia em 

Ceilândia. 

Inicialmente chamava-se Escola da QNP 16/20 Setor “P” Sul de Ceilândia, 

posteriormente denominada: Escola Classe 46 de Ceilândia, através da Portaria nº 42 de 

10 de agosto de 1981 e oferecia o ensino de 1ª a 6ª séries do 1º grau. 

Atualmente oferece o Ensino fundamental de 9 anos (Séries Iniciais), Educação 

Infantil (4 e 5 anos) e Educação Especial. 

Durante sua trajetória, a escola passou por diversas mudanças na sua estrutura 

curricular e pedagógica. Nos primeiros anos de sua formação havia pouco envolvimento 

da comunidade nas atividades propostas pela escola. O processo pedagógico era 

tradicional e não inclusivo. Porém, ao longo desse período algumas transformações 

políticas e sociais fizeram com que esse processo fosse realizado de maneira mais 

democrática, abrindo assim, um maior espaço para a participação da comunidade, 

tornando as ações pedagógicas mais significativas, eficientes e inclusivas. 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 1 - Escola Classe 46 de Ceilândia – vista aérea 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

            Para construir o Projeto Político Pedagógico, partiu-se de estudos sobre 

concepções pedagógicas, princípios filosóficos, correntes históricas da educação e 

buscou-se fazer junto à comunidade escolar, análises sobre a realidade vigente. Dessa 

maneira, foi elaborada uma pesquisa junto à comunidade escolar, onde foi possível obter 

dados essenciais para a compreensão de suas características e peculiaridades. 

Uma parte significativa da comunidade escolar é constituída de famílias em 

condições socioeconômicas diversificadas, sendo que a maioria trabalha fora e alguns 

alunos não residem com os pais, sendo criados por avós, tios ou outros membros da 

família. Algumas famílias são assistidas por programas sociais governamentais como o 

Bolsa Família/Cartão Material Escolar.  

O corpo discente é composto, em grande parte, por alunos que moram próximo à 

Escola e a outra parte, em número considerável, por alunos moradores de condomínios, 

entre eles o “Condomínio Por do Sol” e PRODF, sendo bastante heterogêneo. E para 

manter a qualidade do ensino, busca-se estratégias de trabalho que possibilitem o alcance 

dos objetivos propostos. 

A orientação de tarefas e o incentivo aos estudos são constantemente estimulados 

pela escola em seu cotidiano, buscando junto à família, a dedicação e persistência nos 

estudos, assim como a superação das dificuldades encontradas no processo ensino- 

aprendizagem. 

Muitos alunos não trazem material completo, o que às vezes dificulta o bom 

desempenho nas atividades.  

Existe, ainda, uma grande preocupação com o comportamento disciplinar dos 

educados. Evidencia-se por alguns alunos momentos de desrespeito em relação aos 

colegas, professores e servidores; as atitudes de agressões físicas e verbais; a falta de 

conservação da parte física e patrimonial da escola e seus objetos de uso pessoal; as 

dificuldades em obedecer às normas da Escola, como por exemplo, respeitar datas, 

cumprir tarefas em tempo hábil, falta de acompanhamento da família, entre outros. Diante 

de tal constatação percebemos a necessidade de envolver mais os responsáveis pelos 

alunos nas atividades escolares, tornando a parceria escola/família eficiente. Em se 

tratando da interação família e escola, percebe-se que a participação dos pais na escola 
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ainda não é 100%, porém é significativa, a contar os momentos que são convidados e pela 

iniciativa própria dos mesmos. 

A EC 46 de Ceilândia é uma escola inclusiva com atendimento a alunos com 

necessidades educacionais especiais. Possui uma Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem e um Serviço de Orientação Educacional, que realiza avaliações 

psicopedagógicas dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou 

problemas disciplinares que são encaminhados pelos professores, além de uma sala de 

Recursos para atendimento dos alunos já diagnosticados. Temos, ainda, um Laboratório 

de Informática necessitando de recursos humanos para atualizações sistemáticas, duas 

salas de reforço, um Parque para atendimento às turmas da Educação Infantil e 1º ano, 

uma Sala de Leitura, uma Sala de Vídeo e uma quadra poliesportiva. 

Contamos, ainda, com o auxílio de Educadores Sociais Voluntários 1  para os 

alunos com necessidades educativas especiais e uma Auxiliar de Alfabetização2 para as 

turmas de 1º e 2º anos. 

A Escola Classe 46 de Ceilândia é uma escola que prioriza a qualidade do ensino-

aprendizagem, buscando a formação integral do aluno. Por esta razão, a comunidade tem 

demonstrado interesse pelo ensino oferecido pela escola, caracterizando-a como uma 

escola de referência, pela qual se disputam as vagas para os alunos da comunidade. 

Por se tratar de uma escola muito antiga a estrutura física do prédio necessita de 

reforma na parte hidráulica/esgoto, pisos das salas de aula e cantina onde é preparada a 

merenda escolar. Nossa quadra é descoberta o que dificulta o trabalho do professor no 

desenvolvimento das competências e habilidades na área de educação física, 

principalmente nos dias de chuva ou sol muito forte.  

Os últimos resultados do IDEB divulgados em 2013 demonstram que a escola vem 

crescendo. Pode-se destacar o índice de reprovação que está abaixo do índice do DF e do 

Brasil e em 2014 tivemos índice zero de evasão e abandono. 

 Nesse sentido, a interação e o diálogo entre famílias e escola têm sido 

processualmente construídos no espaço do fazer e principalmente, pelo estabelecimento 

de vínculos e de respeito. Desta forma, todos são convidados a participar ativamente da 

                                                           
1 Educador Social Voluntário: programa destinado a estudantes de ensino médio, Educação de Jovens e 
Adultos e universitários, além de pessoas da comunidade com habilidades em atividades culturais, 
artísticas, desportivas, ambientais, culinárias e de serviços gerais, com exceção de limpeza e vigilância. 
2 Auxiliar de Alfabetização: programa do MEC destinado às turmas e 1º e 2º anos do Ensino 
Fundamental-séries iniciais 
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vida escolar dos seus filhos, no papel de contribuição e de busca de melhorias para o 

ensino de qualidade. 
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4. INDICADORES DE DESEMPENHO ESCOLAR 

 

DADOS DOS IDEB 

 
 

 

Ideb Observado Metas Projetadas 

2005  
2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

5.1 4.9 5.4 5.8 5.9 6.1 5.2 5.5 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0 
 

 

 
 

 

 
 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 

Esfera 

IDEB 
Observado 

Meta    

2011 2013 2015 2017    

IDEB Brasil 4.7 4.9 5.0 5.2    

IDEB Estado 5.4 5.6 5.8 6.0    

IDEB Município - - - -    

IDEB Escola (EC 46 DE CEILANDIA) 5.8 5.9 6.3 6.6    
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QUANTITATIVO DE MATRÍCULAS  -  2018 

 

TURMAS MATUTINO VESPERTINO TOTAL DE 

TURMAS 

TOTAL DE 

ALUNOS 
QUANTIDADE 

DE TURMAS 

QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

QUANTIDADE 

DE TURMAS 

QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

1º PERIODO   2 50 2 50 

2º PERIODO 3 63   3 63 

1º ANO 2 50 2 44 4 94 

2º ANO   3 80 3 80 

3º ANO 2 46 3 53 5 99 

4º ANO 3 61 2 34 5 95 

5º ANO 3 65   3 65 

TGD   2 3 2 3 

TOTAL      549 

 

 

MODALIDADES 

DE ENSINO 

MATUTINO VESPERTINO TOTAL 

DE 

TURMAS 

TOTAL DE 

ALUNOS 
QUANTIDADE 

DE TURMAS 

QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

QUANTIDADE 

DE TURMAS 

QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

3 63 2 50 5 113 

 

BIA 4 96 8 177 12 273 

2º BLOCO 

4º E 5º ANO 

6 126 2 34 8 160 

 EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

TGD 

  2 3 2 3 

TOTAL 13  14  27 549 
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 II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A educação, fenômeno social e universal, é considerada atividade humana 

necessária ao exercício da cidadania. Isto implica que cada grupo da sociedade tem 

obrigação de cuidar da formação e do desenvolvimento do homem que dela participa, 

além de prepará-los para uma vida ativa, participativa e transformadora nas mais variadas 

instâncias sociais. 

É importante ressaltar que a prática educativa, além de ser uma exigência da vida 

social, também é um elemento fundamental no provimento dos indivíduos, de 

conhecimento e cultura, que lhes permita uma atuação operante no meio em que vivem. 

Isto, na busca de transformação, em função de necessidades sociais, políticas e 

econômicas. A forma como isso acontece pode ser caracterizada pela influencia que 

exerce sobre o homem, que assimila e reconstrói os dados advindos dessa interação, 

estabelecendo uma relação cada vez mais ativa e transformadora com o contexto em que 

vive. 

O processo educativo que se desenvolve na escola possibilita a assimilação e 

acomodação de conhecimentos e experiências já acumulados por gerações anteriores 

durante os acontecimentos e tem sua continuidade nas transformações que ocorrem nos 

diversos contextos sócio-politico-econômicos existentes. 

Sendo assim, a escola também, tem por função a formação intelectual, o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras através do domínio 

dos conhecimentos sistematizados e a preparação dos educandos para a participação na 

vida social como sendo o objetivo mais imediato. 

A apropriação dos conhecimentos sistematizados e a formação de habilidades e 

práticas permitirá ao aluno uma visão mais adequada do mundo em que vive, com a 

interpretação dos fenômenos sociais e científicos mais condizentes com o seu momento 

de vida prática e, por último a expressão elaborada dos acontecimentos que correspondem 

aos interesses da maioria da sociedade, inserindo-se ativamente nos movimentos de 

transformação. 

Na medida em que a educação estabelece o seu fazer pedagógico considerando o 

contexto histórico social e de sua comunidade, aproxima-se de seus alunos e de sua 

família. Assim pode abordar as questões básicas para uma melhoria na vida pessoal e 

coletiva, assumindo a característica de educação permanente. 



Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 46 de Ceilândia 
2018-2021 Página 17 
 

III - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

Atualmente, vigora no Brasil, uma política pública voltada para a construção da 

cidadania e do cumprimento dos direitos humanos, principalmente no que diz respeito 

aos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Foram muitas conquistas reais no campo dos direitos da criança e da infância. A 

Constituição Federal de 1988 foi o marco para esta conquista seguida pelo ECA – Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que é dever dos pais, da sociedade e 

do poder público, diante da educação, a garantia dos direitos das crianças, sendo estes 

inseridos no artigo 227 que relata: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, a saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo 

de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência e opressão. 

 

 

O ser humano, por ser dotado de inteligência, tem uma relação própria com a 

realidade que o cerca e da qual, ao mesmo tempo, é parte integrante: ele não só observa 

o que acontece, mas busca compreender, saber por que acontece. Ao longo de sua vida 

constrói uma estrutura ideológica que resulta em suas relações sociais. O seu modo de 

pensar, as explicações que tem para as mudanças ao seu redor são, portanto, uma 

expressão da sua pratica social. 

O fator que identifica a concepção não é seu discurso, suas falas e sim, suas 

práticas, suas relações concretas com a realidade, com as pessoas, com as instituições 

sociais. Estas práticas e estas relações respondem pelo caráter conservador ou 

transformador da educação. Portanto, não existe uma educação neutra, que não interfere, 

que não influencia que não interage com a realidade. 

O Projeto Político-Pedagógico da Escola Classe 46 de Ceilândia se baseia nos 

seguintes princípios: 
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➢ Epistemológicos 

A educação é um processo de construção e reconstrução dos processos sociais, 

proporcionando uma consciência crítica dos diversos atores envolvidos neste universo 

educativo- a sociedade. (Paulo Freire). 

Ciente de sua função social, inclusiva, num contexto histórico desafiador, de 

profundos conflitos e constantes transformações, esta Unidade de Ensino busca criar 

condições favoráveis ao pleno exercício da cidadania, da participação social, da 

solidariedade, da cooperação e do respeito ao outro e a si mesmo. 

No mundo contemporâneo a formação do educando e de seu desenvolvimento está 

amparado em diferentes áreas do conhecimento, fazendo com que a Pedagogia busque 

interface, incorporando outras áreas de conhecimento a uma concepção, que abrange a 

Psicologia e a Filosofia, entre outras. 

Na escola atual evidenciamos a corrente psicogenética e sócio histórica para o 

estudo da criança, optando pelos estudos de Piaget e Vygotsky em destaque nas 

concepções de desenvolvimento humano e referencial pedagógicos, sendo a proposta 

histórico crítica a que mais contempla a nossa prática. 

Nesta concepção o sujeito se constrói a partir de suas interações com o outro e 

com o meio, sendo tais concepções essenciais para o desenvolvimento intelectual e 

psicológico da criança. 

Segundo Vygotsky (2006), o desenvolvimento intelectual da criança é resultante 

de sua relação com o mundo que, por sua vez, se compõe das interações e fornece, por 

meio dessa interação, as condições para o estabelecimento e desenvolvimento de todas as 

atividades do pensamento e do processo de construção de aprendizagem. 

Num ambiente de convívio social democrático, o diálogo deverá ser valorizado 

como instrumento para esclarecer conflitos e como reconhecimento da importância da 

expressão de ideias, opiniões e argumentos, lutando contra o preconceito, valorizando as 

diferenças entre as pessoas e as manifestações culturais, étnicas e religiosas. Portanto, 

espera-se que toda comunidade escolar seja capaz de assumir responsabilidades na 

execução de tarefas planejadas coletivamente, intervindo de forma criativa e 

questionadora no contexto sócio-histórico-cultural. 

O processo educacional se estrutura tendo em vista o aprimoramento do educando 

como pessoa humana, a reflexão solidária e a aprendizagem em parceria, na perspectiva 

de uma prática de formação na cidadania e de transformação social. 
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Para Morin (2000), a educação contemporânea deve integrar e articular os 

diversos saberes, contextualizando-os, para que adquira sentido para o educando. Mas, 

para a articulação e organização desses saberes faz-se necessária uma reforma do 

pensamento. De fato, o pensamento disjuntivo, reduzido, impossibilita conceber a 

unidade complexa do ser humano em suas relações e interações com seus semelhantes. 

É, portanto, necessária uma mudança paradigmática para mudar a educação. 

A inclusão escolar constitui uma proposta que se baseia em valores condizentes 

com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos, conforme 

Mantoan (2001): 

A igualdade entre as pessoas é o valor fundamental quando tratamos de escola 

para todos. Podemos encará-lo de vários ângulos, mas em todos eles o sentido 

de igualdade não se esgota no indivíduo, expandindo as considerações para 

aspectos de natureza política, social, econômica. 

 

As transformações necessárias para que a inclusão ocorra, de fato, nas escolas são 

muitas e profundas, envolvendo questões pedagógicas, de gestão e de organização 

escolar, fazendo com que a proposta de inclusão encontre resistências para a sua 

efetivação. Tais resistências estão relacionadas a aspectos de formação e de identidade 

profissional dos professores, a mudanças estruturais na escola, principalmente a uma 

mudança de atitude face ao outro. 

 

➢ Didático-Pedagógico 

Para o desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem capaz de 

potencializar o crescimento significativo dos alunos em suas múltiplas dimensões, busca-

se a adoção de aulas dinâmicas, criativas, com uso de recursos pedagógicos atrativos e de 

interesse dos alunos, assim como a efetiva participação de toda comunidade escolar num 

clima de parceria e de mútuo compromisso e responsabilidade. 

O aluno terá a oportunidade de vivenciar espaços atrativos de leitura, de debates 

e reflexões, sendo considerado como ser integral. Para que sua aprendizagem se processe 

da forma mais prazerosa possível, será estimulado a participar de gincanas, visitas a 

exposições, passeios turísticos, atividades físicas, laboratório de informática, etc. 

Aprendizagem nas relações sociais contribui para a construção de conhecimentos 

que darão suporte ao desenvolvimento mental. (Lev Vygotsky) 

 

 

http://www.dgrh.unicamp.br/tese_novas_criancas/morin.htm
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➢ Éticos 

A ética é considerada como uma questão que perpassa todas as áreas de 

conhecimento dos temas transversais (Parâmetros em Ação, 2001, p.45). Assim, esta 

Unidade de Ensino busca a vivência da ética do processo de ensino aprendizagem, 

visando o desenvolvimento da moralidade dos indivíduos, trabalhando conteúdos 

relacionados a valores. 

A criação dos seres humanos em sua relação com o mundo e com os outros será 

admitido como valor fundamental para a construção de um ambiente favorável a 

aprendizagens significativas. 

 

➢ Estéticos 

Os princípios estéticos enfatizam aspectos relacionados à criatividade, 

curiosidade, emoção e diversas manifestações artísticas e culturais, valorizando a 

habilidade de refletir sobre a arte, apreciá-la e fazê-la. 

A comunidade escolar será incentivada a refletir sobre experiências pessoais com 

atividades que envolvam cultura e arte, tendo a possibilidade de se expressar como 

instrutor e sujeito desse processo. 

Atividades como desenhos, expressões teatrais, criação de paródias, etc serão 

estimuladas como parte integrante da dinâmica de desenvolvimento da criança. 

As diferentes formas de expressão cultural serão respeitadas no ambiente escolar, 

onde a comunidade será estimulada a aprender a conviver e a compartilhar experiências 

de modo harmônico. 

Os alunos que a E.C. 46 quer formar devem ser: 

• Autônomos e éticos, familiarizados com o conhecimento e a cultura 

historicamente construídos; 

• Críticos, ativos e conscientes de que a educação é o único caminho para 

um futuro melhor; 

• Ativos e atentos aos avanços da sociedade e capazes de transformá-la; 

• Sujeitos que com criatividade possam valorizar a vida, lutando pelos seus 

ideais; 

• Que se tornem cidadãos, apropriando e aprimorando o conhecimento 

adquirido e que faça uso dele para o bem comum, percebendo nas relações 

sociais a aplicabilidade desse conhecimento; 
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• Sujeito que saiba localizar-se no tempo, no espaço, na comunidade, no 

mundo e a perceber a correlação dos saberes. 
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IV - OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 

1. OBJETIVOS 

DIMENSÃO OBJETIVOS 

Gestão Pedagógica Oportunizar a discussão coletiva, valorizando as peculiaridades 

de cada aluno, atendendo a todos na escola, incorporando a 

diversidade, sem nenhum tipo de distinção, melhorando a 

qualidade do ensino. 

Articular ações que estimulem o aluno à participação, às trocas, 

à colaboração, à criação, a critica e à reflexão, fazendo com que 

se torne sujeito de sua aprendizagem na aquisição do 

conhecimento. 

Apoiar os coordenadores pedagógicos em suas ações de 

acompanhamento e orientação aos professores durante o ano 

letivo. 

Propor linhas de ações que favoreçam o bom desempenho da 

coordenação coletiva. 

Dinamizar o recreio. 

 Estimular as crianças a criar, conhecer, pesquisar, criticar e 

expressar emoções sendo capazes de conviver com a 

complexidade do mundo moderno. 

 Buscar as ações pedagógicas em busca de novos conhecimentos 

através de estudos, discussões pedagógicas e atualizações, 

durante o horário de coordenação. 

 Implantar a horta escolar para contribuir com a qualidade da 

merenda escolar, bem como incentivar as práticas sustentáveis. 

 Buscar melhorias para o ambiente escolar através de projetos de 

paisagismo. 

 Oportunizar ao aluno conhecimento dos malefícios causados pelo 

uso indevido de drogas, através de parcerias com A Polícia 

Militar. 



Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 46 de Ceilândia 
2018-2021 Página 23 
 

 Utilizar a sala de leitura como recurso didático complementando 

os trabalhos desenvolvidos em sala de aula, estimulando a 

formação de leitores/escritores. 

 Oportunizar ao aluno momentos de crescimento individual, 

incentivando e valorizando suas potencialidades. 

 Propiciar o desenvolvimento da capacidade de aprender dos 

alunos com necessidades educacionais especiais, tendo como 

meio para a aprendizagem o exercício da leitura, da escrita e do 

cálculo, favorecendo a construção da sua autoestima, 

incentivando sua curiosidade, cooperação, respeito mútuo, 

responsabilidade, compromisso e autonomia.  

 Promover a utilização de diferentes fontes de informações e 

recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. 

Gestão das 

aprendizagens e 

dos resultados 

educacionais 

Promover ações que desenvolvam habilidades, competências e 

capacidades de aprender pela apropriação da leitura, da escrita, 

do cálculo, do raciocínio e da investigação científica.  

Elevar o índice de desempenho da Unidade Educacional, 

referendado pela média do Índice de Desempenho da Educação 

Básica (IDEB). 

Reduzir os índices de reprovação escolar, baseado no Censo 

escolar. 

Garantir à criança a aquisição da alfabetização/letramento na 

perspectiva da ludicidade e do seu desenvolvimento global. 

Promover a inclusão social com ensino de qualidade, utilizando 

a adequação curricular de pequeno, médio e grande porte e 

temporalidade. 

 Dinamizar o processo educacional, estimulando a participação 

crítica do estudante. 

 Assegurar aos alunos o atendimento individualizado de acordo 

com suas dificuldades e/ou necessidades, mediante o reforço 

escolar e projeto interventivo. 

 Realizar acompanhamento e controle constantes do processo de 

ensino aprendizagem. 
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 Planejar ações coletivas para elevação do índice de desempenho 

no IDEB e demais avaliações externas. 

Gestão 

Participativa 

Promover a participação dos pais na escola através de palestras, 

reuniões e eventos comemorativos. 

Publicar ao término de cada bimestre, um informativo 

pedagógico para as famílias e profissionais da escola. 

Fortalecer o acompanhamento das ações pedagógicas junto à 

comunidade escolar no que se refere ao cumprimento do Projeto 

Político Pedagógico. 

Integrar a comunidade escolar de maneira dinâmica e 

participativa, desenvolvendo temas que abordem a sexualidade, 

ética, solidariedade, socialização, família, cultura de paz e outros. 

Fomentar o Conselho Escolar, envolvendo as famílias dos alunos, 

com atribuições de zelar pela manutenção da escola e pelo 

monitoramento das ações e consecuções das metas. 

Gestão de Pessoas Estimular a participação de professores e funcionários na 

formação continuada (cursos, seminários, palestras, etc.) durante 

o ano letivo. 

Promover a articulação entre todos os segmentos escolares. 

Gestão Financeira Promover a gestão financeira dos recursos recebidos pela escola 

através do PDAF e/ou PDDE de acordo com os princípios de 

autonomia e ética do administrador público. 

Promover a realização de bazares, rifas, bingos, festivais de 

sorvete e cinema. 

Gestão 

Administrativa 

Zelar pela transparência da gestão, garantindo o funcionamento 

do Conselho Escolar. 

Realizar sistematicamente reuniões e encontros mensais entre os 

membros do Conselho Escolar. 

Verificar as necessidades de manutenção e atualização do 

patrimônio escolar, para melhor utilização dos recursos. 

Manter o ambiente escolar dentro das condições desejáveis de 

higiene, limpeza e conservação, diariamente. 
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 Melhorar as instalações físicas, adequando-as aos alunos com 

necessidades especiais. 

 Estabelecer parcerias público/privada. 

2. Metas 

PDE 

N° META 

N° METAS 2016 2017 2018 2019 

1 1.8 

 

 

 

1.21 

 

 

 

1.23 

 

 

1.25 

Promover a formação inicial e 

continuada dos profissionais de 

educação que atuam na educação 

infantil. 

Promover a igualdade de 

oportunidades educacionais entre 

crianças, expandindo os bens 

culturais. 

Assegurar que a educação das 

relações étnico-raciais e a educação 

patrimonial sejam contempladas. 

Garantir o ambiente natural-natureza 

dentro e no entorno dos espaços 

físicos da educação infantil. 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

2 2.14 

 

 

2.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reorganizar o trabalho pedagógico 

por meio de debates, buscando 

melhorar a educação. 

Garantir ações com foco na 

prevenção, na detecção e no 

encaminhamento de violações dos 

direitos das crianças (violência 

psicológica, física e sexual, 

negligência, constrangimento, 

exploração do trabalho infantil, uso 

indevido de drogas e todas as formas 

de discriminação), identificando, 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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2.22 

 

 

 

 

 

2.26 

 

 

2.28 

 

 

 

 

2.29 

 

 

 

 

 

2.43 

 

 

 

 

2.46 

 

 

 

2.50 

 

 

notificando e encaminhando os casos 

aos órgãos competentes. 

Fomentar a promoção de cultura de 

direitos humanos no ensino 

fundamental, pautada na 

democratização das relações e na 

convivência saudável com toda a 

comunidade escolar. 

Ampliar atividades extracurriculares 

de incentivo aos estudantes e estímulo 

às habilidades. 

Fomentar ações referentes à 

alfabetização dos estudantes até o 

terceiro ano do ensino fundamental 

para minimizar os altos índices em 

defasagem idade-série-ano. 

Desenvolver sistema de avaliação 

qualitativa do desempenho escolar 

que possibilite acompanhar de 

maneira democrática o 

desenvolvimento do estudante no 

ensino fundamental. 

Fomentar a formação contínua dos 

profissionais (pedagogos, psicólogos) 

que atuam no Serviço Especializado 

de Apoio à Aprendizagem. 

Assegurar que a educação das 

relações étnico-raciais e a educação 

patrimonial estejam contempladas no 

currículo escolar. 

Fomentar a formação continuada de 

profissionais (pedagogos, 

orientadores) que atuem no SOE. 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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2.51 

 

 

 

2.56 

 

 

Desenvolver mecanismos 

democráticos para elaboração, 

acompanhamento e avaliação do 

Projeto Político Pedagógico. 

Articular escola, família e 

comunidade com o Conselho Escolar. 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

4 4.2 

 

 

 

 

4.13 

 

4.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegurar na escola o acesso das 

pessoas com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, 

conforme estratégia de matrícula. 

Ampliar o acervo de material didático 

da sala de recurso. 

Apoiar ações de enfrentamento à 

discriminação, ao preconceito e à 

violência, visando ao estabelecimento 

de condições adequadas para o 

sucesso educacional dos educandos 

com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades 

ou super dotação em colaboração com 

as famílias e com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à 

infância. 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

5 5.1 

 

 

 

 

 

 

Estruturar os processos pedagógicos 

de alfabetização, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, articulando-os 

com as estratégias desenvolvidas na 

pré-escola, com qualificação e 

valorização dos professores 

alfabetizadores e com apoio 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 

 

 

5.8 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11 

pedagógico específico, a fim de 

garantir alfabetização plena de todas 

as crianças. 

Fomentar o uso de tecnologias 

educacionais e de práticas 

pedagógicas inovadoras que 

assegurem a alfabetização e 

favoreçam a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem dos 

estudantes, consideradas as diversas 

abordagens metodológicas e sua 

efetividade. 

Promover a alfabetização das crianças 

com deficiência, considerando as suas 

especificidades. 

Estimular a formação inicial e 

continuada de professores para a 

alfabetização de crianças, com o 

conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas 

inovadoras no que concerne ao 

processo de ensino, de aprendizagem 

e de avaliação. 

Estimular a formação inicial e 

continuada dos gestores escolares 

(diretor, vice-diretor, supervisores, 

chefes de secretaria e coordenadores) 

sobre as políticas públicas a serem 

implementadas em relação à 

alfabetização dos estudantes, tendo 

em vista que exercem papel 

preponderante nessa implementação. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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5.12 

Apoiar o funcionamento de espaços 

de leitura de sala de aula, em todas as 

salas de aula de todos os anos de 

escolaridade. 

Apoiar o funcionamento do SOE. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

6 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 

 

 

 

 

 

 

Promover, com o apoio da SEEDF, a 

oferta da educação básica pública 

integral em tempo integral, por meio 

de atividades de acompanhamento 

pedagógico e multidisciplinares, 

inclusive culturais e esportivas, de 

forma que o tempo de permanência 

dos alunos na escola ou sob sua 

responsabilidade passe a ser igual ou 

superior a 7 horas diárias durante o 

ano letivo. 

Promover a articulação da escola com 

os diferentes espaços educativos, 

culturais e esportivos e com 

equipamentos públicos, como centros 

comunitários, olímpicos, bibliotecas, 

praças, parques, museus, teatros, 

cinemas e planetários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

7 7.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover ações de combate à 

violência na escola, inclusive aquelas 

destinadas à formação dos 

profissionais de educação para 

detecção dos sinais de suas causas, 

como a violência doméstica e sexual, 

favorecendo a adoção das 

providências adequadas para 

promover a construção da cultura de 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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7.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.20 

 

 

 

 

 

 

7.21 

 

 

 

7.23 

 

7.24 

paz e um ambiente escolar de 

segurança para a comunidade. 

Garantir, no currículo escolar, 

conteúdos sobre a história e as 

culturas afro-brasileira e indígena e 

implementar ações educacionais nos 

termos das Leis Federias nº 

10.639/2003, e nº 11.645/2008, e 

assegurar que a educação das relações 

étnico-raciais e a educação 

patrimonial sejam contempladas. 

Garantir os direitos e os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento 

para cada ano-período ou ciclo do 

ensino fundamental, considerando o 

currículo em desenvolvimento no 

sistema de ensino do Distrito Federal. 

Definir percentuais por período a 

serem alcançados em relação aos 

direitos e aos objetivos da 

aprendizagem. 

Induzir o processo de autoavaliação 

na escola. 

Aplicar indicadores específicos de 

avaliação da educação especial. 
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V - CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

O Projeto Político Pedagógico é um documento que deve expressar a missão que 

a escola assume frente ao contexto social, econômico, político e cultural da sociedade 

contemporânea. Nesse sentido é importante que a escola se posicione quanto a sua visão 

de educação no que tange à realização humana, pessoal e coletiva e ao exercício da 

cidadania. 

A estrutura de uma escola deve estar organizada com o objetivo de promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano. Há várias formas de se conceber esse 

desenvolvimento e essa aprendizagem. No entanto, existe um aspecto básico comum a 

qualquer proposta: a aprendizagem e o desenvolvimento perpassam sempre pela relação 

entre o sujeito e o objeto de conhecimento. 

Nesse sentido, os problemas que envolvem a educação devem ser compreendidos 

no coletivo e não como uma questão individual. O professor deve ser capaz de colocar o 

conteúdo no curso da história. Tanto o educando como o educador devem ser 

considerados como agentes de transformação.   

Aprender a promover a aprendizagem é um ato de fundamental importância para 

o desenvolvimento físico, intelectual e afetivo do individuo. Para construir e recriar uma 

intervenção pedagógica fora dos moldes dominantes é fundamental conhecer a realidade 

concreta e compreender a educação na dinâmica histórica e social. Para isso é preciso que 

o professor perceba, reavalies e, se necessário, modifique sua prática pedagógica. 

É necessário que o professor seja pesquisador, que não tome o conhecimento 

como algo pronto e acabado.  

Uma comunidade constrói vários saberes, como por exemplo, cultura, valores e 

conhecimentos que são transmitidos a seus membros. Esse processo envolve o aprender, 

o ensinar e o aprender a ensinar. 

Vale ressaltar que o simples convívio social é insuficiente para garantir a 

socialização de determinados saberes produzidos pela humanidade, conhecimentos 

científicos, artísticos, ético-filosóficos, políticos, entre outros. Dessa forma, a escola deve 

ser vislumbrada no contexto do processo educativo no sentido mais amplo que 

corresponde à formação histórico-social do indivíduo. 

Tomando como pressuposto teórico a Teoria Histórico-Cultural que tem como 

principal expoente Vygoststky, que defende que é pela interação social que o homem não 
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só tem acesso ao saber acumulado pela humanidade como, ao fazê-lo, constitui-se 

enquanto sujeito. Assim, a interação social é apontada como um caminho através do qual 

é possível antecipar o processo de aprendizagem e desenvolvimento, tornando mais 

produtivo e significativo a função da escola na vida do aluno. 

Partindo da concepção de um organismo vivo, Vygotstky (2000), defende o 

princípio de contínua interação entre as mutáveis condições sociais e a base biológica do 

comportamento humano. Para ele, a constituição das funções complexas do pensamento 

é veiculada principalmente pelas trocas sociais e, nesta interação, o fator de maior peso é 

a linguagem, ou seja, a comunicação entre os homens. 

A linguagem intervém no processo de desenvolvimento da criança desde o 

nascimento, quando os adultos nomeiam objetos, estabelecendo associações para ela, 

estão auxiliando-a na construção de formas mais complexas de conceber a realidade. A 

fala, para Vygotstky (2001), é tão necessária quanto os olhos e as mãos, na execução de 

tarefas práticas. 

O domínio da fala permite à criança: a utilização de instrumentos auxiliares, o 

planejamento da ação, o controle do próprio comportamento e, ainda possibilita o acesso 

ao contato social. O processo de apropriação do conhecimento se dá, portanto, no decurso 

do desenvolvimento de relações reais, efetivas, do sujeito com o mundo. 

A Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural são as bases 

teóricas que fundamentam o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal. 

Viabilizar as aprendizagens à luz da Psicologia Histórico-Cultural implica um 

trabalho organizado a partir do Projeto Político-Pedagógico da escola que 

considere as práticas sociais. A partir daí, é possível definir o percurso 

metodológico a ser construído pelo professor, com base na prática social dos 

estudantes, na problematizarão, na instrumentalização teórica, na catarse e 

síntese, em movimento dialético constante que possibilite o reinício do 

processo de aprendizagem a partir de uma nova prática social [...] Contudo vale 

lembrar que o conhecimento é construído a partir da interlocução sociocultural 

e intrapessoal (VYGOSTSKY, 2001). Diretrizes Pedagógicas para 

organização escolar do 2° ciclo - SEEDF  

 

O currículo deve ser o sustentáculo para as ações do processo educacional, 

apontando os princípios, as diretrizes, os objetivos, as estratégias, os conceitos e os 

métodos, contextualizados pela realidade com o compromisso de corresponder aos 

anseios da comunidade escolar. 

A Resolução 07/10 do Conselho Nacional de Educação em seu Art. 9° coloca que: 

O currículo do Ensino Fundamental é entendido como constituído pelas 

experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, 
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permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivencia e saberes dos 

alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para 

construir as identidades dos estudantes. 

 

Nas etapas do ensino, o currículo abarca o que preveem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica e demais legislações vigente (Diretrizes de Avaliação 

Educacional, Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2° Ciclo, PPP Carlos 

Mota, dentre outras). 

Para Vygotstky (2000), a atividade deve ser entendida como trabalho organizado 

e desenvolvido coletivamente em um momento histórico e socialmente determinado. 

O trabalho educativo a ser organizado em uma escola depende significativamente 

da concepção de homem e de mundo que o professor possui sobre as quais se alicerça o 

processo de ensino-aprendizagem. De acordo com a Teoria Histórico Cultural, a 

linguagem atua como principal instrumento mediador, pela qual os conhecimentos 

historicamente constituídos chegam ao individuo, modificando-o, a ponto de propiciar o 

desenvolvimento qualitativo das funções psíquicas superiores, entre elas, a atenção, a 

memória, a percepção e o raciocínio lógico. 

Para isso, o desenvolvimento psíquico deve ser compreendido como um processo 

que depende tanto de fatores biológicos como culturais. É influenciado e orientado pelos 

estímulos culturais, tornando cada individuo único, imprevisível, capaz de superar suas 

condições atuais predominantes, alterando inclusive o curso de sua história. Isso implica 

em que o professor conheça e compreenda o processo de desenvolvimento dos alunos, 

bem como as características especificas de cada turma, e que possa escolher as atividades 

que melhor auxiliem a aprendizagem de seus alunos, procurando selecioná-las levando 

em consideração o nível de desenvolvimento dos mesmos. É importante haver uma 

constante busca no sentido de melhorar a qualidade na mediação a eles dispensada. 

 A educação deve ter como objetivo uma prática pedagógica capaz de possibilitar 

ao educando a compreensão da prática social. 

 A teoria de Piaget se fundamenta nos princípios interacionistas e construtivistas 

do sujeito com o objeto da aprendizagem (o individuo age, física ou mentalmente sobre 

os objetos), para poder estabelecer critérios de hierarquia para internalizarão das 

estruturas do conhecimento. Isso provoca um desequilíbrio do conhecimento adquirido 

anteriormente, o qual deve ser resolvido por intermédio da assimilação e acomodação do 

novo conhecimento. O equilíbrio é restabelecido, estando pronto para sofrer novo 

desequilíbrio e assim sucessivamente. 
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A aprendizagem e a mediação exercem um papel extremamente importante no 

processo de desenvolvimento psíquico do aluno e todos têm direito à oportunidade de 

aprender e se desenvolver. É importante ressaltar que as pessoas envolvidas nesse 

processo, como alunos, pais, professores, integrantes da comunidade, entre outros, 

participem da elaboração das estratégias a serem seguidas durante os trabalhos que serão 

realizados no decorrer do ano letivo. 

Na escola, em suas escritas, os “erros” dos alunos são avaliados como algo a ser 

“consertado”, que é necessário eliminar. Todavia, as crianças cometem erros sistemáticos 

ao aprender, seguindo uma lógica muito peculiar. Piaget apontou como funciona o 

raciocínio das crianças a partir do erro, afirmando que o conhecimento é um processo de 

fazer e refazer. Assim, sendo esses erros são justificáveis e necessitam ser trabalhados 

pelo professor para que o sujeito busque e encontre comparações para que ele avance em 

suas hipóteses. 

Assim, a escola enquanto instituição social tem uma série de funções, dentre elas, 

contribuir para o desenvolvimento global do individuo, ou seja, seu desenvolvimento nos 

aspectos pessoal, social, cognitivo, afetivo, moral, cívico, além de, ao mesmo tempo 

integrá-lo na sociedade como cidadão crítico e consciente. 
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VI - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA 

ESCOLA 

 

Todas as crianças, estudantes, professores e funcionários da Escola Classe 46 de 

Ceilândia são considerados sujeitos singulares, possuidores de uma história e de uma 

cultura. A trajetória dos sujeitos constitui o desenvolvimento humano como algo que 

acontece por conta das aprendizagens que ocorrem na escola e fora dela, caracterizando-

se pelas transformações biológicas, emocionais, sociais, psicológicas e culturais que 

ocorrem ao longo da vida. 

A escola organiza-se pedagogicamente para atender às necessidades do 

desenvolvimento humano em cada etapa de ensino. Por isso, o planejamento de todas as 

ações tem como foco principal “[...] os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola” 

(BRASIL, 2010, p. 02). 

Para que tenhamos uma educação de qualidade, é necessário um ambiente 

favorável, um projeto político pedagógico construído coletivamente e um currículo que 

respeito e valorize a diferença e a diversidade. 

O currículo é movimento e envolve as práticas docentes e institucionais com o 

intuito de ampliar e construir novos conhecimentos. É o currículo que organiza o que 

deverá ser ensinado e aprendido em termos de conhecimento para a promoção do 

desenvolvimento integral dos alunos. Deve ser o sustentáculo para as ações do processo 

educacional, apontando os princípios, as diretrizes, os objetivos, as estratégias, os 

conceitos e os métodos, contextualizados pela realidade. 

O Currículo em Movimento da Educação Básica inclui desde os aspectos básicos, 

que envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação, até os marcos 

teóricos que a concretizam na sala de aula, relacionando princípios e operacionalização, 

teoria e prática, planejamento e ação, considerando-se todas as atividades desenvolvidas 

na escola e outras “temáticas de interesse social: sustentabilidade ambiental, direitos 

humanos, respeito, valorização das diferenças e complexabilidade das relações entre 

escola e sociedade” 3 dentre outros temas desenvolvidos transversalmente por todos os 

componentes curriculares.  

                                                           
 
3 Currículo em Movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos – SEEDF/2014 
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... é preciso compreender a necessidade de oportunizar ao estudante ser autor 

de sua história, sujeito de direitos e deveres para que assuma uma postura 

responsável, ética, autônoma e solidária. 

Para que o estudante compreenda seu papel, deve ser despertado seu desejo e 

curiosidade de aprender e manifestar uma atitude sociável de respeito aos 

outros. Deve ser capaz de realizar escolhas que tenham em conta a defesa da 

saúde, da qualidade de vida, da não violência e a preservação ambiental. ( PPP 

Professor Carlos Mota , 2011, p28) 

 

Para a operacionalização do currículo estaremos desenvolvendo nosso trabalho 

por meio de projetos a longo e a curto prazo, visando um planejamento flexível e 

reflexivo, que propicie ao aluno meios para coordenar o pensamento lógico, a criatividade 

e a capacidade de análise crítica, bem como identificar competências e valores dentro e 

fora da escola. Respeito à diversidade dos alunos será parte integrante da nossa proposta. 

Para que seja incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do outro em suas 

diferenças e particularidades precisa estar presente nos atos e atitudes dos adultos com os 

quais convivem na escola. Começando pelas diferenças de temperamento, de habilidades 

e de conhecimentos, até as diferenças de gênero, 

de etnia e de credo religioso, o respeito a essa diversidade deve permear as relações 

cotidianas.  

A interdisciplinaridade, a contextualização e o desenvolvimento de competências 

são alvos dos projetos visando motivar o aluno a aprender a conhecer. No que se refere a 

aprender a ser, serão trabalhadas questões relacionadas à identidade dos alunos, 

autonomia e tomada de decisão. O desenvolvimento de habilidades faz parte da esfera do 

aprender a fazer, como enfatiza os PCNs, que abordam também a necessidade de aprender 

a conhecer, delineando respeito às individualidades, relações interpessoais e intercâmbios 

de experiências. 

“..., o Art. 22 da Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) – estabelece que “a Educação Básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para 

o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores”. É necessário, pois, que a Instituição educacional 

ressignifique seu trabalho e sua ação pedagógica, nas etapas e nas modalidades 

da Educação Básica, tendo como foco sua função social de formar cidadão, 

isto é, propiciar ao aluno a construção de conhecimentos, atitudes e valores que 

o tornem solidário, crítico, criativo, ético e participativo”. (Diretrizes 

Pedagógicas da SEEDF – 2009) 

 

 

Não basta garantir o acesso dos estudantes à escola, é preciso possibilitar a sua 

permanência de maneira exitosa, assegurando a todos tempos e espaços de convivência 
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escolar e oportunidades concretas de aprendizagem em um processo formativo voltado 

ao seu desenvolvimento integral. 

O trabalho pedagógico nos anos iniciais e na educação infantil envolve estudo, 

planejamento e avaliação constantes, envolvido em um processo crítico, reflexivo de 

avaliação e autoavaliação, com profissionais dedicados e comprometidos com a educação 

pública. 

As atividades dos professores serão desenvolvidas em 25 horas semanais de 

regência e 15 horas de coordenação conforme prevê a Portaria da SEEDF em vigência, 

que também estabelece as segundas e sextas-feiras como coordenações individuais fora 

da escola. Durante o período de coordenação serão desenvolvidas atividades de 

atendimento às necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes (reforço 

escolar), formação continuada através de cursos oferecidos pela EAPE, bem como 

estudos de temas de interesse coletivo, coordenação por ano de escolaridade conforme 

cronograma pré- estabelecido, palestras, dentre outras atividades. Trabalharemos com os 

eixos transversais propostos no Currículo em Movimento: educação para a Diversidade, 

Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade, 

dessa forma os conteúdos serão organizados em torno de uma determinada ideia, 

indicando referenciais para o trabalho pedagógico a serem trabalhados pelo professor e 

estudante, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada.  

A escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes 

que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades e deve possibilitar o 

diálogo aberto e a comunicação horizontal entre os profissionais da escola, estudantes e 

famílias. 

 

1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO: 

 

1.1 - Educação Infantil 

 

O artigo 29 da Lei 9.394/96 trata da Educação Infantil e diz “A educação infantil, 

primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até seis anos de idade sem seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.”. 
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Reconhece-se na infância o poder da imaginação, da fantasia e da brincadeira 

entendida como experiência de cultura e aprendizagem. 

 A criança não é simplesmente um ser cognitivo, ela também é um ser social, um 

membro de uma classe, de uma família, de uma raça, de um status socioeconômico, de 

um tempo e de uma grande variedade de outras características próprias. 

A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico que possui uma 

natureza singular, caracterizada como ser que sente o mundo de um jeito próprio, 

utilizando-se das mais diferentes linguagens e exercendo a capacidade de ter ideias e 

hipóteses originais sobre aquilo que busca descobrir. 

O Parecer nº 022/98 do CNE/CEB cita que: “as crianças pequenas são seres 

portadores de todas as melhores potencialidades da espécie: 

• inteligentes, curiosas, animadas, brincalhonas, em busca de 

relacionamentos gratificantes, pois descobertas, entendimento, afeto, 

amor, brincadeira, bom humor e segurança trazem bem estar e felicidade; 

• tagarelas, desvendando todos os sentidos e significados das múltiplas 

linguagens de comunicação, por onde a vida se explica; 

• inquietas, pois tudo deve ser descoberto e compreendido, num mundo que 

é sempre novo a cada manhã; 

• encantadas, fascinadas, solidárias e cooperativas desde que o contexto a 

seu redor, e principalmente, nós adultos/educadores, saibamos responder, 

provocar e apoiar o encantamento, a fascinação, que levam ao 

conhecimento, à generosidade e à participação.”. 

A educação infantil tem um papel socializador e a função de propiciar às crianças 

de diferentes faixas etárias situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas 

para que as mesmas possam ter um desenvolvimento integral envolvendo capacidades de 

ordem física, cognitiva, afetiva, estética, ética, relação interpessoal e inserção social. 

A capacidade das crianças de terem confiança em si próprias e o fato de sentirem-

se aceitas, ouvidas, cuidadas e amadas, oferece segurança para sua formação pessoal e 

social. Cabe a escola, enquanto instituição social, promover o desenvolvimento global do 

individuo, nos aspectos pessoais, sociais, cognitivos, afetivos e éticos, e ao mesmo tempo 

integrá-lo na sociedade como um membro ativo e participante. 

Nesta perspectiva, os conteúdos devem ser concebidos como meio para que as 

crianças desenvolvam suas capacidades e exercitem sua maneira própria de pensar, sentir 
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e ser, ampliando suas hipóteses acerca do mundo ao qual pertencem e constituindo-se em 

um instrumento para a compreensão da realidade. 

O professor deverá estabelecer relação entre a criança e o objeto de conhecimento, 

por isso deve organizar e propiciar espaços e situações de aprendizagens que articulem 

os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos 

seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos campos de conhecimento 

humano. É necessário que a criança vivencie situações onde, além de conhecer os 

símbolos, possa explorar objetos que devem contribuir para um processo de 

aprendizagem significativa. 

O professor deve, portanto, considerar como ponto de partida para sua ação 

educativa, os conhecimentos que as crianças possuem. A observação acurada das 

crianças, os gestos, movimentos corporais, sons produzidos, expressões faciais, as 

brincadeiras e toda forma de expressão, representação e comunicação devem ser 

consideradas como fonte de conhecimento para o professor sobre o que ela já sabe. 

Assim, é preciso planejar oportunidades em que as crianças dirijam suas próprias 

ações, tendo em vista seus recursos individuais e os limites inerentes ao ambiente. 
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1.2 - Ensino Fundamental (Anos Iniciais) 

 

A Resolução 07/10 do Conselho Nacional de Educação em Art. 9º coloca que: “o 

currículo do Ensino Fundamental é entendido como constituído pelas experiências 

escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, 

buscando articular vivência e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente 

acumulados e contribuindo para construir a identidade dos estudantes”. 

A Lei nº 11.274/2006 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) nº 9.394/96, ampliando a escolaridade mínima de oito para nove anos no 

Ensino Fundamental. Com essa reorganização o Conselho de Educação do Distrito 

Federal (CEDF), pelo Parecer 225/2013, aprovou o projeto de organização escolar em 

ciclos para os 4º e 5º anos, ficando a organização escolar da seguinte forma: 

1º Bloco – Bloco Inicial de Alfabetização (três primeiros anos do Ensino 

Fundamental); 

2º Bloco: 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. 

Através da ampliação do Ensino Fundamental para nove anos fez-se necessário o 

envolvimento dos professores e alunos do Ciclo de Aprendizagem implantando ações 

conscientes que promovam a inclusão por meio da construção de uma educação que 

respeite a diversidade cultural, social e trabalhe especificamente no sentido da superação 

das dificuldades e diferenças no ritmo e na qualidade da aprendizagem.  

A organização escolar em ciclos pode contribuir para a superação das dificuldades 

relacionadas ao desenvolvimento escolar, pois a avaliação classificatória com objetivo de 

aprovar ou reprovar será realizada apenas no 3º e 5º. 

Vale ressaltar que o respeito aos tempos de desenvolvimento dos estudantes, 

implícito na proposta dos ciclos, não se dissocia da organização de um trabalho 

que possibilite a esses sujeitos aprender progressivamente. A adoção de 

estratégias pedagógica que viabilizem esse progresso impede que os estudantes 

permaneçam na escola e avancem nos anos escolares sem aprender, ou seja, 

que a exclusão ocorra no interior da própria escola (BORDIEU & PATRICK, 

1998) (Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2º Ciclo para as 

Aprendizagens – SEEDF, 2014, p.18). 

 

A organização escolar tem que ser centrada nas aprendizagens e todos os 

envolvidos tem que estar compromissados para a garantia do ingresso, permanência e 

sucesso nas aprendizagens dos estudantes, desenvolvendo ações que envolvam 

planejamento, atividades de estudo e avaliação dos trabalhos realizados na e pela escola. 
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Além dos Eixos transversais (Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humano, Educação para a Sustentabilidade), o currículo propõe 

ainda eixos integradores dos anos iniciais: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade, com 

o entendimento de que o eixo é algo que sustenta, apoia e integra, na perspectiva da 

apropriação do Sistema de Escrita Alfabética do uso da língua nas práticas sociais de 

leitura, da abordagem prazerosa, ao provocar o desejo dos estudantes de forma a envolvê-

los significativamente no universo do que é proposto em relação à aprendizagem nas 

diferentes ares do conhecimento. 

É de suma importância ao educador o estudo de teorias que apoiem e subsidiem a 

prática do a dia a dia, que o levem ao conhecimento do desenvolvimento humano, o 

conhecimento sobre como a criança pensa e sobre como seus conceitos são construídos. 

E principalmente a psicogênese da língua escrita e o papel do educador nesse processo de 

construção pela criança. 

Nesse sentido, é fundamental destacar os estudos de Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky que, a partir da teoria construtiva de Jean Piaget, descreveram como as 

crianças constroem a escrita e, com isso, trouxeram à luz imensas contribuições aos 

educadores envolvidos no processo de alfabetização de nossas crianças. Um grupo de 

estudos brasileiro também merece destaque: o GEEMPA – Grupo de Estudos sobre 

Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação de Porto Alegre/RS – cujos trabalhos têm 

procurado contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em nosso país. A 

coordenadora geral do GEEMPA é a professora Esther Pillar Grossi. O GEEMPA traz 

reflexões que complementam a teoria de Emilia Ferreiro e Teberosky. Na verdade, há um 

detalhamento sobre as mais recentes descobertas do processo de pensamento expresso 

pelas crianças (e também adultos analfabetos), ao construírem sua linguagem escrita. 

Com fundamentos na teoria construtivista de Piaget, o GEEMPA também revisita 

os conceitos das teorias de Vygotsky e Wallon, associados ainda a um conjunto de 

conceitos da psicanálise, da antropologia, da sociologia e da filosofia contemporânea, a 

fim de explicitar os fenômenos da aprendizagem. 

Emilia Ferreiro e Ana Teberosky (1989) afirmam que a alfabetização implica 

a compreensão de que o estudante passa por etapas sucessivas de elaboração 

inteligente, carregadas de sentido e pensamento, denominadas hipóteses. 

Compreender essas hipóteses possibilita a realização de um trabalho didático-

pedagógico focado na lógica do processo de aprendizagem, que vai ao 

encontro do que pensa o estudante sobre a leitura e a escrita, sustentado a partir 

do “como fazer”, “por que fazer” e “para que fazer”. (Diretrizes Pedagógicas 

para Organização Escolar do 2º Ciclo Para as Aprendizagens: BIA e 2º Bloco 

– SEEDF, 2014). 
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Para que nossos alunos se apropriem da leitura e da escrita, é necessário que 

entrem em contato com textos e que partam destes para chegar à análise de suas partes 

(parágrafos, palavras, sílabas e letras), percebendo, assim, as distinções estruturais 

existentes em um código linguístico. No entanto, cada uma dessas partes deve ser 

remetida ao todo em situações significativas, para que tenham sentido para as crianças. 

Assim, as atividades de escrita são significativas quando são planejadas com a finalidade 

de registrar ideias e fatos, ou pela necessidade de os alunos se comunicarem com alguém. 

Reiteramos, então, a importância de propiciar às nossas crianças situações em que 

conversem, compartilhem histórias, soltem a imaginação. O convívio prazeroso com 

situações de leitura e escrita contribuirá para a produção de textos. 

Um ambiente alfabetizador será o tempo todo um contexto onde a aprendizagem 

da língua escrita se constrói na interação da criança com a escrita. Quanto maior e 

diversificado seu contato, mais cedo e mais amplamente ela perceberá o significado social 

da escrita e maior será seu interesse em apropriar-se dela pelo conhecimento. Lembrar-se 

sempre de que a linguagem está intimamente ligada ao pensamento. Se quisermos seres 

pensantes, temos que desejar seres falantes, isto é, expressivos, capazes de verbalizar o 

que querem e o de captar o significado nas falas dos outros. 

Segundo Zorzi (2003): 

“Embora, de fato, possamos encontrar uma série de crianças com reais 

dificuldades de aprendizagem, elas correspondem, felizmente, a uma minoria. 

Por outro lado, e infelizmente, a grande maioria não aprende por falta de 

propostas e condições educacionais mais apropriadas, caracterizando o que 

podemos chamar de “pseudo” distúrbios de aprendizagem: projetam-se no 

aprendiz as deficiências do ensino.”. 

 

Sobre isso, Silveira (1986) afirma que “a criança erra porque não conhece a 

representação ortográfica, porque se sente examinada e testada, erra porque muitas vezes 

as atividades de escrita não têm significado para ela.” 

Nessa perspectiva, é importante esclarecer um dos principais objetivos da 

educação: promover a aquisição da escrita e da leitura. Devemos dominar com clareza o 

que significa ler e escrever, os desafios que representam os conhecimentos de ordem 

linguística e que conhecimentos o professor deve ter para poder realmente ensinar. 

É importante que os professores reflitam sobre sua prática e os levem a criar novas 

estratégias e metodologias para facilitar o ensino da ortografia, a partir daí tornarem suas 

aulas mais dinâmicas, prazerosa e significativas para os alunos, favorecendo assim, a uma 

construção efetiva das normas ortográficas. Os professores devem pesquisar junto com 
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seus alunos, partindo dos conhecimentos que esse têm, das concepções e “teorias” por ele 

hipotetizadas, buscando analisar a Língua Portuguesa tanto morfologicamente, quanto 

semanticamente. 

Para subsidiar a organização curricular da escola realizaremos, preferencialmente, 

o planejamento por unidades didáticas, que pressupões uma série ordenada e articulada 

dos elementos que compõem o processo de ensino: objetivos, conteúdos, estratégias de 

ensino e aprendizagem, estratégias de avaliação para a aprendizagem, recursos e 

cronogramas, podendo ser planejada para um único componente curricular ou para uma 

a área de conhecimento ou para componentes curriculares de diferentes áreas de 

conhecimento, procurando fazer a integração possível, por meio de temas, problemas ou 

questões que emerge, tanto do contexto social em que estamos inseridos, quanto dos 

conteúdos propostos (através de sequencias e projetos didáticos). 

O Reagrupamento, também, é uma estratégia pedagógica utilizada para atender às 

necessidades educativas dos alunos, permitindo acompanhamento mais individualizado. 

Valendo ressaltar que os reagrupamentos devem apresentar flexibilidade, dinamicidade e 

ser realizado com caráter provisório. Acontecerá em duas etapas, conforme prevê a 

Proposta dos Ciclos de Aprendizagem: 

• Reagrupamento Interclasse: modalidade planejada pelos 

professores/coordenadores/ supervisão pedagógica de uma mesmo ano ou entre 

anos diferentes, permitindo o intercâmbio entre eles, para atendimento aos alunos 

no mesmo turno de estudo. Será realizado toda semana, às terças-feiras para os 

alunos do BIA e às quintas-feiras para o 4º e 5º ano. O planejamento será coletivo 

e estaremos utilizando nesta etapa os níveis da psicogênese para os alunos não 

alfabetizados e o mapeamento ortográfico para os alunos alfabetizados. 

• Reagrupamento Intraclasse: modalidade realizada na própria sala de aula do 

professor para permitir aos alunos a construção da autonomia com o 

gerenciamento do tempo e a tomada de decisões de acordo com seus interesses e 

necessidades. Planejamento individual do professor. Deverá ser realizado no 

mínimo uma vez por semana.  

O projeto Interventivo tem como objetivo desenvolver atividades que promovam 

o investimento de alternativas e estratégias diferenciadas, com o foco em uma 

aprendizagem significativa, contextualizada, lúdica e prazerosa, formando cidadãos, 

construindo conhecimentos, atitudes e valores. Valorizando a escola e promovendo-a em 
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um ambiente dinâmico para atender os alunos com defasagem idade/série, 

proporcionando-lhes a reflexão, a socialização e a contextualização.  

1.3 - Educação Especial 

Ao longo da história da educação, as escolas trataram as crianças com deficiência 

como incapazes, necessitando de tratamento médico, não de ensino. Essa perspectiva 

começou a mudar a partir de 1948, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, 

que garantiu o direito de todos à Educação. Demorou algumas décadas para, a partir dos 

ano 1990, a visão assistencialista ser deixada de lado e dar lugar ao conceito de inclusão, 

que ganhou um papel central em documentos internacionais, como a Declaração Mundial 

de Educação para Todos (1990) e a declaração de Salamanca (1994). 

A ideia de que a escola precisava se adaptar à necessidades das crianças ficou 

clara somente com a Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, de 2008, que define: todas as crianças e jovens com necessidades especiais 

devem estudar na escola regular. 

Para que o aluno aprenda, não basta que ele esteja matriculado. É primordial que 

a escola, salas de aula e os profissionais que ali trabalham sejam preparados para que o 

ensino aconteça. Quando a perspectiva ainda era da segregação, o foco estava nas 

dificuldades das crianças. Os professores queriam checar o que elas não sabiam. Hoje se 

sabe que o primeiro passo é descobrir o que cada um conhece para criar situações de 

aprendizagem em que todos podem contribuir. 

Desde que os estudos sobre a psicogênese da língua escrita foram divulgados no 

Brasil, na década de 1980, há a clareza de que as crianças não aprendem no mesmo ritmo 

nem da mesma forma. Essa premissa- que vale para qualquer turma – é crucial quando se 

trabalha com crianças que tem necessidades especiais. O caminho apontado é o da 

flexibilização.  É preciso elaborar um plano educacional para cada estudante. 

O espaço escolar deve ser acolhedor para todos, no qual o processo de 

aprendizagem seja colaborativo, continuo e valorize as diferenças humanas, através do 

respeito às diferentes culturas, políticas, etnias, credos, deficiências físicas e mentais com 

práticas escolares inclusivas a fim de combater a exclusão educacional e social e 

responder à diversidade de estilos e ritmos de aprendizagens existentes. 
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1.4 - Coordenação Pedagógica 

O educador de um grupo é como um maestro que rege uma orquestra. Da 

coordenação sintonizada com cada diferente instrumento, ele rege a música de 

todos. O maestro sabe e conhece o conteúdo das partituras de cada instrumento 

e o que cada um pode oferecer. A sintonia de cada um entre si, a sintonia de 

cada um com o maestro, a sintonia de todos é o que possibilita a execução da 

peça pedagógica. Essa é a arte de reger as diferenças, socializando os saberes 

individuais na construção do conhecimento generalizável e na formação do 

processo democrático. 

(FREIRE apud MEDEL 2008, p.37). 

 

Todo o trabalho pedagógico da escola tem que estar focado no processo de ensino 

e de aprendizagem dos estudantes e tem na coordenação pedagógica o espaço primordial 

de construção e o coordenador pedagógico tem um importante papel no acompanhamento 

e na construção de um trabalho colaborativo entre os professores. 

As atribuições do coordenador pedagógico tem caráter pedagógico e ele age 

sempre, seja com os professores, seja com a equipe gestora, mediando sempre os 

processos e atividades pedagógicas na tentativa de garantir um bom desempenho 

acadêmico a todos os estudantes. No entanto também deve pensar no caráter político-

pedagógico das ações implementadas. 

O coordenador pedagógico, agente articulador do dialogo, deve estar atento à 

transformação da comunidade escolar, promover a reflexão em torno das relações 

escolares e da transformação da pratica pedagógica. Assim, ele estabelece diversos 

vínculos e relações interpessoais na escola ao desenvolver as múltiplas atividades que 

caracterizam a sua função. É necessário que a ação educativa seja planejada, articulada 

com os sujeitos escolares e o coordenador pedagógico figure como mediador de formas 

interativas de trabalho, em momentos de estudos, proposições, reflexões e ações. 

Deste modo, o coordenador pedagógico deve estar aberto ao diálogo, ser 

estudioso, leitor e ouvinte, estar aberto às inovações e atento aos aspectos das relações 

interpessoais inerentes ao universo escolar, e exercer a liderança junto aos seus pares de 

modo a garantir, ao mesmo tempo, espaço para a criatividade e o cumprimento das 

diretrizes gerais da educação básica e das normas estabelecidas pela escola. É necessário 

sustentar suas práticas sob uma fundamentação teórico-metodológica capaz de orientá-lo 

nos principais conceitos de ordem político-pedagógico, bem como no que se refere ao 

planejamento escolar com foco no Projeto Político Pedagógico. 
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O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para 

coordenar, direcionando suas ações para a transformação, precisa estar consciente de que 

seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse coletivo, mediante a articulação dos 

diferentes atores escolares, no sentido da construção de um Projeto Político Pedagógico 

transformador. (ORSOLON, 2003, p.19) 

Segundo Orsolon (2003) algumas atitudes do coordenador são capazes de 

desencadear mudanças no professor: 

• Promover um trabalho de coordenação em conexão com a gestão escolar. 

Quando os professores percebem essa integração, sentem-se sensibilizados para a 

mudança, já que o planejamento do trabalho se dá de forma menos 

compartimentalizado. 

• Realização de trabalho coletivo. A mudança só acontece se todos se unirem em 

torno de um objetivo único, pois será mais fácil compartilhar concepções e 

duvidas, buscando uma construção coletiva. 

• Mediar a competência docente.  O coordenador pedagógico deve considerar o 

saber, as experiências, os interesses e o modo de trabalhar dos professores, criando 

condições para questionar essas práticas e disponibilizando recursos para auxiliá-

los. 

• Desvelar a sincronicidade do professor e torná-la consciente. O coordenador 

tem que propiciar condições para que o professor analise criticamente os 

componentes políticos, humano-interacionais e técnicos de sua atuação, para que 

perceba a necessidade ou não de uma mudança em sua prática. 

• Investir na formação continuada do professor na própria escola. A formação 

continuada possibilita, no interior da escola, que o professor faça de sua prática 

objeto de reflexão e pesquisa, transformando-a sob a direção do projeto de 

transformação da escola. 

• Incentivar práticas curriculares inovadoras. É importante que o coordenador 

proponha aos professores uma prática inovadora e acompanhe-os na construção e 

vivencia de uma nova forma de ensinar e aprender. No entanto, é preciso que ele 

acredite na importância dessa inovação para que seu trabalho, de fato, se 

modifique. 

• Estabelecer parceria com o aluno. O aluno deve ser incluído no processo de 

planejamento do trabalho docente. Criando oportunidades para que os estudantes 
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participem com opiniões, sugestões e avaliação e do processo de planejamento do 

trabalho docente, o coordenador possibilita que a aprendizagem seja mais 

significativa para alunos e professor, pois os alunos ajudarão o professor a 

redirecionar a sua prática. 

• Criar oportunidades para o professor integrar sua pessoa à escola. É 

necessário que sejam criadas situações para que o docente compartilhe suas 

experiências, se posicionando de forma integral enquanto pessoa, cidadão e 

profissional, aprendendo com as relações no interior da escola. 

• Procurar atender às necessidades reveladas pelo desejo do professor. O 

coordenador precisa estar sincronizado com os contextos sociais, educacionais e 

o da escola onde o professor atua para que capte essas necessidades e possa 

atendê-las.  

• Estabelecer parceria de trabalho com o professor. Esse trabalho possibilita 

tomada de decisões passíveis de serem realizadas, pois, se sentindo apoiado, o 

professor se compromete mais com o seu trabalho, com o aluno e consigo mesmo. 

• Propiciar situações desafiadoras para o professor. as expectativas dos alunos 

em relação ao curso, uma nova proposta de trabalho ou as coes do coordenador 

podem provocar uma desinstalação do professor, que irá despertá-lo para um 

processo de mudança. 

Esses elementos devem ser molas propulsoras do trabalho de uma coordenação 

pedagógica interessada na melhoria da qualidade dos serviços educacionais ofertados pela 

escola, e devem, por sua vez, ser o eixo em torno do qual o Projeto Político Pedagógico 

acontece e também remetem à dimensão formadora do coordenador pedagógico, 

enquanto articulador de aprendizagens na escola considerada espaço de cultura e 

interação social. Por isso é importante que sua prática profissional envolva valores e 

atitude concernentes a pratica da justiça, da tolerância e da democracia. 

 

 

1.5 - Formação Continuada 

 

A formação continuada dos profissionais da educação deve contribuir para a 

melhoria dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. 
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O espaço escolar constitui-se de um importante local de construção e reconstrução 

de saberes que são adquiridos a partir das discussões provocadas nos momentos de 

elaboração de documentos necessários para traçar o trabalho pedagógico da instituição. 

É neste contexto que também ocorre a construção dos saberes docentes, pois tais 

profissionais expressam suas opiniões e deixam suas contribuições baseando-se nas 

reflexão de ações vivenciadas em suas práticas cotidianas em sala de aula e na inter-

relações que deverão ser levadas em consideração para definição do conteúdo curricular 

a ser proposto no trabalho pedagógico. 

Capacitar o professor aprimorando suas práticas educativas para melhor 

compreensão no processo de desenvolvimento humano e a forma como o indivíduo 

constrói o conhecimento, gerando o compromisso com a construção de uma prática 

pedagógica reflexiva e transformadora. O professor utilizará o horário da coordenação 

pedagógica para essa formação através dos cursos ofertados pela EAPE e palestras, 

oficinas oferecidas pela escola no dia da Coordenação Coletiva. 

A formação continuada para professores constitui-se em uma das mais complexas; 

envolve uma série de fatores que devem ser considerado: o conhecimento, o trabalho 

coletivo, os alunos, a escola. A sociedade, o contexto histórico, dentre outros. 

Não pode ser concebida para atender “modismos” ou como fonte de “acúmulo” 

de cursos. Deve se constituir em trabalho permanente de formação para a prática do 

professor devendo atingir as necessidades e possibilidades reais da escola. 

 

 

 

1.6 - Educação para a Diversidade / Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena 

““...a parte mais bela e importante de toda história é a revelação de que todos 

os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os 

distingue entre si, merecem respeito. 

[...]. É o reconhecimento universal em razão dessa radical igualdade, ninguém, 

nenhum individuo gêneros, etnia, classe social, grupo religioso ou nação pode 

afirmar-se superior às demais.” 

(Fábio Konder Comparato, 2005). 

 

 

Nos Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da SEEDF, o Currículo 

de Educação Básica é reestruturado partindo da definição de diversidade, com base na 
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natureza das diferenças de gênero, de intelectualidade, de raça/etnia. De orientação 

sexual, de pertencimento, de personalidade, de cultura, de patrimônio, de classe social, 

diferenças motoras, sensoriais, enfim, a diversidade vista como possibilidade de adaptar-

se e de sobreviver como espécie da sociedade. 

Segundo a Resolução CNE/CP 01/2004, caberá às escolas incluírem no contexto 

de seus estudos e atividades cotidianas, tanto a contribuição histórico-cultural dos povos 

indígenas e dos descendentes asiáticos, quanto às contribuições de raiz africana e 

europeia. É preciso ter clareza de que o Art. 26A, acrescido à Lei nº 9.394/96, impõe bem 

mais do que a inclusão de novos conteúdos, mas exige que se repense um conjunto de 

questões: as relações étnico-raciais, sociais e pedagógicas; os procedimentos de ensino; 

as condições oferecidas para aprendizagem: e os objetivos da educação pelas escolas, 

modificado pela Lei nº 11.645/08, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história 

e cultura afro-brasileira, africana e indígena na Educação Básica. 

Para se tratar das questões étnico-raciais na escola há que se observar o 

Estatuto dos Povos Indígenas, em seu artigo 180, inciso VI, que apresenta 

como princípio da educação escolar indígena “a garantia aos indígenas de 

acesso a todas as formas de conhecimento, de modo a assegurar-lhes a defesa 

de seus interesses e a participação na vida nacional em igualdade de condições, 

como povos etnicamente diferentes”. Assim, a política pública educacional 

indígena não se restringe ao reconhecimento das diferenças, mas à garantia da 

valorização de sua identidade étnico-cultural e de seus direitos humanos de 

toda sua população, contribuindo, para um tratamento específico e distinto de 

saberes construídos por esses povos, no decorrer da História do Brasil. 

(Pressupostos, Currículo em Movimento – SEEDF, p.41). 

 

É na escola que as diferentes presenças se encontram e é nas discussões sobre o 

currículo onde estão os debates sobre os conhecimentos escolares, os procedimentos 

pedagógicos, as relações sociais, os valores e as identidades dos alunos e alunas. 

O papel da educação infantil é significativo para o desenvolvimento humano, 

a formação da personalidade, a construção da inteligência e a aprendizagem. 

Os espaços coletivos educacionais, nos primeiros anos de vida, são espaços 

privilegiados para promover a eliminação de qualquer forma de preconceito, 

racismo e discriminação, fazendo com que as crianças, desde muito pequenas, 

compreendam e se envolvam conscientemente em ações que conheçam, 

reconheçam e valorizem a importância dos diferentes grupos étnicorraciais 

para a história e cultura brasileiras. (Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais Para Educação das relações Etnico-raciais e 

Para O Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana – 

SECAD/MEC) 

 

A escola é um espaço privilegiado para a superação do racismo e deve envolver 

todos os educadores. É importante reeducar quem educa. O trabalho com a questão racial 

na escola deve ser percebido como um compromisso pedagógico do conjunto de 

educadores e não como uma escolha pessoal e militante, porque desconstruir o mito da 
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democracia racial requer mais do que normativas legais. É imprescindível que esforços 

sejam mobilizados a fim de propiciar uma mudança de valores, posturas e atitudes. 

A equipe pedagógica, juntamente com os professores deve estar atenta ao uso 

pouco adequado de imagens que ilustram os africanos e escravos no Brasil em condição 

de submissão e de punição, pois têm construído, de maneira geral, uma visão de 

inferioridade do negro. Embora os livros didáticos já estejam de acordo com a Lei, ainda 

há muita coisa a fazer: elaboração de atividades criativas sobre o tema (devem ser livres 

de violência simbólica, ou seja, negros, indígenas e brancos devem ser mostrados na 

mesma proporção e em situações diversas. Não se deve depreciar um povo em detrimento 

do outro) e, por conseguinte, como os professores estão se apropriando da História da 

África e da Cultura Afro-brasileira para que a mesma não se torne apenas mais um 

conteúdo a ser trabalhado em sala de aula. Estudar a África leva a pensar aqueles que 

atravessaram oceanos como pessoas que com elas trouxera ideias, modos de pensar e estar 

no mundo. 

A valorização e o respeito às pessoas negras, à sua descendência africana, sua 

cultura e história. Significa buscar, compreender seus valores e lutas, ser 

sensível ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação: apelidos 

depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto sugerindo incapacidade, 

ridicularizando seus traços físicos, a textura de seus cabelos, fazendo pouco 

das religiões de raiz africana. Implica criar condições para que os estudantes 

negros não sejam rejeitados em virtude da cor da sua pele, explorados como 

escravos, não sejam desencorajados de prosseguir estudos, de estudar questões 

que dizem respeito à comunidade negra. (Orientações Pedagógicas – Artigo 26 

A da LDB, SEEDF, p.31). 

 

A escola tem que ser um ambiente de acolhida, um espaço de troca de saberes e 

fazeres, comprometido com o respeito à diversidade étnico-racial. Deve-se considerar a 

história que valorize e reconheça de forma positiva os aspectos culturais de cada grupo 

étnico, abordando, com a mesma importância, a cultura europeia, as contribuições 

indígenas e negras na formação da identidade do Brasil. É importante a afirmação positiva 

da identidade dos estudantes de todas as raça e etnias. 

Aprender tem a ver com identidade, respeito a i e ao outro. Na relação 

Educação-cidadania, há uma série de mecanismos capazes de formar mulheres 

e homens imbuídos de espírito transformador. Assim a educação, nessa 

perspectiva, apresenta possibilidades de aproximação da comunidade à vida 

escolar e vice-versa, fazendo com que os estudantes e seus familiares sintam-

se partícipes do contexto escolar. (Orientações Pedagógicas, Artigo 26ª da 

LDB – SEEDF/2012, p.40). 

 

Ainda, segundo, os Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da 

SEEDF, “pensar uma educação para a diversidade significa na prática: 

• Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar. 
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• Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão. 

• Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória. 

• Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente 

escolar, pelo viés da inclusão dessas parcelas alijadas do processo. 

• Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão 

crítica sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, 

cultural e econômica brasileira.” 

Através de um trabalho pedagógico sério a educação pode mudar valores, 

contribuindo assim, para a valorização da diversidade e a construção do respeito mútuo 

entre grupos de diferentes identidades étnico-raciais e culturais.  

 

 

1.7- Educação Integral/Educação em Tempo Integral 

 

A organização escolar em ciclos para as aprendizagens fundamenta-se na 

concepção de educação integral assumida pela SEEDF, entendida para além 

da ampliação do tempo do estudante na escola. Educação integral implica 

compreender o sujeito como ser multidimensional em processo permanente de 

humanização e desenvolvimento do pensamento critico a partir da 

problematizarão da realidade que o cerca e atuação consciente e responsável 

na construção de uma sociedade mais justa e solidaria. 

O aluno deverá identificar-se primeiro, no espaço em que vive, 

compreendendo as relações de seu grupo social mais próximo, estabelecidas 

no meio ambiente físico, social, cultural e político, até estender esta 

compreensão à sociedade global. (Diretrizes Pedagógicas para Organização 

Escolar do 2º Ciclo – SEEDF, 2014). 

 

A educação integral é vista sob dois aspectos: como concepção e como processo 

pedagógico. Como concepção, tem por objetivo a formação humana em suas múltiplas 

dimensões. Ou seja, não se pode educar sem reconhecer que os sujeitos se constituem a 

partir da sua integralidade afetiva, cognitiva, física, social, histórica, ética e estética, que 

pela complexidade das relações que se estabelecem entre todos os elementos que 

coabitam a Terra, dialogam amplamente coma as dimensões ambientais e planetárias, em 

um novo desenho das relações humanas e raciais. Assim, a educação requer que estejam 

integrados e sejam ampliados, de forma qualitativa, espaços, tempos e oportunidades 

educacionais. 

Como processo pedagógico, prevê práticas não dicotomizadas, reconhecendo a 

importância de saberes formais e não formais, a construção de relações democráticas 
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interpessoais e grupais, imprescindíveis à formação humana, valorizando os saberes 

prévios, as diferenças e semelhanças que fazem de todos nós sujeitos históricos e sociais. 

Integral, por definição, quer dizer total, inteiro, global. É isso o que se pretende 

com a educação integral: desenvolver os alunos de forma completa, em sua totalidade. 

Muito mais do que o tempo em sala de aula, a educação integral reorganiza espaços e 

conteúdos. 

A identidade dos alunos se consolidará pela identificação com as múltiplas 

linguagens inseridas no mundo em que vive: gestual, oral, visual, plástica, musical e 

tecnológicas. Mas isto se fará a partir da localização dos alunos em alguns espaços e da 

ampliação destes espaços, num certo tempo (que não exclui a compreensão de tempos 

passados e a imaginação de tempos futuros). Essa compreensão levará cada um a dialogar 

consigo próprio e com outros grupos sociais, próximos ou distantes, em busca de 

objetivos comuns à sociedade em que vivemos e que queremos transformar para melhor.  

Ficar mais tempo na escola não é necessariamente sinônimo de educação integral, 

passar mais tempo em aprendizagens significativas, sim. 

Compreende-se que a escola integral deve ser planejada como ação permanente, 

não se tratando apenas do aumento de tempo na escola, nem da abertura de espaços para 

que ocorram atividades extracurriculares, assistenciais e complementares. É preciso ações 

que alcance novos patamares de inclusão com adequação dos espaços físicos e das 

condições materiais. Nesse sentido, a implementação da educação integral implica em 

compromissos que vão além dos interesses político-partidários, mas de compromissos 

reais para que a escola pública cumpra sua função de socialização das crianças nos 

diversos segmentos culturais da sociedade, impõe também e principalmente projeto 

pedagógico, formação de seus agentes e infraestrutura adequada. 

Uma política de Educação Integral pressupõe uma consistente valorização 

profissional, a ser garantida pelos gestores públicos, de modo a permitir 

dedicação exclusiva e qualificada à educação. Também pressupõe adequação 

dos espaços físicos e das condições materiais, lúdicas, científicas e 

tecnológicas a essa nova realidade. (Série Mais Educação – Educação 

Integral/Texto Referência para o Debate Nacional. MEC/2009). 

 

Nesta Unidade de Ensino ainda não há condições de implantação da educação em 

tempo integral devido à falta de estrutura predial, material didático e ausência de 

ambientes adequados para a realização de atividades. Faz-se necessário, ainda, provocar 

reflexões que contribuam para a superação dessas dificuldades. 
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1.8 - Serviço Especializado de Apoio á Aprendizagem 

 

O Serviço Especializado de Apoio á Aprendizagem, conforme regulamentação da 

Portaria nº 7/2011, caracteriza-se como um serviço de caráter multidisciplinar. As 

atuações abrangem ações: institucional, preventiva e interventiva, visando o 

desenvolvimento dos estudantes que apresentam Dificuldades de Aprendizagem e 

Necessidades Especiais (Deficiência e Transtornos Funcionais Específicos) contribuindo 

para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Os Serviços de Apoio á Aprendizagem-SEAA,AEE e SOE, contam com uma 

Orientação Pedagógica (O.P) que direciona o trabalho a ser desenvolvido pelos 

profissionais de cada serviço; SEAA- Pedagogo e Psicólogo, portaria nº 27 e 28 de 

fevereiro de 2016.  Os profissionais especializados trabalham de forma integrada e 

articulada, com a Coordenação e Supervisão Pedagógica Intermediaria, sob orientação da 

UNIEB/CREC, atuam dentro da Instituição Educacional, realizando assessoria a Equipe 

Gestora, intervindo nas queixas escolares, prestando atendimento aos estudantes com 

dificuldades no processo de aprendizagem, Necessidades Educacionais Especiais, 

avaliando quando necessário, promovendo reflexões sob as práticas pedagógicas por 

meio de intervenções e orientações junto aos educadores, escola, família e estudantes; 

acompanhamento do processo ensino e aprendizagem. 

 

• Concepções do trabalho do SEAA 

 

O conhecimento, a inteligência são constructos sociais e aspectos do 

desenvolvimento humano. 

Então saímos do modelo clínico que era o foco “apenas” no aluno e ampliamos o 

método de acolher as queixas escolares - paradigma do PAIQUE em uma Perspectiva 

sistêmica. Ele estabelece relações diferentes que modificam sua maneira de pensar, sentir, 

perceber e agir; portanto, o atendimento direto ao aluno, poderá ocorrer, mas em moldes 

e momentos diferente do modelo anterior. 

 

Dimensões do trabalho da SEAA: 

 P.A.I.Q.U.E.  - Procedimentos de avaliação e intervenção das queixas escolares, 

o que acontece em três dimensões a seguir:  
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1ª - Dimensão da escola: 

• Mapeamento escolar – anual  

• Histórico da escola, 

• Identificação de dificuldades de interação; 

• Ações/ estratégias: 

• Espaço de escuta para os profissionais; 

• Observação/orientação/ 

• Intervenções no manejo das atividades; 

• Ações preventivas de trabalho. 

 

2ª - Dimensão da família: 

• Anamnese / Levantamento de Dados: 

• Informar ao responsável o motivo do encontro; 

• Inteirar-se das atividades desenvolvidas pela criança no ambiente 

familiar; 

• Orientações à família; 

• Compromisso familiar para com a criança e escola; 

 

 

3ª - Dimensão do aluno: 

• Estabelecimento de vínculo; 

• Conhecer e compartilhar seu histórico escolar; 

• Perceber quais são as expectativas com relação à escola, a aprendizagem. 

e como estabelece vinculo com o professor e o SEAA; 

• Atendimento: Indireto/e ou Direto conforme a necessidade no decorrer do 

processo interventivo e avaliativo, que será de no mínimo um semestre. O 

atendimento direto será no contra turno, uma vez por semana com duração 

de 50 min e o numero de encontros pré- estabelecidos.   

• Favorecer o desempenho escolar dos alunos, com vistas à concretização 

de uma cultura de sucesso escolar. 

 O acompanhamento do processo de ensino aprendizagem proporciona a criação 

de um novo foco de análise para este processo, enfatizando a relação Bidirecional 
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constitutiva do ensinar e do aprender como processo não dicotomizado de articulação 

teórica e pratica, assim como as relações ideológicas, cultural e as políticas sociais.  

A Terminalidade do processo pode ocorrer em qualquer uma das dimensões, sem 

a necessidade de passar pelos três níveis. 

Após a análise e intervenções nas situações da queixa escolar, os resultados desse 

processo serão apresentados a partir da elaboração do relatório, um instrumento, que 

contribuirá com o trabalho do professor no atendimento ao seu aluno, com sugestões, 

solicitação de outros acompanhamentos (se necessário) para o caso, encaminhamento 

para o atendimento nas salas de recursos (SAA OU AEE). Estes estudantes necessitam 

estar inseridos nos projetos interventivos da Instituição Educacional , assim como, no 

reforço com o professor.  

 

1.9 - Sala de Recursos Generalista  

 

Aspectos legais: 

 

• Atendimento Educacional Especializado  

 

O atendimento da sala de recursos está amparado pelo documento de Orientação 

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

Especial na Perspectiva de Inclusão Educacional (MEC /SEESP, 2008). E na portaria 28 

de 18 de fevereiro de 2016. 

 

• Funções do AEE 

De acordo com a Orientação Pedagógica o Atendimento Educacional 

Especializado desenvolvido na sala de recurso diferencia-se daqueles realizados na sala 

de aula comum não sendo substitutivo a escolarização. 

Destina-se ao atendimento dos estudantes com deficiência intelectual, deficiência 

física, deficiências múltiplas e transtorno global do desenvolvimento, e por ter um caráter 

suplementar e complementar deve ser realizado, no turno inverso ao da classe comum, 

podendo ser atendido em horário de aula apenas aqueles estudantes que por motivos 

justificáveis não podem comparecer no contra turno devido a algum acompanhamento 

médico. 
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Os atendimentos serão realizados individualmente ou em grupos duas vezes por 

semana ou uma vez com atendimento com duração de duas horas em consonância com a 

disponibilidade da família. 

O professor do AEE atuará de forma colaborativa com o professor da classe 

comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreça o acesso do estudante 

com necessidade educacional especial, TGD ou altas habilidades de forma a 

responsabilizar-se junto ao docente pela garantia da realização da adequação curricular 

necessária ao processo do desenvolvimento pedagógico do estudante ANEE,  

 Deverá orientar os professores regentes para organizar contexto educativo que 

favoreça a atenção e a concentração dos estudantes nas atividades desenvolvidas em sala 

de aula, bem como realizar junto aos docentes momentos de estudos dos documentos ou 

informações pertinentes ao ensino especial em parceria com o SOE e SEAA.   

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

educacional e dar sugestões de como ajudá-los nas atividades de casa. 

Informar à comunidade escolar acerca da legislação e das normas vigentes que asseguram 

a inclusão educacional.  

Participar dos do processo de identificação, estudos de caso, e de avaliações 

pedagógicas das necessidades especiais e tomadas de decisões quanto ao apoio 

especializado necessário para o estudante. 

 

Objetivos do atendimento junto ao estudante com necessidade especial. 

• Estimular os processos mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio 

lógico, imaginação, linguagem, organização do pensamento, e a capacidade de 

analise. 

• Desenvolver as habilidades sociais: relacionamento interpessoal, 

responsabilidade, ingenuidade, credibilidade, regras e leis. Fortalecer a autonomia 

e a autoestima do estudante a fim de levá-lo a ter condições de decidir, opinar, 

escolher, e tomar iniciativas responsáveis de acordo com a sua necessidade e 

motivação. 

• Estimular o desenvolvimento das funções psicomotoras: coordenação motora, 

esquema corporal, orientação espaço-temporal, lateralidade, equilíbrio, e 

coordenação dinâmica geral. 
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• Desenvolver habilidades conceituais: conceito de dinheiro, autodirecionamento, 

leitura, construção da escrita, e oralidade. Letramento matemático: espaço e 

forma- corpo, orientação e deslocamento. Tratamento da informação: leitura 

interpretação, produção, organização da informação, probabilidade e estudo de 

gráficos e mapas.·.  

• Estimular habilidades práticas: desenvolver atividades de vida diária.    

• Formação da identidade pessoal, social e cultural: envolver a comunicação, a 

participação, a interação, a vivencia de papeis sociais, a expressão artística, a 

capacidade criadora e o exercício da cidadania.   

O atendimento educacional especializado terá como princípios norteadores da prática 

pedagógica a alteridade, o respeito à singularidade do estudante e valorização das 

habilidades e potencialidades.   

 

  1.10 - Serviço de Orientação Educacional - SOE 

 

A Orientação Educacional envolve vários campos do saber: epistemológico, 

antropológico, filosófico e social. Faz parte da Instituição Educacional interagindo de 

forma permanente e contribuindo para uma cultura de sucesso no processo educativo. 

Tem como objetivo o atendimento da comunidade Escolar após analise e reflexão da 

realidade. 

O trabalho do orientador reveste-se de grande importância, de complexidade e de 

responsabilidade para colaborar com o desenvolvimento integral do educando e seu 

processo de aprendizagem.  

A Lei nº4. 024/61 determinou as Diretrizes e Base da Educação, em que a 

Orientação Educacional é caracterizada como ação educativa, ressaltando a sua formação. 

 

 

 

Atribuições do Orientador Educacional: 

• Elaborar ações e projetos que favoreçam o desenvolvimento pessoal e 

social do aluno (quando houver solicitação do professor) 

• Compreender a realidade na qual a Instituição esta inserida; 
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• Trabalhar de forma articulada com os demais serviços de apoio no 

ambiente escolar. 

• Responsabilidade e ética no recebimento das informações sigilosas 

inerente ao aluno, família e instituição educacional. 

• Interlocução junto a todos os segmentos que compõem a Instituição 

Educacional; 

• Conhecimento para intervir/mediar junto a situações de conflitos; 

• Dialogar com diversas faixas etárias existentes na rede publica de ensino;  

• Orientar pais e familiares em relação aos aspectos pessoais relacionais, 

emocionais e sociais que interferem no desenvolvimento global do 

estudante. 

Conclui-se que o Orientador Educacional deve construir uma visão 

contextualizada de todo trabalho desenvolvido na instituição educacional. O papel do 

orientador, na dimensão contextualizada, diz respeito, basicamente, ao estudo da 

realidade do aluno, trazendo-a para dentro da escola, no sentido da melhor promoção ao 

seu desenvolvimento. 

 

1.11 - Conselho Escolar 

 

Tem o objetivo de destacar a descentralização da gestão educacional e o 

fortalecimento da autonomia da escola e garantir a participação da sociedade na gestão. 

O conselho Escolar tem peso de decisão enquanto órgão máximo da Unidade de Ensino, 

de caráter consultivo, normativo e deliberativo no que se refere aos assuntos relacionados 

à escola. 

 

 

1.12 - Recreio/Intervalo 

 

O intervalo é o período em que a criança pode interagir com os alunos de outras 

turmas, estabelecendo novas amizades, reforçando a importância das regras e dos limites 

para a convivência em grupo. Assim as crianças tem a possibilidade de reorganizar as 

suas experiências, reconstruindo os conhecimentos como nos coloca Vygostsky (1984). 
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Durante o intervalo/recreio é possível que os alunos brinquem com jogos, em 

pequenos grupos ou individualmente; que realize atividades com corda, bola, bambolê ou 

outros recursos disponíveis. 

O momento do recreio, com atividades livres ou dirigidas, tem potencial 

educativo, permitindo aos alunos conviver e lidar com as diferenças, promovendo o 

desenvolvimento integral do sujeito. 

 

Ressaltamos a importância da hora do recreio na escola, pois, ao 

brincar a criança elabora hipóteses para a resolução de seus problemas; busca 

alternativas para transformar a realidade; aprende sobre si mesmo e sobre o 

mundo que a cerca; realiza seus sonhos, desejos, criando e recriando as 

situações que ajudam a satisfazer algumas necessidades interiores presente; 

experimentam emoções, ganham autoconfiança; aprendem a reforçar seus 

laços afetivos; desenvolvem a linguagem; criam oportunidades, para o 

aprendizado, a criatividade e a comunicação da criança. (MOYLES, 202 p. 19 

a 23). 

 

O horário do recreio colabora com a formação social dos nossos alunos 

exercitando a cidadania (conhecimento dos direitos e deveres e capacidade de lidar com 

a diversidade). 

 

 

1.13 - Cultura da Paz 

 

Precisamos educar para a paz, trabalhar pelo resgate da dignidade humana. 

Devemos buscar esse ideal, ainda que pareça utopia. Não podemos deixar que 

os bons sentimentos e os ideiais sejam esmagados pelo cotidiano brutal e 

cinzento. Sejamos plantadores de esperança”... 

Douglas Tufano 

 

A violência tem sido uma característica comum presente nas relações 

interpessoais das pessoas que fazem parte das diferentes sociedades deste mundo 

globalizado. 

A escola, embora seja um espaço educativo e que se pressupõe a existência de 

cidadania responsável e a total ausência de atos violentos e de agressões, também não 

está isenta desta situação, pois nem sempre tem sido um ambiente de paz e de atitudes 

benfazejas. Isto tem se constituído do em sérios problemas para a Educação, visto que ela 

se identifica com um ensino/aprendizado de respeito à diferenças e de respeito ao 

próximo, sem uso de qualquer forma de violência. 
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É necessário trabalhar uma cultura de paz que fortaleça os valores de uma 

conivência solidária e conciliadora entre pessoas, buscando construir uma sociedade 

cidadã planetária, mais humana e fraterna. 

Cultura de Paz é a “Paz em Ação”. Significa imbuir-se de uma consciência de 

valores da não violência social. Ela busca construir a paz, mas não é simplesmente a 

ausência de guerra e nem quer dizer resignificação e passividade. Ela não elimina 

conflitos ou oposições, mas pressupões a resolução pacífica dos mesmos, trabalhando o 

dissenso, respeitando as diferenças, mudando radicalmente o paradigma que dá 

sustentação ao modelo civilizatório vigente. A cultura de paz não aceita a violência física, 

sexual, étnica, psicológica, de classe, das palavras e de ações. 

Em relação às nossas crianças, podemos incentivá-las, através do nosso exemplo 

vivenciando no nosso cotidiano e estimulando práticas de não violência, de solidariedade, 

de harmonia e de comunhão, a imbuírem-se de um estilo de vida pacificador, elevando a 

qualidade da convivência entre todas as pessoas de diferentes culturas, credos, opiniões e 

raças. 

Para introduzir a cultura de paz entre as pessoas, a educação representa um 

instrumento valioso, à medida que, através dela, pose-se educar criança, adolescentes, 

jovens e adultos para formarem gerações de pacifistas capazes de, em suas discussões e 

negociações, promoverem o diálogo, a argumentação e a cooperação. Ter-se-á então, 

verdadeiros mediadores da paz, e não pessoas que não sabem resolver o dissenso e 

conflitos, a não ser na base da agressão e do autoritarismo. 

Devermos estimular professores, educandos, pais e comunidade a compartilharem 

e a vivenciarem, no seu dia a dia, os princípios da Cultura de Paz, quais sejam: 

• Respeitar a vida. 

• Rejeitar a violência. 

• Redescobria a solidariedade. 

• Ser generoso. 

• Ouvir para compreender. 

• Preservar o planeta. 
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1.14 - Dever de Casa 

 

O Dever de Casa tem muitas implicações didáticas. Além de criar uma rotina de 

estudo, o aluno recupera os conceitos trabalhados em cada aula com menos esforço e com 

mais eficiência, pois o assunto abordado em sala ainda está fresquinho em sua memória. 

O Dever de casa é uma oportunidade de estudo independente do aluno. É uma 

situação e que ele pode ter a iniciativa de realizar as tarefas por si próprio, já que na sala 

de aula a maior parte do tempo está trabalhando coletivamente. 

Bem situados no trabalho pedagógico e bem compreendido por todos na 

escola, incluindo-se as famílias e os estudantes, o Dever de Casa pode ser 

prazeroso e produtivo, contribuindo para a ampliação das aprendizagens e 

constituindo um facilitador da inclusão escolar. (Diretrizes de Avaliação 

Educacional – SEEDF/2014) 

Para que o Dever de Casa tenha significado, os alunos devem ser orientados a 

fazer de forma satisfatória suas tarefas. Promova uma discussão orientada com a turma e 

criem regras. Essas regras devem ser fixadas na sala de aula como parte do contrato social 

da turma. 

 

1.15 - Laboratório de Informática 

 

  Integrar a utilização do computador e os recursos tecnológicos à prática 

pedagógica de forma proveitosa e prazerosa, construindo uma educação para a cidadania, 

acompanhando o mundo que vem se transformando em um ritmo acelerado nos últimos 

tempos, transformando os recursos tecnológicos em ferramentas pedagógicas nos projetos 

educativos realizados pela escola. 

O computador é, ao mesmo tempo, uma ferramenta de trabalho e um instrumento 

de mediação para o conhecimento. É uma ferramenta porque permite ao usuário realizar 

atividades que, sem ele, seriam mais difíceis e dispendiosos. Como instrumento de 

mediação, favorece a interação com uma grande quantidade de informações, que se 

apresentam de maneira atrativa e pode ser utilizado como fonte de informações. E para 

que possamos colaborar com a formação de um cidadão que tenha competência para agir 

no mundo, torna-se imprescindível o conhecimento da informática. Para melhor 

utilização do Laboratório de Informática, cada turma terá uma hora/aula por semana, à 

exceção das turmas do 5º ano que terão duas horas. 
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1.16 - Semana da Família/Semana de preparação para a vida: 

 

 Promover a integração família escola para uma melhor compreensão do processo 

de aprendizagem (através de palestras, encontros, oficinas, gincanas, parcerias 

público/privadas). 

O evento acontece por  uma ação da Secretaria de Educação do DF, prevista no 

Calendário Escolar Anual, em atendimento à Lei nº 11988/2009, que prevê a semana 

como espaço de reflexões e debates sobre temas transversais onde o maior  objetivo é 

informar, debater a  sobre a formação integral do ser humano e a  repercussão  na 

sua  qualidade de vida. 

 

1.17 - Semana da Pessoa com Deficiência:  

 

O desafio a ser encarado pela escola inclusiva é o de desenvolver uma pedagogia 

centrada na criança, capaz de educar efetivamente todas as crianças, incluindo as que 

sofrem sérias desvantagens ou deficiências. O mérito de tais escolas não está apenas em 

serem capazes de prover uma educação de qualidade a todas as crianças; seu 

estabelecimento é um passo crucial no auxílio à mudança de atitudes discriminatórias, à 

criação de comunidades receptivas e ao desenvolvimento de uma sociedade inclusiva. 

Uma mudança na perspectiva social é imperativa... (Declaração de Salamanca, 1994, p. 

60 – versão oficial inglesa). 

 

1.18 - Projeto Capoeira: 

 

Parceria com uma ONG que desenvolverá a capoeira no horário de 18h30minh as 

19h30minh; 
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1.19 - Festa Junina 

 

Evento que normalmente é realizado em todas as escolas, seja no âmbito escolar apenas 

para motivação e confraternização ou a integração e participação da comunidade escolar. 

Elaborou-se o presente projeto considerando a importância de estabelecer relações entre 

os vários conteúdos trabalhados em sala de aula com o cotidiano do aluno e promover a 

interdisciplinaridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 46 de Ceilândia 
2018-2021 Página 64 
 

1.20 - Passeios e visitas a museus, parques, pontos turísticos, cinemas, Hospital Sara 

Kubistchek, teatro, planetário, fábrica da Coca- cola, etc.; 
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VII - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

1 - PRÁTICA AVALIATIVA 

 

A avaliação é um importante instrumento sob diversos ângulos, tais como auxiliar 

o professor e a Instituição de Ensino a refletir sobre sua prática, subsidiar decisões e 

julgamentos sobre situações específicas. Neste processo serão considerados os seguintes 

critérios: cumprimento da legislação de ensino; a execução do Projeto Político-

Pedagógico; o desempenho dos gestores, professores e funcionários; a qualidade dos 

espaços físicos e adequação às suas finalidades; desempenho dos alunos frente aos 

objetivos propostos e as competências desenvolvidas.  

Devemos observar os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional, e em 

larga escala (ou de redes), tendo a função formativa como caminho para que esses três 

níveis comprometam-se com a garantia das aprendizagens de todos, de forma integral. 

 

A concepção de educação defendida e almejada pela SEEDF é a educação 

integral. Nessa perspectiva, o ser em formação é multidimensional, com 

identidade, história, desejos, necessidades, sonhos, isto é, um ser único, 

especial e singular, na inteireza de sua essência, na inefável complexidade de 

sua presença. Ao valorizar o ser humano multidimensional e os direitos 

coletivos, a Educação Integral provoca ruptura estrutural na lógica do poder 

punitivo comumente percebido nos processos avaliativos e fortalece o 

comprometimento com a Educação em e para os Direitos Humanos e Educação 

para a Sustentabilidade. (Diretrizes de Avaliação Educacional - 

Aprendizagem, Institucional e m larga Escala 2014-2016 - SEEDF, p.10). 

 

 

A avaliação do aluno se dará através da observação do professor, participação nas 

atividades realizadas em sala, exercícios, dever de casa, autoavaliação, feedback 

(retorno), relatórios. Estaremos também, realizando avaliações unificadas por ano de 

escolaridade, para que possamos ter um parâmetro único de avaliação e desta forma 

proceder a intervenções mais significativas no processo ensino-aprendizagem.  

Na Educação Infantil a avaliação se dará principalmente pela observação 

sistemática, registros em caderno, fichas, relatórios, portfólios, sem objetivo de 

promoção. 

Na Educação Especial, a avaliação deve ser considerada, observando as 

especificidades de cada estudante. Avaliar cada situação de acordo com a necessidade do 
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estudante conduz a escola a estratégias de intervenção no que se e refere às necessidades 

educacionais específicas, seja por meio das orientações recebidas por profissionais 

especializados e/ou pelo conhecimento e prática adquiridos na relação diária entre escola 

e aluno, com o objetivo de garantir o direito de educação para todos. Segundo os PCN’s 

as adaptações curriculares definirão a adequação de forma a tornar o currículo apropriado 

ao estudante com deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação.  

Nos Registros de Avaliação – RAV deverão constar todas as informações 

referentes às aprendizagens já construídas e aquelas ainda não construídas pelo aluno, 

bem como as intervenções necessárias à sua progressão no processo de ensino 

aprendizagem, de forma que tenhamos na escola um ambiente que foque no sucesso 

escolar, assegurando a progressão continuada das aprendizagens pelo estudante. A 

avaliação deve ser ato de valorização e de potencialização das aprendizagens e não de 

classificação e exclusão. Avaliação e aprendizagem caminham lado a lado, enquanto se 

avalia se aprende, e enquanto aprende se avalia. (Villas Boas, 2013) 

A avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do desempenho 

e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua 

comparação com os pares. (Diretrizes de Avaliação Educacional - 

Aprendizagem, Institucional e m larga Escala 2014-2016 - SEEDF, p.14). 

 

Os alunos serão submetidos, ainda, às avaliações propostas pela SEEDF, Provinha 

Brasil, Prova Brasil, ANA4 , e os resultados dessas avaliações bem como o IDEB 5 

servirão para verificar a qualidade do ensino na Escola Classe 46 bem como avaliar as 

estratégias educacionais. (Avaliação de Larga Escala) 

Realizaremos um levantamento de dados das evidências de aprendizagem dos 

alunos durante cada bimestre, por ano e turno, coletando informações sobre as possíveis 

causas dos baixos rendimentos e quais as intervenções necessárias para sanar as 

dificuldades. Neste sentido será criada uma ficha de acompanhamento bimestral de 

rendimento dos alunos, onde serão feitos os levantamentos ao final de cada bimestre nos 

Conselhos de Classe e os encaminhamentos de propostas de intervenções acontecerão 

durante as coordenações pedagógicas coletivas e/ou individuais. (Avaliação 

Institucional). 

                                                           
4 ANA – Avaliação Nacional de Alfabetização - MEC 
5 IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - MEC 
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Segundo Perrenoud (1999), a avaliação da aprendizagem, no novo paradigma, é 

um processo mediador na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada 

à gestão da aprendizagem dos alunos. 

A avaliação Institucional é construída de forma coletiva, sendo capaz de indicar 

as qualidades e fragilidades da Instituição e do sistema, subsidiando as políticas 

educacionais comprometidas com a transformação social e o aperfeiçoamento da gestão 

escolar e da educação. O objetivo dessa avaliação é destacar os pontos frágeis da 

Instituição e realimentar o planejamento de suas atividades. Fornece à equipe técnica 

pedagógica subsídio para articular os resultados da avaliação com planejamento de 

capacitação de professores e o estabelecimento de metas para a instituição. Serão 

aplicados como forma de pesquisa para retomarmos decisões quanto aos procedimentos 

adotados, questionários aos alunos, pais, professores e pessoal técnico-administrativo. 

Após tabulação, os resultados serão discutidos, procurando-se levantar alternativas de 

melhoria e adequação às novas necessidades apontadas. (Avaliação Institucional).  

Estes encaminhamentos serão submetidos à análise do Conselho Escolar para que 

sejam deliberadas ações/intervenções estipulando de onde sairão os recursos, se 

necessário, e prazos para o cumprimento das metas. 

 

"A avaliação é um instrumento fundamental para todo organismo social que 

busque desenvolvimento e qualidade. Para a instituição cuja razão de ser 

encontra-se na prestação de serviços de qualidade à sociedade, buscando 

sempre a excelência na produção, sistematização e democratização do saber". 

RIBEIRO (2000, p.15) 

 

A avaliação não significa, evidentemente, que todas as discordâncias, dúvidas e 

contradições, características do cotidiano escolar, venham a desaparecer. Ao contrário, 

ela deverá contribuir para revelar, preservar e estimular a pluralidade que constitui a 

Instituição de Ensino.  

 

2 - Conselho de Classe 

A escola em seu dia a dia é um espaço de inúmeras e diversificadas práticas que 

estão em permanente processo de construção e reconstrução. As práticas da gestão fazem 

parte da vida da escola contribuindo para o desenvolvimento democrático e a 

participação, por isso prioriza em sua organização interna encontros bimestrais para a 

execução de seu Conselho de Classe. 
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Com isso, procurar garantir a participação direta de todos os professores, além de 

buscar a organização de forma disciplinar, estabelecendo uma rede de relações, isto é o 

professor participar do Conselho de Classe de todas as turmas tendo a avaliação como 

foco para promover a discussão do processo didático no âmbito de suas dimensões: 

ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, assumindo caráter deliberativo quando se refere ao 

processo didático. A avaliação desenvolvida ao longo do Conselho de Classe tem que 

expressar os objetivos da escola como um todo e no interior da sala de aula como 

avaliação do processo didático. 

O Conselho de Classe como um espaço asseguradamente coletivo, não pode se 

reduzir a uma discussão meritocrática, comportamentalista e qualitativa. Deve ser 

concebido como um momento de discussão coletiva e de articulação de ações e 

encaminhamentos visando reavaliar não somente a aprendizagem do aluno, como 

também toda a organização do trabalho pedagógico. Portanto, cabe discutir em conselho 

de classe não a aprovação ou reprovação do aluno como se fosse resultado de um processo 

educativo fragmentado. Tem instância coletiva de avaliação, espaço de 

interdisciplinaridade e também é um excelente lugar para o exercício da participação 

mediado pelo dialogo visando ao envolvimento de todos no processo educativo da escola. 

O Conselho de Classe ganha destaque como órgão colegiado compreendido como 

espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do professor e da escola e deve 

ser “visto como um momento pedagógico que propicia a reflexão e a reconstrução do 

trabalho pedagógico da escola” (Santos 2011). 
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VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

O Projeto Político Pedagógico é de responsabilidade compartilhada entre todos os 

membros da comunidade escolar (professores, coordenadores pedagógicos, gestores, 

alunos, pais, servidores técnico-administrativos), está inserido num cenário marcado pela 

diversidade e caracteriza-se por sua continua necessidade de atualizações, mudanças e 

reflexões que podem gerar novas reorganizações mediante acompanhamento e avaliações 

permanentes a fim de propiciar a intervenção na realidade escolar. Cada escola é resultado 

de um processo de desenvolvimento de suas próprias contradições. Não existem duas 

escolas iguais. (GADOTTI, 2000).  

O acompanhamento do projeto se dará em todos os momentos de planejamento 

das ações administrativas e pedagógicas, de forma que no início de cada ano letivo deve 

se elaborar o Plano de Ação, definindo as ações a serem executadas no referido ano letivo. 

Cabe à direção e à Coordenação Pedagógica da Escola a responsabilidade de 

articular e proporcionar   momentos para reflexão e implementação do PPP,  seja nos 

encontros específicos com professores e professora ou nos momentos que exigem a 

participação de toda a comunidade escolar. 

A avaliação deve acontecer no final da realização de cada ação, envolvendo 

estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção da escola e, no início de cada 

ano letivo deve acontecer uma avaliação sistemática com a participação de toda a 

comunidade escolar para avaliar se os objetivos e metas definidos foram alcançados no 

ano anterior e apresentar propostas para a realimentação e  execução do Projeto Político 

Pedagógico no ano em curso. 
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APÊNDICE I  

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

ANO: 2016 

DIMENSÃO METAS ESTRATÉGIAS AVALIAÇÃO RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO 

PEDAGÓGICA 

Promover a 

aprendizagem 

respeitando o tempo do 

aluno. 

Acompanhamento da 

coordenação para o 

Planejamento de Ações 

Pedagógicas por meio da 

Unidade e sequencia 

didática e Planejamento de 

Avaliação. 

Avaliação oral 

conforme o 

relato dos 

participantes. 

Coordenação e 

professores. 

No decorrer do ano 

letivo. 

Incentivar e proporcionar 

a participação dos alunos 

nas atividades 

pedagógicas artísticas e 

culturais. 

Eventos escolares como 

festas, passeios, eventos 

culturais e atividades 

propostas em sala de aula. 

A participação 

dos alunos 

nesses eventos. 

Equipe gestora, 

coordenação e 

professores. 

No decorrer do ano 

letivo. 

Promover e articular o 

diálogo e a troca de 

experiências entre os 

professores das turmas e 

dos ciclos como um todo. 

Realização de reuniões 

coletivas para discutir 

sobre as dificuldades dos 

alunos e definir ações que 

promovam o 

desenvolvimento. 

 

Participação dos 

professores. 

Coordenação e 

professores. 

No decorrer do ano 

letivo. 

Diminuir os conflitos e a 

indisciplina na hora do 

recreio e promover a 

descontração. 

Realização de brincadeiras 

planejadas e direcionadas. 

Observação e 

participação dos 

alunos. 

Comunidade 

escolar. 

No decorrer do ano 

letivo.  
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GESTÃO 

PEDAGÓGICA 

Formar um cidadão 

crítico, atuante e 

consciente. 

Promoção de atividades 

desafiadoras que 

desenvolvam a criticidade 

do aluno debates com 

temas do atual contexto 

social em que vivemos, 

utilização de textos, revista 

e jornais. 

Participação e 

atuação e 

incentivo do 

aluno em sala de 

aula. 

Professor. No decorrer do ano 

letivo. 

Conscientizar e 

sensibilizar os alunos 

quanto à preservação do 

meio ambiente, se 

tornando um ser 

sustentável. 

Apresentação de vídeos, 

textos, reportagens e 

documentários sobre o 

assunto e adoção de 

praticas de conscientização 

de conservação do 

ambiente escolar. 

Organização de 

grade horária 

para uso de sala 

de leitura e 

planejamento de 

atividades 

complementares. 

Participação e 

envolvimento do 

aluno na 

manutenção da 

horta; 

No decorrer do ano 

letivo. 

Promover a leitura 

direcionada e livre para a 

aquisição de hábitos 

cotidianos da leitura. 

Organização de grade 

horária para o uso da sala 

de leitura e planejamento 

de atividades 

complementares 

Ficha de leitura 

bimestral para 

evidenciar o 

assunto do livro, 

por meio de 

recontos, 

dramatizações, 

produções 

textuais. 

Responsável pela 

sala de leitura e 

professores. 

No decorrer do ano 

letivo. 

Desenvolver a 

aprendizagem dos alunos 

com necessidades 

educacionais especiais. 

Uso da adequação 

curricular como facilitador 

da aprendizagem do aluno, 

bem como o 

acompanhamento pelos 

profissionais do 

Observação, 

participação e 

testes 

avaliativos. 

Professores e 

equipe pedagógica. 

No decorrer do ano 

letivo. 
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SEAA/AEE/SOE. E uso de 

todos os recursos didáticos 

possíveis. 

 

Propiciar a utilização de 

recursos tecnológicos. 

Uso do laboratório de 

informática, conforme 

cronograma estabelecido. 

 

Através da 

participação dos 

alunos. 

Professores, alunos, 

coordenação. 

No decorrer do ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE 

APRENDIZAGENS E 

DOS RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver o letramento 

em todas as áreas do 

conhecimento 

respeitando a vivência e 

peculiaridade do aluno 

como ser pensante em 

desenvolvimento. 

 

Planejamento coletivo de 

alternativas que promovem 

novas formas de interação 

para construção do 

aprendizado. 

O 

desenvolvimento 

dos alunos. 

Coordenação e 

professores. 

No decorrer do ano 

letivo. 

Alcançar a média 

estipulada pelo IDEB. 

Conjunto de ações 

definidas no PPP com a 

colaboração de todos e 

acompanhamento 

sistemático. 

 

Melhoria dos 

resultados das 

avaliações 

externas. 

MEC, SEEDF e 

comunidade 

escolar. 

Conforme 

cronograma 

externo. 

Reduzir em os índices de 

reprovação escolar. 

Utilizar estratégias 

propostas no documento 

do 1º ciclo (diretrizes 

curriculares). 

Conforme 

resultados finais 

apresentados ao 

final do ano 

letivo. 

Por meio do 

conselho de classe. 

Anual. 
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GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

Promover ações que 

incentivem a participação 

da família. 

Reuniões de pais, semana 

de valorização para a vida, 

semana da família, 

conselho escolar, festa 

junina, mostra cultural, 

formaturas, entre outros. 

Participação dos 

pais. 

Comunidade 

escolar. 

Conforme 

calendário escolar. 

Divulgar o PPP. Reunião para apresentação 

do PPP para comunidade 

escolar. 

Participação da 

comunidade 

escolar. 

Comunidade 

escolar. 

 

Fomentar a melhoria da 

relação família/escola. 

 

 

Realizar palestras sobre 

relações humanas e 

relacionamento familiar. 

Participação dos 

pais. 

Equipe gestores e 

professores. 

Conforme 

calendário escolar. 

 

 

 

GESTÃO 

DE PESSOAS 

Elevar o compromisso 

dos educadores na 

dinamização da práxis 

pedagógica e 

profissional. 

Diálogo constante 

mostrando os 

compromissos e a 

importância da educação 

para a educação humana. 

Troca de 

experiências e 

ideias.  

Equipe gestora. No decorrer do ano 

letivo. 

Elevar a participação de 

todos os segmentos 

escolares. 

Realização e projetos de 

formação para servidores. 

Participação e 

assiduidade das 

mesmas. 

Equipe gestora. 1º bimestre. 

GESTÃO 

FINANCEIRA 

Contribuir para 

implementação das metas 

e do plano de ação 

executados pela escola 

através dos recursos 

financeiros – PDDE e 

PDAF;  

Implementação das metas 

e do plano de ação 

executados através dos 

recursos da escola PDDE e 

PDAF propiciando a 

compra de materiais 

pedagógicos, expediente e 

de limpeza facilitando a 

execução com eficiência 

Participação da 

Equipe Gestora, 

Conselho 

Escolar e Caixa 

Escolar; 

Equipe Gestora, 

Conselho Escolar, 

Caixa Escolar; 

No decorrer do ano 

letivo. 
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do que determina o Plano 

de Ação/PPP;  

GESTÃO 

ADMINISTRATIVA 

Gerir democraticamente, 

com eficiência, de forma 

a contribuir, para que os 

trabalhos possam bem 

fluir, Acompanhar a 

participação nos projetos 

e tomadas de decisões. 

 Fomentar e Acompanhar 

o planejamento 

pedagógico entre os 

segmentos da escola 

(supervisão/coordenação) 

Cuidar da rotina da 

Unidade de Ensino, física, 

pedagógica e 

administrativamente.  

Participação 

Equipe Gestora 

Equipe gestora e 

Conselho escolar 

No decorrer do ano 

letivo. 
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Projeto Integrador 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 46 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: FESTA JUNINA 

Etapas:  Total de estudantes envolvidos:  

Áreas de conhecimento: TODAS 

Equipe responsável: 

GESTORES, CORPO DOCENTE, ALUNOS. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Evento que normalmente é realizado em todas as escolas, seja no âmbito escolar apenas 

para motivação e confraternização ou a integração e participação da comunidade escolar. 

Elaborou-se o presente projeto considerando a importância de estabelecer relações entre os 

vários conteúdos trabalhados em sala de aula com o cotidiano do aluno e promover a 

interdisciplinaridade 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Através da riqueza de estímulos audiovisuais como a musica e dança, o ritmo, a expressão 

artística e corporal que fazem parte da cultura de um povo, a festa junina propicia o 

desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da imaginação, memória, concentração, 

atenção, autodisciplina, interação sócia, regras e limites, esquema, reforço do 

desenvolvimento cognitivo/linguístico, psicomotor e sócio-afetivo. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Validar as tradições culturais através da temática dos festejos juninos 

integrando ao Currículo em Movimento. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

Articular os saberes populares ao conteúdo, pesquisar a origem/história 

dos festejos juninos, articular as diversas áreas do currículo. 

Instigar a participação dos alunos, estimular a criatividade no 

desenvolvimento das atividades propostas. 

Apreciar a cultura dos festejos juninos. 

Envolver os alunos na preparação para a realização da festa junina, de 

modo que estabeleça um elo com a funcionalidade social do evento. 

 

CONTEÚDOS 

 

Conforme Currículo estabelecido para cada não de escolaridade. 
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Projeto Integrador 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 46 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: SEMANA DE VALORIZAÇÃO PARA A VIDA/ SEMANA DA 

FAMILIA 

Etapas:  Total de estudantes envolvidos:  

Áreas de conhecimento: TODAS 

Equipe responsável: 

GESTORES, CORPO DOCENTE, ALUNOS. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Promover a integração família escola para uma melhor compreensão do processo de 

aprendizagem (através de palestras, encontros, oficinas, gincanas, parcerias público/privadas). 

O evento acontece por  uma ação da Secretaria de Educação do DF, prevista no 

Calendário Escolar Anual, em atendimento à Lei nº 11988/2009, que prevê a semana como 

espaço de reflexões e debates sobre temas transversais onde o maior  objetivo é informar, 

debater a  sobre a formação integral do ser humano e a  repercussão  na sua  qualidade de vida. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Integrar a escola e família como parceiras essenciais na construção de uma relação dialógica, 

critica e libertadora, estimulando a participação dos pais em um contexto, colaborando para o 

crescimento intelectual, cultural, social, cognitivo, critico e científico. 

 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Promover a participação da comunidade escolar/família através da 

participação de outros segmentos da sociedade buscando criar condições 

para a promoção de uma educação construtiva através do trabalho 

coletivo e educativo. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

Estimular a reflexão de vínculos fundamentais como a fraternidade, o 

amor, a compreensão, o perdão, a harmonia e a cultura relacional. 

Reafirmar a importância de zelar pela família, promovendo o 

fortalecimento escola/comunidade. 

 

CONTEÚDOS 

 

Conforme Currículo estabelecido para cada não de escolaridade. 
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Projeto Integrador 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 46 DE CEILÂNDIA 

Título do Projeto: MOSTRA CULTURAL 

Etapas:  Total de estudantes envolvidos:  

Áreas de conhecimento: TODAS 

Equipe responsável: 

GESTORES, CORPO DOCENTE, ALUNOS. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Projeto que visa estimular o conhecimento cultural, resultado de um trabalho desenvolvido ao 

longo do ano letivo com todas as turmas da escola. Os trabalhos serão expostos e apreciados 

por todos (fotos, atividades, trabalhos, jogos). Enfim, tudo que foi trabalhado com os alunos. 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

As atividades desenvolvidas abrem a porta para que todos possam perceber seu potencial ao 

serem instigados 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Estimular o conhecimento cultural, resultado do trabalho desenvolvido 

ao longo do ano letivo. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 

Integrar a escola com as famílias, mostrando que a mesma é um espaço 

de produção, que precisa ser revelada. 

 

CONTEÚDOS 

 

Conforme Currículo estabelecido para cada não de escolaridade. 
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Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA  

Atendimento Educacional Especializado - AEE 

2016 

CREC/UNIEB – Unidade de Ensino Básico 

Escola classe 46 

Pedagoga: Clarice Torres 

Psicóloga: Tatianne de Oliveira Martins 

 

 

 

Projeto: 

       O Serviço de Apoio - Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e Atendimento Educacional Especializado, conforme regulamentação da 

Portaria n° 7/2011 e o Atendimento Educacional Especializado, conforme decreto n° 22.912/2002. Caracterizam-se como um serviço de caráter 

multidisciplinar. As atuações abrangerão ações preventivas, institucionais e interventivas, visando o pleno desenvolvimento dos estudantes que 

apresentam dificuldades de aprendizagens, necessidades educacionais especiais, contribuindo ainda, para a melhoria da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

Justificativa:  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA ETAPAS, MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS DE ENSINO. 

GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO CEILÂNDIA 

UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

Escola Classe 46 De Ceilândia 
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       Os Serviços de Apoio contam com profissionais especializados que de forma integrada e articulada, com a Coordenação e Supervisão Pedagógica 

sob a orientação do GREB/CREC, atuam dentro da Instituição Educacional, avaliando, intervindo nas queixas escolares, prestando atendimento aos 

estudantes com Dificuldades de Aprendizagens e com Necessidades Educacionais Especiais, bem como realizando assessoria a prática pedagógica 

por meio de intervenções, reflexões e prestando acompanhamento ao processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para a reflexão e oxigenação 

das práticas pedagógicas. E ainda junto às famílias e Direção da Escola, colaborando na elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico. 

 

 

Objetivo Geral: 

▪ O Serviço de Apoio (SEAA, SR e OE) tem como objetivo promover a melhoria do processo de ensino e aprendizagem por meio de 

ações/intervenções preventivas, institucionais e avaliativas no contexto escolar. 

▪ Facilitar e incentivar a construção de estratégias e ou alternativas de ensino, de forma a superar os obstáculos na aquisição do conhecimento 

dos estudantes com dificuldades de aprendizagem, e com Necessidades Educacionais Especiais, visando à melhoria da qualidade do ensino e 

o sucesso escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

• Promover a consolidação de uma cultura de sucesso escolar; 

• Realizar procedimentos de avaliação e intervenção às queixas escolares, visando conhecer e investigar os múltiplos fatores envolvidos no 

contexto escolar; 

• Sensibilizar as famílias quanto à participação no processo educacional dos estudantes; 

• Orientar o docente quanto às práticas pedagógicas e à realização das adequações curriculares necessárias; 

• Realizar intervenções junto ao estudante individualmente e/ou em grupo; 

• Assessorar o trabalho coletivo, investigando convergências, incoerências, conflitos e avanços; 

• Evidenciar contradições entre as normas, práticas educativas e os discursos dos sujeitos; 

• Contribuir para análise das rupturas e para reformulações institucionais; 

• Participar do processo anual de estratégia de matrícula; 

• Colaborar com a elaboração e desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico da escola; 
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• Participar em Conselhos de Classes, coordenações coletivas e reuniões que envolvam a comunidade escolar. 

• Orientar o professor quanto às mediações pedagógicas que favoreçam o deslocamento do educando, da situação de queixa escolar, para a 

promoção de sua aprendizagem e seu desenvolvimento pleno com toda sua potencialidade; 

• Promover as condições de inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais em todas as atividades da instituição educacional; 

• Informar à comunidade escolar acerca da legislação e das normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional. 

 

 

 

Público Alvo: 

        Comunidade Escolar – Escola Classe 46 de Ceilândia 

 

Acompanhamento e Avaliação: 

• Sistematização do PAIQUE – Procedimento de avaliações, intervenções das queixas escolares; 

• Participação em reuniões, coordenações coletivas com a UNIEB; 

• Formação/ participação em Grupos de estudo, Cursos e Seminários. 

Atribuições do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. 

 

I. Assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional e 

interventiva; 

II. Conhecimento acerca do desenvolvimento e implantação de projetos de educação no contexto escolar; 

III. Capacidade de assessoramento de planejamento do planejamento pedagógico, em consonância com os objetivos expressos no PPP; 

IV. Orientação ao professor na seleção de recursos didáticos para o ensino e dos conteúdos escolares considerando as necessidades e interesses dos 

alunos; 

V. Criar um espaço de escuta dos professores, para conhecer suas concepções e expectativas a respeito dos desempenhos escolares dos alunos; 

VI. Realizar procedimento de avaliação/intervenção às queixas escolares, visando conhecer e investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto 

escolar; 

VII. Sensibilizar as famílias para maior participação no processo educacional dos alunos; 
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VIII. Contribuir para a diminuição das queixas escolares e para outras manifestações do fracasso escolar; 

IX. Fazer encaminhamentos necessários quando houver necessidade de diagnóstico diferencial para complementação do Relatório de Avaliação e 

Intervenção Educacional; 

X. Avaliar de maneira contextual os alunos encaminhados necessários e/ou previstos na estratégia de matrícula da SEEDF; 

XI. Promover estudos de casos nas situações em que haja a necessidade de adequação ou mudança de atendimento aos alunos que já tenham sido 

avaliados pela EEAA e possuam relatório de avaliação e Intervenção Educacional; 

XII. Elaborar documentos e Relatório de Avaliação e Intervenção Educacional apresentando a conclusão de cada caso e indicando as possibilidades 

de atuação pedagógica para os mesmos. 

 

Atribuições do Professor do AEE: 

I. Atuar como docente nas atividades de complementação ou de suplementação curricular específica; 

II. Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso ao estudante 

com deficiência, TGD ou altas habilidades/superdotação ao currículo e a sua interação no grupo; 

III. Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades da instituição educacional; 

IV. Orientar as famílias para o seu envolvimento e sua participação no processo educacional; 

V. Informar à comunidade escolar acerca da legislação e das normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional; 

VI. Orientar e elaboração de material didático-pedagógico que possa ser utilizado pelo estudante nas classes comuns do ensino regular; 

VII. Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante 

com necessidade educacional especial; 

VIII. Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: atenção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, 

linguagem, dentre outros; 

IX. Fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de levá-los a ter condições de decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades 

e motivações; 

X. Propiciar a interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando as diferenças e não a discriminação; 

XI. Orientar o professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam autonomia e o envolvimento do estudante em todas as atividades propostas. 

XII. Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante 

com necessidade educacional especial. 
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N° 

META 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DA 

EXECUÇÃO HUMANOS MATERIAIS 

 

 

1 

 Coletiva de apresentação da 

Equipe de Apoio 

 

 

Apresentação do trabalho 

realizado pelo SEAA, 

SOE, AEE. Dinâmica 

para motivacional. 

SEAA- AEE-SOE 

 

 

Data show, folheto 

informativo, 

lembrancinhas. 

1 º bimestre. 

 

 

 

 

 

2 

Entrega das demandas do 

Conselho de Classe de 2015. 

 Atendimento;  

 

Individualizado com os  

professores para a 

apresentação da Equipe 

de Apoio para tomar 

ciência das atuações da 

equipe junto ao corpo 

docente e entrega das 

queixas apresentadas no 

ano anterior. 

 

 

SEAA – AEE - OE 

 

 

 

 

Documentos oficiais, 

comunidade escolar. 

1/2º bimestre letivo 
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3 

Contribuir para a análise e a 

ruptura de contradições, 

paradigmas, entre documentos, 

discursos e práticas. 

 

Articulação de atividades 

de forma a integralizar 

entre os serviços de apoio 

nas atividades 

sistematizadas no 

calendário escolar da IE. 

Profissionais SEAA, 

SOE, EEA, 

Coordenador 

Pedagógico e Direção. 

 

 

Utilização de 

materiais escritos 

(documentos, livros 

para fundamentação 

teórica, vídeos, 

debates). 

Todo ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

META 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DA 

EXECUÇÃO HUMANOS MATERIAIS 

 

 

4 
Preenchimento da Ficha Perfil 

Conhecer as 

características e 

individualidade de cada 

turma 

 

Articulação entre os 

Serviços de Apoio: 

SEAA, SOE, AEE. 

 

 

 

Documentos oficiais 

 

 

1°/2 bimestre letivo 

 

 

 

 

5 Palestra para a semana de 

Educação para Vida 

Convidar Palestrante 

para a semana de 

Educação para Vida 

     Palestrante  

 

 

Data show, 

microfone e caixa de 

som. 

1°/2 bimestre letivo 
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6 Assessorar a gestão no Conselho 

de Classe. 

Propiciar momentos 

reflexivos de avaliação 

intervindo na prática 

pedagógica. 

 

SEAA, SOE, AEE, 

Direção 

 

 

Regimento escolar 

Bimestral 

 

 

7 

Prevenir para reduzir o índice de 

reprovação, visando à quebra de 

rótulos.  

Intervenção conjunta em 

sala de aula na 

perspectiva de 

contemplar as 

dificuldades identificadas 

no processo escolar. 

Profissionais do 

SEAA, AEE, e 

Professor. 

 

Estudos e debates 

sobre o referencial 

teórico, sobre 

avaliação e 

aprendizagem. 

Anual 

 

8 

Avaliar para intervir junto ao 

ensino aprendizagem. 

Realizar procedimentos 

de avaliação e 

reavaliação, visando 

conhecer, investigar e 

adequar os múltiplos 

fatores envolvidos no 

contexto escolar. 

 

 

 

Profissionais da 

SEAA. SOE, 

Coordenadores e 

EAA. 

 

 

Leituras, textos, 

dinâmicas, palestras, 

atendimento 

individual, etc. Anual 
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N° 

META 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DA 

EXECUÇÃO HUMANOS MATERIAIS 

 

9 
Assessorar o grupo de professores 

do PPI (Projeto Pedagógico 

Individual). 

 

Coordenação com 

professores sobre PPI 

(para alunos com 

dificuldades na 

aprendizagem) e 

Adequação Curricular-

(para ANEEs). 

Profissionais do 

SEAA, Coordenador 

Pedagógico, SOE, 

AEE e Professores. 

 

Estudos e análises de 

documentos e 

avaliação do processo 

ensino aprendizagem. 

Bimestral 

 

 

 

   10 
Assessorar o grupo de professores 

no Projeto Interventivo. 

 

Coordenação com os 

professores sobre o PI       

(para alunos com 

dificuldade de 

aprendizagem). 

Serviço de Apoio, 

Direção e Professores. 

Jogos (escritos e 

visuais); 

Laboratório de 

Informática. 

A partir do 2° 

bimestre 

 

 

 

 

11  

Orientar o professor na realização 

das adequações curriculares 

referentes ao PPI. 

Atendimento 

individualizado com os 

professores para tomar 

ciência do preenchimento 

da ficha de Adequação 

Curricular. 

Articulação entre os 

Serviços de Apoio: 

SEAA, SOE, AEE. 

 

 

Documentos oficiais. 

 

Bimestral 
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12 

Projeto do Uso Sustentável da 

Água/Dengue. 

Gerar conscientização 

por meio de teatro 

(Biblioteca de Vicente 

Pires) e distribuição de 

água potável cedida pela 

CAESB. 

Articulação entre os 

Serviços de Apoio: 

SEAA, SOE, AEE. 

Caracterização do 

mosquito da dengue, 

panfletos ilustrativos. 
1° Bimestre 

 

Bibliografia: 

Governo do Distrito Federal. (2010). Orientação pedagógica: Equipe Especializa de Apoio à Aprendizagem. Brasília: SEE-DF. 

Governo do Distrito Federal. (2010). Orientação pedagógica: Educação Especial. Brasília: SEE-DF 

A Avaliação Psicopedagógica Numa Abordagem Institucional: procedimentos, instrumentos, elaboração de relatórios. Carolina Gurgel. 2010 
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Plano de Ações 

Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem – SEAA  

Atendimento Educacional Especializado - AEE 

2016 

CREC/UNIEB – Unidade de Ensino Básico 

Escola classe 46 

Pedagoga: Clarice Torres 

Psicóloga: Tatianne de Oliveira Martins 

Professora de AEE: Conceição Aparecida Félix Pereira  

 

Projeto: 

       O Serviço de Apoio - Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem e Atendimento Educacional Especializado, conforme regulamentação da 

Portaria n° 7/2011 e o Atendimento Educacional Especializado, conforme decreto n° 22.912/2002. Caracterizam-se como um serviço de caráter 

multidisciplinar. As atuações abrangerão ações preventivas, institucionais e interventivas, visando o pleno desenvolvimento dos estudantes que 

apresentam dificuldades de aprendizagens, necessidades educacionais especiais, contribuindo ainda, para a melhoria da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PARA ETAPAS, MODALIDADES E TEMÁTICAS ESPECIAIS DE ENSINO. 

GERÊNCIA DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO CEILÂNDIA 

UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

Escola Classe 46 De Ceilândia 
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Justificativa:  

       Os Serviços de Apoio contam com profissionais especializados que de forma integrada e articulada, com a Coordenação e Supervisão Pedagógica 

sob a orientação do GREB/CREC, atuam dentro da Instituição Educacional, avaliando, intervindo nas queixas escolares, prestando atendimento aos 

estudantes com Dificuldades de Aprendizagens e com Necessidades Educacionais Especiais, bem como realizando assessoria a prática pedagógica 

por meio de intervenções, reflexões e prestando acompanhamento ao processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para a reflexão e oxigenação 

das práticas pedagógicas. E ainda junto às famílias e Direção da Escola, colaborando na elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico. 

 

 

Objetivo Geral: 

▪ O Serviço de Apoio (SEAA, AEE e OE) tem como objetivo promover a melhoria do processo de ensino e aprendizagem por meio de 

ações/intervenções preventivas, institucionais e avaliativas no contexto escolar. 

▪ Facilitar e incentivar a construção de estratégias e ou alternativas de ensino, de forma a superar os obstáculos na aquisição do conhecimento 

dos estudantes com dificuldades de aprendizagem, e com Necessidades Educacionais Especiais, visando à melhoria da qualidade do ensino e 

o sucesso escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

• Promover a consolidação de uma cultura de sucesso escolar; 

• Realizar procedimentos de avaliação e intervenção às queixas escolares, visando conhecer e investigar os múltiplos fatores envolvidos no 

contexto escolar; 

• Sensibilizar as famílias quanto à participação no processo educacional dos estudantes; 

• Orientar o docente quanto às práticas pedagógicas e à realização das adequações curriculares necessárias; 

• Realizar intervenções junto ao estudante individualmente e/ou em grupo; 

• Assessorar o trabalho coletivo, investigando convergências, incoerências, conflitos e avanços; 

• Evidenciar contradições entre as normas, práticas educativas e os discursos dos sujeitos; 

• Contribuir para análise das rupturas e para reformulações institucionais; 

• Participar do processo anual de estratégia de matrícula; 
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• Colaborar com a elaboração e desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico da escola; 

• Participar em Conselhos de Classes, coordenações coletivas e reuniões que envolvam a comunidade escolar. 

• Orientar o professor quanto às mediações pedagógicas que favoreçam o deslocamento do educando, da situação de queixa escolar, para a 

promoção de sua aprendizagem e seu desenvolvimento pleno com toda sua potencialidade; 

• Promover as condições de inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais em todas as atividades da instituição educacional; 

• Informar à comunidade escolar acerca da legislação e das normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional. 

 

 

 

Público Alvo: 

        Comunidade Escolar – Escola Classe 46 de Ceilândia 

 

Acompanhamento e Avaliação: 

• Sistematização do PAIQUE – Procedimento de avaliações, intervenções das queixas escolares; 

• Participação em reuniões, coordenações coletivas com a UNIEB; 

• Formação/ participação em Grupos de estudo, Cursos e Seminários. 

• Estudo e realização de estudo de caso. 

 

 

 

 

 

Atribuições do Professor do AEE: 

I. Atuar como docente nas atividades de complementação ou de suplementação curricular específica; 
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II. Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso ao estudante 

com deficiência, TGD ou altas habilidades/superdotação ao currículo e a sua interação no grupo; 

III. Promover as condições de inclusão desses estudantes em todas as atividades da instituição educacional; 

IV. Orientar as famílias para o seu envolvimento e sua participação no processo educacional; 

V. Informar à comunidade escolar acerca da legislação e das normas educacionais vigentes que asseguram a inclusão educacional; 

VI. Orientar e elaboração de material didático-pedagógico que possa ser utilizado pelo estudante nas classes comuns do ensino regular; 

VII. Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante 

com necessidade educacional especial; 

VIII. Realizar atividades que estimulem os processos mentais: atenção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros; 

IX. Fortalecer a autonomia dos estudantes a fim de leva-los a ter condições de decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas, a partir de suas necessidades 

e motivações; 

X. Propiciar a formação da identidade pessoal, social e cultural e interação dos estudantes em ambientes sociais, valorizando as diferenças e não a 

discriminação; 

XI. Orientar o professor da classe comum sobre estratégias que favoreçam autonomia e o envolvimento do estudante em todas as atividades propostas. 

XII. Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização das adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante 

com necessidade educacional especial. 

XIII. Trabalhar com o estudante a importância de desenvolver as funções intelectuais bem como a capacidade de planejar e de solucionar problemas.  

XIV. Desenvolver atividades para desenvolvimento das funções motoras compreendendo corpo, movimento e mente bem como as funções 

psicomotoras que englobam o esquema corporal, equilíbrio, coordenação dinâmica geral, coordenação motora, orientação espaço temporal e 

lateralidade.   

 

 

 

 

 

 

N° 

META 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS PERÍODO DA 

EXECUÇÃO HUMANOS MATERIAIS 
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1 

Entrega das demandas do 

Conselho de Classe de 2015. 

  

Atendimento;  

 

Individualizado com os  

Professores para a 

apresentação da Equipe 

de Apoio para tomar 

ciência das atuações da 

equipe junto ao corpo 

docente e entrega das 

queixas apresentadas no 

ano anterior. 

SEAA – AEE – OE 

Documentos oficiais, 

comunidade escolar. 

1º bimestre letivo 

2 

Participação nas coletivas   

Para estudos sobre 

Adequação Curricular de 

temas que envolva as 

deficiências e o serviço de 

inclusão como um todo. 

AEE 

Ficha de Adequação 

Curricular, textos 

sobre o tema, vídeos e 

livros e OP. 

Todo o ano letivo 

3  

Atendimento individualizado ao 

professor. 

Para preenchimento da 

ficha da Adequação 

Curricular, e 

acompanhamento da 

mesma, orientação 

quanto à prática 

pedagógica e preparação 

de matérias necessários 

de acordo com as queixas. 

AEE 

Ficha de Adequação 

Curricular e PPI. 

Textos, livros e outros 

materiais necessários 

para a construção de 

jogos.  

Todo o ano letivo 
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4 

Reunião com os pais dos alunos 

atendidos pelo AEE. 

Orientar a família quanto 

á importância da sua 

participação na escola e 

na vida escolar dos seus 

filhos.  

Apresentar o trabalho da 

sala de recurso e 

preenchimento a ficha de 

entrevista e termo de 

compromisso ou 

desistência. 

Conscientizar a família 

quantos os seus direitos e 

dever. 

Informar quanto o 

rendimento escolar do 

estudante. 

AEE 

 

 

Documentos oficiais, 

comunidade escolar. 

1º e 2º semestre 

 

 

 

5 

Contribuir para a análise e a 

ruptura de contradições, 

paradigmas, entre documentos, 

discursos e práticas. 

 

Articulação de atividades 

de forma a integralizar 

entre os serviços de apoio 

nas atividades 

sistematizadas no 

calendário escolar da IE. 

Profissionais SEAA, 

SOE, EEA, 

Coordenador 

Pedagógico e Direção. 

 

 

Utilização de 

materiais escritos 

(documentos, livros 

para fundamentação 

teórica, vídeos, 

debates). 

Todo ano letivo 
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6 

Atendimento sistematizado com o 

aluno. 

Atendimentos 

psicopedagógico na sala 

de recursos para o 

estudante, individual ou 

em grupo. 

AEE 

Textos, livros, jogos, 

vídeos, filmes, e uso 

do computar. 
Semanal durante todo 

ano letivo 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secretaria de Estado de Educação  

Subsecretaria de Educação Básica  

Coordenação de Educação Integral  

Gerência de Polí t icas Educacionais Integradas  

Núcleo de Orientação Educacional  

 

 

Plano de Ação 

Orientação Educacional 

Nível local – 2016 

 

CRE: Ceilândia 

Unidade Escolar: Escola Classe 46 

Orientador (a) Educacional: Luciene Gonçalves Silva  

 

CRE: Ceilândia 
Coordenador Intermediário: Miriam Laurentino de Lima  

U.E. : Escola Classe 46 

Orientador (a) Educacional: Luciene Gonçalves Silva 

Matrícula: 200992-7 

E-mail: lucienejulia@hotmai.com 

 

 

 

 

mailto:lucienejulia@hotmai.com
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Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar: 

• Quantitativo de alunos: Quinhentos e quarenta e três alunos 

 

• Níveis de ensino atendidos/ outros atendimentos 

 

• Educação Infantil: Mat. 69 / Vesp. 63 

• Ensino Fundamental: Mat. 212 / Vesp. 199 

• Ensino Fundamental Classe de TGD 04 

• Perfil da clientela: Comunidade participativa, porem é preciso haver uma maior participação da família na vida escolar do filho. 

• Detalhes relevantes: Quando a família é solicitada a procurar outros atendimentos específicos (médicos, psicólogos, etc.) os mesmos não 

nos dão retorno. 

• Justificativa dos projetos: O serviço de orientação trabalha articulado com os demais serviços oferecidos pela SEDF, para melhor 

acompanhar e apoiar a comunidade escolar, orientando as famílias, os estudantes e o Corpo docente para um melhor desenvolvimento 

do ser humano.
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Orientação Educacional. 

Plano de Ação 2016 – Nível Local 

 

 

Eixo 

  Cronograma 

Atividades                         

F
ev

er
ei

r

o
 

M
ar

ço
 

A
b
ri

l 

M
ai

o
 

Ju
n
h
o

 

Ju
lh

o
 

A
g
o
st

o
 

S
et

em
b
r

o
 

O
u
tu

b
ro

 

N
o
v
em

b

ro
 

D
ez

em
b
r

o
 

01 Ações para implantação e/ou 

implementação do Serviço de 

Orientação Educacional 

            

            

            

02 Ações no âmbito institucional 

 

Participação nas coletivas   x  x  x  

X 

 x  x  x  x  x  x  x 

Participação da elaboração e da execução do Projeto Político 

Pedagógico 

 x   x  x         

Participação dos projetos da escola  x  x  x   X  x  x  x  x x  x  

03 Ações junto ao corpo docente Assessoria a gestão   x  x  x  

X 

 x  x  x  x  x  x  x 

Festa de Educação para a vida     x  

X 

       

Festa da Família / temática     

X 

 x       

Semana da Educação Infantil        x     

Semana da Inclusão         

X 

   

Semana da Criança           

X 

  

Feira Cultural / Consciência Negra           x  

Formatura da E.I e 5º ano           x 

04 Ações junto ao corpo discente Assessoria ao trabalho pedagógico e disciplinar     x x X x x x x x x x 

Participação no conselho de classe    x   x   x  x 
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Orientação dos alunos encaminhados    x x X x x x x x x x 

Orientação aos projetos realizados    

 

 

 

 x x X x x x x x x x 

05 Ações junto à família Orientar a família sobre o Sistema do Direito da Criança e 

do Adolescente  

 x x X x x x x x x x 

Orientar os pais para a compreensão da cultura escolar e a 

importância do hábito de estudo na vida da criança e 

adolescente  

 x x X x x x x x x x 

Promover reuniões reflexivas que contribuam com a 

educação da criança   

 x x X x x x x x x x 

Identificar e trabalhar, junto á família, as causas que 

interferem no avanço do processo de ensino e aprendizagem 

do aluno     

 x x X x x x x x x x 

Informar aos pais e aos familiares sobre os serviços de apoio 

social  

 x x X x x x x x x x 

06 Ações junto à rede social Realizar os encaminhamentos de redes sociais (conselho 

tutelar, CRAS, Ministério Publico).   

  x X x x x x x x x 

Buscar parceria com outras Instituições.    x X x x x x x x x 

* Inserir neste item as ações integradas junto a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Sala de Recursos e Sala de Apoio. 

 

Em, 19 de maio de 2016. 
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