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“Sem a curiosidade que me move, que me 
inquieta, que me insere na busca, 

 não aprendo nem ensino”. 

Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

A Lei  de  Diretrizes  e 

Bases  da Educação Nacional, Lei 

nº 9.394/1996, prevê em seu art. 

12,  inciso I,  que  “ os 

estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as 

seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica”. De acordo com as diretrizes da SEEDF, o Projeto Político Pedagógico 

das unidades públicas de ensino deve ser construído coletivamente e sob a 

perspectiva emancipatória, a fim de garantir a melhoria da qualidade de ensino. 

Segundo Veiga (1998, p.110), o Projeto Político Pedagógico é um documento 

que não se reduz ao conjunto de projetos, atividades diversas e planos de aula ou mero 

cumprimento de uma tarefa burocrática. É um momento rico onde a comunidade 

escolar define sua identidade, identificando suas potencialidades e suas dificuldades, 

e assume como tarefa a reflexão sobre sua intencionalidade educativa. É um processo 

de democratização da escola, pois contribui para diminuição da fragmentação do 

trabalho e da hierarquia nos poderes de decisão. 

Conforme a orientação pedagógica da EAPE de 20/01/2014, o processo de 

elaboração do Projeto Político Pedagógico da E.C 48 de Ceilândia ocorreu com a 

participação de toda a comunidade escolar (equipe gestora, professores, pais e 

responsáveis, estudantes, membros do conselho escolar e outros funcionários). 

Foram propostos diferentes momentos de reflexão sobre o compromisso com 

uma educação que promova cidadania e mobilização social, e principalmente 

apontando as alterações necessárias na organização do trabalho pedagógico. 

Compreende-se que essa construção é dinâmica, flexível e inacabada e que as 

propostas só se efetivarão pelos sujeitos do cotidiano escolar por meio do movimento 

de ação/reflexão/ação, proporcionado pela avaliação contínua. 

O grupo de trabalho composto pela direção, supervisão, secretário, 

coordenadores, serviços de apoio da escola (SOE, SEAA, Sala de Recursos) com 
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do 
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encontros semanais, definiu como prioridade a avaliação diagnóstica. Foi realizada a 

análise de dados: avaliações institucionais, indicadores externos e internos, como 

dados da secretaria, encontros com os diferentes segmentos da comunidade escolar 

e a realização do PDE interativo. As informações coletadas foram expostas para o 

corpo docente e para o Conselho Escolar e nortearam a elaboração do plano de ação, 

num movimento de definir e hierarquizar as necessidades, elegendo aspectos 

relevantes rumo à melhoria da qualidade do ensino ofertado. 

Paralelamente, foram realizadas coletivas com estudos, visando discutir e 

refletir as concepções que fundamentam as práticas pedagógicas da Escola Classe 48, 

as diretrizes de avaliação (26/02/2014), os serviços de apoio da escola (12/03/2014) e 

por último, especificamente, os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento (em 

parceria com C.E.E. 01 de Ceilândia, no dia 28/03/2014). A definição da missão e 

objetivos institucionais recebeu um olhar coletivo do corpo docente e do Conselho 

Escolar, para reafirmar a finalidade e intencionalidade da comunidade escolar. 

No lócus da coletiva, que envolveu os professores do matutino e do vespertino 

e os membros do Conselho Escolar, foram apontados os projetos e ações já existentes 

que devem ser mantidos e as novas ações e projetos que necessitam ser 

desenvolvidos, a fim de otimizar o planejamento anual da escola. 

Os objetivos e metas de aprendizagem nortearam as discussões, optando-se 

por apreciar os resultados parciais do Projeto Político Pedagógico no espaço do 

Conselho de Classe e das Avaliações Institucionais. Nesses momentos serão 

contrastados os objetivos, as ações realizadas e os resultados, e se necessário o 

trabalho pedagógico será redimensionado. 

 
 

Figura 01 – Fotos das reuniões para a construção do PPP 
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HISTORICIDADE 

 
A Escola Classe 48 de Ceilândia está 

localizada na EQNP 26/30 – Área Especial – 

Setor P Sul, criado em 1979. Este Setor está 

organizado por uma estrutura geométrica 

regular, similar ao 

desenho original de Ceilândia. Ocupa cerca de 331 

hectares, com 12.017 lotes, ou seja, 36,3 lotes por hectare. Entretanto, quando 

o Setor P Sul foi implantado já se buscava aumentar a densidade da ocupação urbana de 

Ceilândia, a exemplo do Setor “O” (1976) e do Setor Guariroba (1977), reproduziram o 

padrão de organização espacial da malha urbana original e ao mesmo tempo aumentaram 

o número de lotes por unidade de área. Nesta fase, a SHIS (Setor de Habitações Individuais 

Sul) ainda concentrava a produção das unidades habitacionais dos assentamentos urbanos 

promovidos pelo poder Público. O Setor P Sul abrange as quadras pares 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36, a Área de Desenvolvimento Centro-Norte (Pró-DF) e 

mais recentemente, os condomínios Pôr do Sol e parte do Sol Nascente. 

Aproximadamente, em 1998 começou o movimento de fracionamento e vendas das 

chácaras nos arredores do Setor P Sul, surgindo várias casas próximas às antigas 

moradias. Sob a égide de condomínios, surgiram o Pôr do Sol e Sol Nascente, em processo 

de regularização. 

Em 1996, foi inaugurado o Museu da Limpeza Urbana, próximo à Usina de 

Tratamento de Lixo, onde é possível encontrar peças e sucatas de objetos antigos 

juntamente com montagens feitas pelos trabalhadores do local. Podemos encontrar também 

neste setor um sítio arqueológico localizado na Chácara Santa Terezinha n.º 112, 

descoberto em 1996, pelo arqueólogo Eurico Teófilo Mulhe, onde os primeiros fósseis, 

pedras e pontas de flechas de cristal foram encontrados em 1997, com data indicativa de 

10.000 anos. 

 
Nesse contexto, a Escola Classe 48 de Ceilândia foi inaugurada em três de março 

de mil novecentos e oitenta, sendo regulamentada em dez de agosto de mil novecentos e 

oitenta e um, pela portaria de nº 42. Localizada à EQNP 26/30 – Área Especial – Setor P 

Sul. A unidade escolar surgiu para oferecer aos moradores desse setor o direito de estudar 

próximo a sua residência. Esta Instituição de Ensino possui localização de fácil 
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acesso, sendo a maioria dos estudantes oriundos das quadras próximas, do setor de 

chácaras e dos Condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente. 

A clientela é heterogênea, em relação ao nível sócio econômico e cultural, com 

grau de escolaridade variando de não alfabetizados a 

graduados.

  

Atualmente são atendidos 736 alunos, com faixa etária entre 04 e 14 anos, nas 

modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

A escola busca favorecer a elaboração de referenciais que sejam articulados e 

construídos coletivamente, fortalecendo o fazer pedagógico conforme o Currículo em 

Movimento (2013), as Diretrizes de Avaliação (2014) e a Proposta Político Pedagógica. É 

uma instituição que promove a formação integral de seus alunos, facilitando o acesso ao 

conhecimento, identificando suas possibilidades e suas limitações, de maneira que todo 

estudante seja ativo e participativo na construção do seu próprio saber. 

A instituição encontra-se com as instalações em estado precário, salas de aula com 

pouca ventilação e acústica comprometida. Em 2015 os blocos de sala de aula passaram 

por uma reforma na rede elétrica, contudo os demais ambientes continuam necessitando 

de reparos constantes, pois ocorrem diversos picos de energia, danificando alguns 

maquinários, o que prejudica as atividades pedagógicas e administrativas. 

Segue-se como os espaços da E.C 48 estão distribuídos: 

 
 

ESPAÇO 
 

QUANTIDADE 

Sala de Direção 01 

Sala de Coordenação 01 

Sala de Apoio Pedagógico 01 

Salas de Aula 15 

Secretaria 01 

Sala de Recursos 01 

Sala do SOE 01 

Sala da EEAA 01 

Sala de Informática 01 

Sala de Leitura 01 

Sala de Reforço 01 

Mecanografia 01 

Quadra de esportes 01 

Parquinho 01 
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Pátio coberto 01 

Cantina 01 

Depósito para merenda 01 

Depósito de material de expediente 01 

Banheiro para professores 02 

Banheiro para alunos 04 

Banheiro para ENEE 01 

Fonte: Censo Escolar 2014, SEE/DF 

 

No decorrer dos anos algumas alterações fizeram-se necessárias para adequar o 

espaço às demandas da comunidade escolar, conforme descrito no quadro abaixo: 

 
 

 
ANO LETIVO 

 
ETAPAS/MODALIDADES DE 

 
ENSINO 

 
TURNO 

1980 1ª à 6ª séries (matutino/vespertino/noturno) 

1981 1ª à 6ª séries (matutino/vespertino/noturno) 

1982 1ª à 6ª séries 
EJA fase II ,III e IV (matutino/vespertino/noturno) 

1983 1ª à 6ª séries 
EJA fase II,III,IV (matutino/vespertino/noturno) 

1984 1ª à 6ª séries 
EJA fase II,III,IV 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1985 1ª à 6ª séries 
EJA fase II,III, IV (matutino/vespertino/noturno) 

1986 1ª à 6ª séries 
EJA fase II, III 

 
(matutino/intermediário/vespertino/noturno) 

1987 1ª à 6ª séries 
EJA fase II, III (matutino/intermediário/vespertino/noturno) 

1988 Pré-escolar 
CBA, 3ª à 6ª séries 

Projeto Educar, EJA fase 

 

III 
(matutino/vespertino/noturno) 

1989 Pré-escolar  

 CBA,3ª à 6ª séries 
Projeto Educar e EJA fase II 

(matutino/vespertino/noturno) 

1990 CBA, 3ª à 6ª séries 
Projeto Educar e EJA fase I, 

 

II e III (matutino/vespertino/noturno) 

1991 Ensino Especial (DME)  

 CBA, 3ª à 6ª séries 
EJA fases I, II e III 

 (matutino/vespertino/noturno) 

1992 Ensino Especial (DML) 
CBA,3ª à 6ª séries 
EJA fases I, II e III 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1993 Pré-escolar  

 Ensino Especial (DML) 
CBA, 3ª e 4ª séries 

 (matutino/vespertino/noturno) 

EJA fases I, II e III  

1994 Pré-escolar 
Ensino Especial (DML) 

CBA, 3ª e 4ª séries 
EJA fases I, II e III 

  

(matutino/vespertino/noturno) 

1995 Pré-escolar 
Ensino Especial (DML) 

CBA ,3ª e 4ª séries 
EJA fases I, II e III 

  

(matutino/vespertino/noturno) 

1996 Pré-escolar1ª à 5ª série 
Ensino Especial (DML) 

EJA fases I, II e III 

s 
(matutino/vespertino/noturno) 

1997 Pré-escolar Ensino Especial (DML) 
1ª à 6ª séries EJA fases I, II e III 

 (matutino/vespertino/noturno) 

1998 Pré-escolar Ensino Especial (DML) 

1ª à 6ª séries EJA fases I, II e III 

 
(matutino/vespertino/noturno) 

1999 Pré-escolar Ensino Especial (DML) 
1ª à 6ª séries Turma de Reintegraçã 
EJA 1º e 2º Segmento 

 

o 
 

(matutino/vespertino/noturno) 

2000 Pré-escolar Ensino Especial (DML)   
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 1ª à 5ª séries Turma de Aceleração 

EJA fases I, II e III 
(matutino/vespertino/noturno) 

2001 Pré-escolar Ensino Especial (DML) 
1ª à 6ª séries Turma de Aceleração 
EJA 1º e 2º segmentos 

 

(matutino/vespertino/noturno) 

2002 Pré-escolar Ensino Especial (DML) 
1ª à 6ª séries Turma de Aceleração 
EJA 1º e 2º segmentos 

 

(matutino/vespertino/noturno) 

2003 Pré-escolar, 
1ª à 6ª séries Ensino Especial (DM) Turma de 
Aceleração EJA 1º e 2º segmentos 

 

(matutino/vespertino/noturno) 

2004 1ª à 6ª séries Turma de Aceleração 
(matutino e vespertino) 

2005 Pré-escolar 

1ª à 6ª séries e Turma de Aceleração (matutino e vespertino) 

2006 Pré-escolar BIA,3ª e 4ª séries 
(matutino e vespertino) 

2007 Pré-escolar BIA ,3ª e 4ª séries  

(matutino e vespertino) 

2008 Pré-escolar 
1º ao 4º ano (EF de 09 anos) 4 série e Turma de 
Aceleração 

 

(matutino e vespertino) 

2009 Pré-escolar e 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2010 Pré-escolar, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2011 Pré-escolar, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2012 Pré-escolar, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2013 Pré-escolar, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2014 Educação Infantil, 1º ao 5º ano Classe Especial 
(TGD) 

(matutino e vespertino) 

2015 Educação Infantil, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2016 Educação Infantil, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2017 Educação Infantil, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

2018 Educação Infantil, 1º ao 5º ano (matutino e vespertino) 

Fonte: Ata de abertura e encerramento do ano letivo da Escola Classe 48. 

Atualmente essa unidade escolar apresenta a seguinte organização das Etapas e 

Modalidades de Ensino:  
 

TURNO ANO ALUNOS 

 

 
 
 

 
Matutino 

Ed. Infantil - 1º Período 56 alunos 

Ed. Infantil - 2º Período 27 alunos 

1º ano EF9 43 alunos 

2º ano EF9 43 alunos 

3º ano EF9 81 alunos 

4º ano EF9 99 alunos 

5º ano EF9 88 alunos 
 

  

 Ed. Infantil - 1º Período 27 alunos 

 
 
 

Vespertino 

Ed. Infantil - 2º Período 28 alunos 

1º ano EF9 71 alunos 

2º ano EF9 84 alunos 

3º ano EF9 57 alunos 

4º ano EF9 51 alunos 

5º ano EF9 34 alunos 

Total 30 turmas 736 alunos 

Fonte: Secretaria da E. C. 48 de Ceilândia (2018) 
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As equipes gestoras integram a historicidade dessa instituição escolar, pois a 

forma com que ocuparam o cargo indica o recorte histórico de como a SEEDF entendia a 

função, como os diretores chegavam a ocupar os cargos, traduzindo assim a gestão em 

cada época. De acordo com o livro de abertura e encerramento do ano letivo da Escola 

Classe 48 de Ceilândia, segue-se abaixo o histórico de diretores e o tempo de permanência 

no cargo. 

 

TEMPO QUE PERMANECEU NO CARGO NOME DOS DIRETORES 

1980 a 1981 Vandira Oliveira Rodrigues 

1982 a 1984 Maria Dalva da Silva 

1985 a 1988 Edir Tourinho de Bittencourt Pereira 

1989 a 1992 José Antônio R. Dorotheu 

1993 a 1994 Lucimar Nogueira da Costa 

1995 Rosilene Lemes Leotério dos Santos 

1996 a 1997 Wagner Zeferina Gomes 

1998 a 1999 Orlando Chaves da Costa 

2000 Agnaldo Vieira dos Santos 

2001 Vicente G. de Melo Neto 

2002 a 2007 Luzinete Maria Souza das Chagas 

2008 até agosto 

2008 a partir de agosto 

Zélia Maria Barros Gonçalves 

Alessandra Cristina Muniz Aguiar 

2009 a 2010 Verônice Sousa Lima 

2011 a 2012 (até agosto) Patrícia Goulart da Silva 

Setembro de 2012 até a presente data Dylma de Fátima Araújo de Sousa 

 

 
 

 Atualmente a equipe diretiva está regulamentada pela lei nº 4.751/2012, que 

dispõe sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público 

do Distrito Federal e pela Portaria nº 254/2013 que regulamentou o processo eleitoral para 

escolha dos diretores, vice-diretores e membros do Conselho Escolar das unidades 

escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. A portaria em seu artigo 1º destaca: 
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Art. 1° A gestão das unidades escolares da rede pública de ensino do 

Distrito Federal será exercida pela equipe diretiva e Conselho Escolar eleitos 

na forma da Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, e dessa Portaria. 
 

O quadro abaixo demonstra o cenário da gestão democrática nessa unidade escolar. 

 
FUNÇÃO RESPONSÁVEL a FONE 

Diretora Dylma de Fátima Araújo Sousa 98424-8068 

Vice Diretora Andrea Márcia Santos Silva 98383-4858 

Supervisora Pedagógica Vanessa Xavier de Sousa Casagrande 98464-2776 

Chefe de Secretaria Nélio Pereira de Lacerda 99202-5013 

Conselho Escolar – Assistência Maria de Lourdes dos Santos Cavalcante 98369-6796 

Conselho Escolar - Pais Josthon Anderson da Silva 99207-9945 

Conselho Escolar - Professores Iamar Pereira Barbosa 98553-3854 

Conselho Escolar - Professores Elisangela Rodrigues da C. Correa 98647-1032 

Fonte: Ata de posse da equipe diretiva e conselho escolar – Arquivo da própria escola 

 

A partir da eleição 2016 (diretora e vice-diretora) a equipe atual foi reeleita para 

mandato até 2019. Já o Conselho Escolar possui mandato de 3 (três) anos a contar de 

janeiro de 2014. Em 2017 o mesmo passará por nova eleição.  

No que tange aos recursos financeiros, temos instrumentos legais que regem essa 

dimensão da gestão, no que se refere à distribuição de recursos previstos pela Constituição 

Federal e LDB: 

 

“A União aplicará anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo,  da  receita  resultante  de  impostos,  compreendida  a proveniente 
de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino.” (CF Art. 
212 e LDB Art. 69) 

A lei nº 4.751/2012 destaca como finalidade e princípios da gestão democrática das 

unidades escolares nos termos da legislação e entre outros a autonomia nos aspectos 

financeiros. Segue-se quadro que indica as verbas que a escola recebe e sua origem. 

 

 

 

 

 

VERBA ORIGEM 
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PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Governo Federal 

PDAF (Programa de Descentralização Financeira) GDF 

 
 

A utilização dos recursos financeiros é feita após reunião com o Conselho Escolar, 

onde cada segmento da comunidade tem sua representação, definindo as prioridades de 

nossa instituição.  
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1.1 SUJEITOS DO PROCESSO EDUCATIVO 
 
 

A Escola Classe 48 adota neste documento uma organização parecida com a 

utilizada no PPP Carlos Mota SEEDF/2011, entendendo que no processo educativo existem 

vários atores, imbuídos de direitos e por isso sujeitos, que enchem de colorido, de vozes e 

de vida a arquitetura esmaecida e inerte da paisagem escolar. 

 
Todos os dias, estudantes, funcionários imbuídos das mais diversas tarefas, mães, 

pais, cuidadores, entram, e saem histórias, representações, saberes pelos portões, e com 

eles o movimento, a organicidade, o dinamismo, enfim, a humanidade para dentro dos 

muros. 

 

 
1.1.1 Comunidade Escolar 

 
 

A comunidade escolar é configurada como o conjunto de estudantes, professores, 

funcionários, coordenadores pedagógicos, pedagogos, orientadores, profissional da Sala 

de Recursos, diretores escolares e familiares, que tem funções distintas, mas 

complementares dentro da escola, funcionando como sujeito coletivo (SEE/DF 2011). 

 

 
1.1.2 Profissionais da Educação 

 

 
São todos os funcionários que estão em exercício nessa unidade escolar de forma 

definitiva ou temporária, que tem como desafio diário proporcionar as condições 

necessárias ao desenvolvimento do senso de pertencimento ao meio educacional, de modo 

que todos os profissionais sintam-se igualmente competentes e comprometidos com a 

aprendizagem dos estudantes, e também motivados e valorizados socialmente 

(SEE/DF/2011). 
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Observe o quadro a seguir indica o quantitativo e as funções dos funcionários desta 

unidade escolar. 

15 
 

FUNÇÃO QUANTITATIVO 

Agente de Educ. Cozinha/terceirizado  3 

Agente de Educação 2 

Portaria 2 

Agente de Educação Vigilância 3 

Apoio à Direção (readaptados) 4 

Serviços Gerais 7 

Cons. e Limp.(restrição funcional) 1 

Conservação e Limpeza (ativos) 1 

Coordenadores (Ed. Inf. Ao 5º ano) 3 

Monitor do Ensino Especial 1 

Orientadora Educacional 1 

Pedagoga (EEAA) 1 

Professora da Sala de Recursos 1 

Professores com afastamento 3 

Professores Readaptados 4 

Professores Regentes  30 

Psicóloga (EEAA) 1 

Secretaria (Readaptados) 4 

Educador Social Voluntário 10 
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1.1.3 Estudantes 

 
O estudante da Escola Classe 48 é aquele que está regulamente matriculado e 

inserido em uma de suas 30 turmas. Além de estudantes são filhos, e transitam nestes 

dois universos, o público e o privado, sendo comum aos dois a necessidade de proteção 

integral dispensada à criança e ao adolescente como assevera o que é estabelecido o 

ECA(1990): 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e de dignidade. Art. 4º É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

 

Portanto a criança e o adolescente dessa unidade escolar é um sujeito de direito, e que tem 

assegurado “com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. (ECA, Art. 3º). 

Quanto aos domicílios dos estudantes dessa unidade escolar o quadro abaixo 

apresenta a seguinte realidade: 
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Gráfico dos domicílios dos estudantes. 

 

 

A Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios-PDAD (2013), realizada pela 

CODEPLAN traz preciosas informações sobre o perfil socioeconômico de Ceilândia, entre 

outros itens pesquisados destaca-se a caracterização da população urbana, os benefícios 

sociais, as características de migração e características de Educação. 

Na caracterização da população urbana de Ceilândia, segundo sexo, a população 

feminina é de 51,78%, enquanto que 48,22% é masculina. O gráfico abaixo, construído a 

partir dos dados do Educacenso 2016 mostra a distribuição dos estudantes por sexo  nesta 

unidade escolar. 
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Gráfico de estudantes por sexo 

 
Fonte: Educasenso - Sistema Federal do Ministério da Educação. Pesquisa realizada Em 06/04/2016 

 

Por meio dele, nota-se que 

esta realidade vem se alterando ao 

longo dos anos, e que o público 

masculino vem num processo de 

equivalência ao público feminino. 

Quanto à população, 

segundo os grupos de idade, a 

pesquisa indica que 22,57% têm de 

0 a 14 anos de idade. Os dados 

indicam que a população de Ceilândia está envelhecendo, pois 14,45% do seu contingente 

são de idosos. O maior grupo por idade está entre 15 e 59 anos. Isso justifica nos últimos 

anos, neste setor, um aumento das escolas que atendem o Ensino Fundamental nos anos 

finais e Ensino Médio. 

Ainda, segundo a pesquisa, em Ceilândia 3,86% dos moradores declararam ser 

deficientes. Do total de pessoas, as com deficiências motora e visual foram as mais 

observadas, sendo que 25,36% declararam ter outras, sem especificação. 

Segundo informações da OMS1, aproximadamente 10% de qualquer população tem 

algum tipo de deficiência. 

Figura 04 – Quadro dos alunos com deficiência e outros. 
 

 
Na escola Classe 48 a quantidade de estudantes com Deficiência, Transtorno 

Global do Desenvolvimento e Transtornos Funcionais, indica que a porcentagem de 
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alunos com deficiência e outros está dentro do esperado para população em geral e se 

coaduna com a pesquisa da CODEPLAN (2013). Na tabela abaixo estão detalhadas as 

informações Deficiência/TGD e Transtorno Funcionais e o seu quantitativo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deficiência/TGD e Transtorno Funcionais 
 

 
Quantidade 

 

 
DF (Deficiência Física) 

 

 
01 

 
DMU (Deficiência Multipla) 

01 

 
DPAC ( Distúrbio do Procedimento Auditvo) 

05 

 
DI (Deficiência intellectual) 

08 

 
TDAH (Transtorno de Deficitde atenção e Hiperatividade 

07 

 
DOWN 

02 

  
BAIXA VISÃO 

 
01 

 

DMU ( DEFICIÊNCIA MÚLTIPLAS) 
 

01 

 
TGD ( Transtorno Global  do Desenvolveimento) 

 
02 
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Os problemas citados a síntese desse diagnóstico são elencados coma finalidade de 

definir relevância e abrangência dos problemas identificados; a capacidade técnica e 

financeira da escola de programar ações para enfrentar o problema e o objetivo de cada 

plano. 

Vale a pena ressaltar que, de acordo com os registros feitos nos Conselhos de 

Classe, grande parte das retenções se explica pela ausência do aluno em sala de aula 

(infrequência). 

Nos quadros abaixo, demontra-se a quantidade de alunos defasados em 1 e 2 anos: 

 

21 

2 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

A realização do PDE Interativo, nos anos 

de 2013 e 2014, sinalizou aspectos importantes 

da dinâmica da escola nas seguintes dimensões: 

indicadores e taxas, distorção e aproveitamento, 

ensino e aprendizagem, 

gestão, comunidade escolar e infraestrutura. 
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Figura 07 – Quadro dos estudantes defasados 

 
Para minimizar essa problemática, foram desenvolvidos projetos, estratégias e 

ações voltados aos educandos com distorção idade/ano e com problemas de falta, com 

ações pedagógicas específicas, como Projeto interventivo, atrelado a intervenções 

administrativas da equipe gestora, desestimulando a infrequência, como a realização do 

Porjeto “Lugar de Criança é na Escola”. Os projetos de leitura e educação matemática 

continuam fazendo parte da rotina pedagógica da escolar. 

 

 

Segue quadro demonstrativo do rendimento escolar dos últimos anos: 
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Fonte: Atas de resultados finais 
 

No que se refere à dimensão ensino e aprendizagem estão sendo realizadas 

continuamente ações para divulgar, executar, avaliar e atualizar o Projeto Político 

Pedagógico. Outras ações específicas também têm sido desencadeadas, como a definição 

e publicização das expectativas de aprendizagem determinantes para o sucesso escolar 

em cada ano/série e ao longo de cada etapa de ensino, articulando o  currículo  às práticas 

pedagógicas. A avaliação formativa e processual também tem sido planejada, incluindo a 

criação de instrumentos para redimensionar os planejamentos em suas diferentes 

dimensões. 

Quanto à gestão, foram propiciados momentos onde toda a comunidade escolar 

debateu sobre as metas e os limites da atuação da escola, visando conscientizá-los sobre 

o que compete a cada esfera institucional, pois, estas devem ficar claras tanto para gestão 

como para toda comunidade escolar. É importante ainda continuar o acompanhamento 

efetivo por parte da gestão, do planejamento e das atividades desenvolvidas na escola, 

principalmente no que se refere ao cumprimento da proposta curricular. O planejamento 

tem sido balizado pelos dados das avaliações internas e externas. A documentação, como 

registros de reuniões que acontecem no interior da escola têm subsidiado esses 

processos. 

Quanto aos  problemas de  indisciplina, indica-se  a necessidade  de uma 

sistematização das ações que visem minimizar  os  conflitos  ocorridos  na  escola. Ressalta-se 

que, antes de qualquer ação, continua-se necessário propiciar momentos de reflexão sobre as 

concepções de indisciplina. O que é? Como e quando ela se  manifesta? Suas 

características e  como desenvolver ações eficazes para  seu 

enfrentamento. 
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A respeito da comunidade escolar mais ações precisam ser planejadas, com 

relação às questões de discriminação (raça-etnia, geração, origem, necessidades 

especiais, identidade e gênero, nível socioeconômico), conservação do patrimônio 

escolar, protagonismo juvenil, DST/AIDS, drogas e aspectos de cuidados com a saúde. 

Na dimensão da infraestrutura foi apontada a necessidade de manutenção das 

instalações físicas da escola, pois não se apresentam adequadas para a nova realidade e 

necessidade escolar. A ventilação, iluminação e acústica das salas de aula estão 

comprometidas pela arquitetura antiga do prédio. Os espaços para reuniões, estudos, 

formação e planejamento acontecem em um mesmo lugar. O patrimônio permanente ainda 

não atende plenamente toda a demanda da escola. A maior problemática evidenciada 

atualmente está na conscientização de toda a comunidade escolar quanto à conservação 

do patrimônio público. 

Em 2013, quando essa proposta político pedagógica foi construída, questões 

pedagógicas, financeiras e jurídicas foram levantadas como basilares para nortear o 

trabalho da atual gestão. Entendemos ser importante apresentá-las novamente, uma vez 

que suas resoluções tanto podem ser executadas pela equipe gestora a curto, médio e a 

longo prazo, quanto podem depender de outras esferas governamentais e políticas; por 

essa razão, ainda não foram solucionadas. 

DIMENSÃO 
PEDAGÓGICA 

DEMANDAS RESOLVIDA PARCIALMENTE 
RESOLVIDO 

EM 
ANDAMENTO 

NÃO 
RESOLVIDO 

Aulas diferenciadas para que os alunos 
possam colocar em prática seus 
conhecimentos e que possa atingir os 
estudantes com mais dificuldades; 

 
x 

  

 
 

 

Projetos diferenciados para os alunos 
com defasagem idade/série; 

x    

Campanhas de saúde, como: 
alimentação saudável e higiene; 

  x  

Acompanhamento dos 
professores em relação ao 
desenvolvimento dos alunos em 

 sala de aula; 

 
x 

  
 

 

Buscar uma parceria com a 
comunidade escolar objetivando uma 
comunicação mais assertiva entre 
escola e família no intuído de dirimir os 
conflitos; 

   

 
x 

 

Reforço escolar oferecido pela escola; x    
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Dimensão Financeira 

Demandas Resolvida Parcialmente 
resolvido 

Em 
andamento 

Não resolvido 

Mais verbas para a escola, a fim de que 
possa se fazer os reparos 
necessários na estrutura física; 

   
x 

 

Mais brinquedos para o parquinho, 
jogos didáticos; 

 x   

Aquisição de mapas, materiais de 
consumo (cola, EVA, papéis 
diversos); 

x  
 

  

Brinquedos 
recreio; 

para utilização no x    

Materiais pedagógicos para utilizar 
dentro de sala; 

x    

Consertar ventiladores; x    

Mais bebedouros; x    

Mais bolas, pula-pula, ping-pong e 
pebolim; 

  x  

Relógios para as salas de aula;   x  

Pintura geral da escola; x    

Mais computadores com melhor acesso à 
internet banda larga. 

   x 

Na dimensão jurídica os pais apontam a qualidade na educação, prevista na 

Constituição Federal, como principal meta a ser alcançada. A garantia do cumprimento 

dos dias letivos exige tanto a necessidade de negociações anteriores, por parte do 

governo e categorias, para que não aconteçam greves, como também disponibilidade de 

professores substitutos para os afastamentos legais. 

A  diminuição  do  quantitativo  de  alunos  por sala, alcançando

 o previsto nos 

Parâmetros do CNE/MEC, que  indicam  o  quantitativo  máximo  de  estudantes  em área 

urbana no Ensino Fundamental - Anos iniciais (24 alunos) e, na Educação Infantil (22 

alunos por turma) é outra demanda a ser resolvida. Ressalta-se que na SEEDF  estes 

parâmetros estão longe de serem alcançados, pois no documento  de estratégia de 

matrícula 2016, o número máximo de alunos previstos por turma na Educação Infantil é 

de 24 alunos, no 1º e 2º ano de 25 alunos, no 3º ano de 29 alunos e no 4° e 5º anos de 

30 alunos. E, ainda, no Setor “P” Sul, pela demanda ser maior do que a quantidade de 

vagas oferecida foi preciso o emprego de 10% acima do máximo de alunos em sala de 

aula. 

 

26 

Enquanto que, à época da construção deste documento, o peixe era considerado 

unanimidade na rejeição, atualmente a falta de variedade no cardápio e a diminuição da 

per capita tem sido o foco das reclamações de alunos, pais, professores e demais 

funcionários. Todos reivindicam lanches mais saudáveis e com maior valor nutricional, 

mais verduras, frutas e legumes. A galinhada continua sendo o alimento mais bem aceito 
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pelos alunos; por essa razão, a solicitação de que entre mais vezes no cardápio ainda é 

constante. 

No que diz respeito aos aspectos pedagógicos uma fonte consultada na avaliação 

diagnóstica foi o levantamento dos Quanto à limpeza do ambiente escolar, a terceirização 

da função continua sendo almejada, pois como não está tendo mais concursos para o 

auxiliares de limpeza e manutenção, cada ano a escola perde profissional, por  

aposentadoria  ou  por doença. O que compromete a conservação e limpeza adequada 

dos espaços escolares. 

índices oficiais, pois apontaram aspectos  importantes que merecem ser refletidos 

por toda comunidade escolar, principalmente gestão e corpo docente. 

 

 

  

 
 

Quadro Evolução da EC 48 Prova Brasil - Português  
 

Fonte: http://www.qedu.org.br/escola/246472-ec-48-de-ceilandia/evolucao 
 

Quadro Evolução da EC 48 Prova Brasil-Matemática 

http://www.qedu.org.br/escola/246472-ec-48-de-ceilandia/evolucao
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Fonte: http://www.qedu.org.br/escola/246472-ec-48-de-ceilandia/evolucao 

 

Tendo como referência o Movimento Todos pela Educação2, que estabelece meta 

de que a proporção de alunos com aprendizagem adequada seja de 70% até 2022, 

observou-se, à época da construção desse projeto, a necessidade de ações pontuais com 

metas estabelecidas para que esta unidade escolar alcance os objetivos estipulados. 

O IDEB 2015 apresentou o seguinte resultado: 

 

 

http://www.qedu.org.br/escola/246472-ec-48-de-ceilandia/evolucao
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As ações que contemplaram a formação dentro do espaço da escola, o currículo 

como ferramenta fundamental para reorganização das práticas pedagógicas, por meio de 

Unidades Didáticas, e a avaliação formativa como prática para as mudanças necessárias 

foram fundamentais para o alcance dos resultados obtidos. 

Dar continuidade a essas ações, consolidando-as como parte da rotina pedagógica, 

é de vital importância para manter a qualidade alcançada. Por outro lado, buscar novas 

estratégias e experiências bem sucedidas em outras unidades escolares, numa 

atualização pedagógica constante, proporcionará dinamismo no diálogo pedagógico, o 

que acarretará tanto em alcance das necessidades de aprendizagens dos alunos, pela 

maior variedade de metodologias de aprendizagens, quanto em maior prazer na relação 

entre professor e aluno, que facilitará consideravelmente a prática pedagógica e 

igualmente proporcionará aprendizagens significativas. 

Quanto à participação dos pais na vida escolar de seus filhos, fator primordial para 

a consolidação dos saberes, buscou-se saber qual era o índice de adesão dos pais às 

reuniões periódicas da escola. Identificou-se, conforme gráfico abaixo, que os pais  

participam de forma satisfatória (mais de 50% por turma), sendo a primeira e  a  última 

reuniões as que tem maior frequência, possivelmente por serem as reuniões em que 

eles conhecem os professores e sua metodologia de trabalho e terão acesso ao 

resultado final dos filhos. 

A participação da família é considerada satisfatória nas reuniões de pais e eventos 

escolares, efetivando a parceria entre escola e família com um objetivo único: a formação 

integral dos estudantes. 

Durante o processo de construção do Projeto Político Pedagógico ficou explicitado 

que, dentre outras ações, a coordenação pedagógica dos professores é fundamental para 

reavaliar as práticas pedagógicas. É favorecer o trabalho coletivo visando à formação 

integral do estudante, pois considera-se que a organização pedagógica pode alavancar as 

aprendizagens. Assim se possibilita o cumprimento das prerrogativas institucionais no que 

se refere à educação pública de qualidade e que propicie ao educando a mobilidade social 

apregoada pelo Currículo em Movimento. 
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3 FUNÇÃO SOCIAL E MISSÃO 
 

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

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

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

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

escolar de todos os estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

 

 

Para que essa missão seja 

alcançada, a Escola Classe 48 de 

Ceilândia entende que sua função social 

é formar sujeitos autônomos, críticos e 

conscientes. 

 
 
 

 
4 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
O grupo de profissionais optou 

 
por referendar os princípios 

elencados pela Lei de Diretrizes e 

Bases – Lei n° 9394/96, em seu art. 
3º: 
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I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, etc; 
III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII. Valorização do profissional da educação escolar; 
VIII. Gestão democrática do ensino público; 
IX. Garantia de padrão de qualidade; 
X. Valorização da experiência extra-escolar; 

XI. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. 

 
Destaca-se ainda a importância se trabalhar o Currículo em Movimento 

da SEEDF: Unicidade teoria e prática, Interdisciplinaridade e Contextualização 

e Flexibilização. 

Os princípios que orientam as práticas pedagógicas da Escola Classe 48 foram 

elencados pelo grupo de profissionais a partir da questão: “Quais princípios orientam 

nossa prática?” A igualdade de oportunidades é concebida pelos nossos educadores 

como ação primeira para o fazer pedagógico, inserindo o direito às diferenças e à 

inclusão de todos no cotidiano da escolar. 

Outro princípio destacado é a articulação entre a escola e a comunidade, onde 

a circularidade dos saberes possa promover um permanente movimento, fazendo o 

ambiente escolar cada vez mais favorável à aprendizagem, dando ao estudante 

repertório que ecoe na sua vida prática em sociedade. 

 

Valores como lealdade e companheirismo devem nortear as relações 

pedagógicas da escola, com vistas à contextualização e conjugação dos saberes, 

onde as relações tenham valores éticos e morais como premissa, onde exista o 

respeito ao lugar de casa um, ou seja, sua história, seus saberes suas vivências, 

conforme destacado por Morin (2007),onde todos reconhecem a sua humanidade 

comum e, ao mesmo tempo, reconhece a diversidade cultural inerente a tudo que é 

humano. 
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5 OBJETIVO GERAL 

 
Proporcionar um ambiente 

escolar e práticas pedagógicas 

adequadas ao 

desenvolvimento integral dos 

educandos, contribuindo para 

formação de cidadãos críticos e 

conscientes  de  seu  papel 

transformador da realidade. 

5.1 Objetivos específicos 

 

 
 Divulgar e publicizar os dados obtidos na avaliação diagnóstica a fim de 

suscitar mudanças nas concepções da comunidade escolar e nortear 

mudanças necessárias no planejamento das ações da gestão, do corpo 

docente, outros profissionais e pais e responsáveis. 

 Compartilhar com a comunidade escolar, as metas e objetivos definidos no 

processo de construção do projeto político pedagógico, com vistas a favorecer 

os mecanismos de participação e implementar/consolidar ações que favoreçam 

o sucesso escolar. 

 Realizar procedimentos de avaliação formativa e continua, nas diferentes 

dimensões, incluindo o nível institucional e avaliação do projeto político-
 

pedagógico, visando garantir o cumprimento das diretrizes curriculares e 

planejamentos elaborados coletivamente. 

 Favorecer a qualidade de tempos e espaços escolares destinados à formação 

continuada e o planejamento coletivo da gestão e do corpo docente. 

 Contribuir para reflexão acerca dos aspectos teóricos, práticos e relacionais 

que promovam a consolidação de ações de sucesso no contexto educativo. 

 Fornecer subsídios e estimular ações escolares inovadoras e de sucesso, 

visando contribuir para que elas ocorram tanto na dimensão individual como na 

dimensão coletiva, além de contribuir para uma construção positiva da 

identidade de todos os profissionais da Escola classe 48. 

 
 
 
 

 



Página 33  

33 
 

 Desenvolver projeto específico destinado ao letramento matemático, 

ressignificando concepções e práticas pedagógicas. 

 Sensibilizar as famílias para maior participação no processo educacional dos 

estudantes, por meio de projetos específicos. 

 Realizar levantamento socioecultural da comunidade escolar, com vistas a 

valorizar seus saberes, sua cultura e legitimar seus valores. 

 Consolidar espaços de reflexões e discussões com os membros da gestão, 

com os objetivos de facilitar a tomada de decisões, a construção e a 

implementação de estratégias administrativo-pedagógicas.  

 Articular ações dos diferentes serviços e profissionais da unidade de ensino, 

a fim de atender com qualidade, todos os estudantes e especificamente os 

estudantes com necessidades especiais e os com queixas escolares. 

 Acompanhar e divulgar os resultados de avaliações e indicadores internos e 

externos, a fim de balizar os planejamentos técnico-pedagógicos da instituição 

educacional. 

 Revitalizar e criar espaços físicos destinados as diferentes atividades de ensino 

e aprendizagem. 

 Promover a parceria e articulação de ações junto aos órgãos e entidades da 

comunidade local: conselho tutelar, centros de saúde, prefeitura do setor e 

outros. 

 Sistematizar a participação do Conselho Escolar nas decisões político 

pedagógico administrativas da instituição, com vistas a ampliar a interação e o 

repasse de informações a cada segmento da comunidade escolar. 

 Os objetivos específicos que vocês colocaram, na OP está orientado como 

Dimensão. Sendo assim, está faltando objetivos quanto a: dimensão da gestão 

financeira e da gestão administrativa, ou seja, o que a instituição pretende 

alcançar quanto ao planejamento financeiro e administrativo. 

 
Além de seus objetivos específicos, a serem alcançados em nível local, a 

Escola Classe 48, como parte de uma rede distrital de educação, alinha-se à 

legislação vigente e, a partir do Plano Distrital de Educação (lei 5.499/15), em 
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vigor desde julho de 2015 e com vigência até 2024, estabelece como metas: 
 

Meta da escola 
Nº meta 

PDE 

Ano 

2016 2017 2018 2019 

Reduzir em 20% o número de alunos defasados. 2  5% 10% 20% 

Garantir o acesso de 100% dos alunos 
diagnosticados aos serviços de apoio. 4 x x x x 

Garantir que 90% dos alunos alcancem as 
metas de aprendizagem estabelecidas para 
cada ano letivo, em leitura, escrita e 
matemática. 

5 
 

70% 80% 90% 

Fomentar a qualidade da educação básica em 
todas as etapas e modalidades, com melhoria 
do fluxo e da aprendizagem, de modo a atingir 
as médias do IDEB para a instituição. 

 
7 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Proporcionar que 100% dos professores 
participem dos momentos de formação durante 
cada coordenação. 

15 x x x x 

Proporcionar momentos de discussão e 
reflexão constantes e sistemáticos na 
instituição, de modo a promover a 
corresponsabilização de todos os funcionários 
da escola na melhoria da qualidade do ensino. 

 

 
19 

  
X 
 

 
x 

 
x 
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6 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
A equipe gestora da EC48 tem 

como meta a transposição do 

Currículo em Movimento para a 

Educação Básica  da  SEEDF  para 

o cotidiano   das práticas 

pedagógicas, certa de que a 

concretização  do  Currículo em 

Movimento se dará a partir do 

Projeto Político-Pedagógico, como 

expressão  de sua intencionalidade. Esse  referencial 

empenha-se para garantir não apenas o acesso de todos e todas à educação  básica 

mas, sobretudo, a permanência com qualidade referenciada nos sujeitos sociais, em 

conformidade com os preceitos constitucionais e a Lei 4.751/2012, de Gestão 

Democrática do Sistema de Ensino Público do DF. 

Assim, adota-se o conceito de Educação Integral, visando a superação das 

concepções de currículo escolar como prescrição de conteúdos. Ressalta-se que 

pensar a educação como integral é dar visibilidade social à comunidade local, 

cooperando para a mobilidade social. É garantir direitos, contemplando as diversas 

dimensões da formação humana, reconhecendo os (as) estudantes como sujeitos de 

direitos e deveres. A compreensão do conceito de educação integral pressupõe que 

todas as atividades são entendidas como educativas e curriculares e remete à ideia 

de ampliação de tempos, espaços e oportunidades. 

Como princípios, a educação integral dispõe sobre integralidade, 

intersetorialização, transversalidade, diálogo escola e comunidade, territorialidade e 

trabalho em rede. Tais princípios devem ser respeitados e valorizados no 

planejamento, organização e execução das ações e práticas educativas.  Pois pensar 

a educação enquanto processo emancipatório de constituição humana é proporcionar 

a participação ativa do sujeito em todos os espaços sociais. Nessa perspectiva 

Boaventura Santos (2003) soma a necessidade de uma sociedade emancipada que 

contemple o multiculturalismo, o direito e o respeito às diferenças. 
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Como opção teórico-metodológica, referendando a escolha do Currículo da 

Educação Básica da SEE-DF, elegeu-se a Pedagogia histórico-crítica e Psicologia histórico-

cultural. Compreende-se que adotar como referencial a Pedagogia histórico- critica é 

movimentar-se para a aquisição de novas atitudes docentes, que segundo Libâneo (2007) 

resumem-se em: 

 
1.Assumir o ensino como mediação: aprendizagem ativa do aluno com a ajuda 
pedagógica do professor. 2. Modificar a ideia de uma escola e de uma pratica 
pluridisciplinar para uma escola e de uma pratica pluriodisciplinares.3.Conhecer 
estratégias do ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender. 4. Persistir no 
empenho de auxiliar os alunos a buscarem uma perspectiva critica dos conteúdos. 5. 
Assumir o trabalho de sala de aula como um processo comunicacional e desenvolver 
capacidade comunicativa. 6. Reconhecer o impacto das novas tecnologias da 
comunicação e informação na sala de aula (televisão, vídeo, games, computador, 
internet, cd-rom etc.). 7. Atender à diversidade cultural e respeitar as diferenças no 
contexto da escola e da sala de aula. 8. Investir na atualização cientifica, técnica e 
cultural, como ingredientes do processo de formação continuada. 9. Integrar no 
exercício da docência a dimensão afetiva.10. Desenvolver comportamento ético e 
saber orientar os alunos em valores e atitudes em relação á vida, ao ambiente, ás 
relações humanas a si próprios. 

 
É certo que o processo de transposição dos aspectos teóricos metodológicos para 

as práticas pedagógicas é gradual, mas perpassa o planejamento da gestão e coordenação. 

Como diz Santos (2003), “este é o momento de despedida desse modelo com algumas 

resistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, porém não mais 

convincentes e adequados ao tempo presente “. 

A escola deve garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do 

desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Nesse sentido a psicologia 

histórico-cultural subsidia uma organização escolar que supera concepções deterministas e 

organicistas da aprendizagem e desenvolvimento e valoriza o contexto sócio-histórico e o 

papel da mediação na promoção do desenvolvimento humano. Sob a luz dessa abordagem 

a visão a cerca do desenvolvimento abrange uma interação ativa dinâmica e constante entre 

fatores internos e externos a ele, construindo-se histórica e subjetivamente, mediante 

interações com o meio, e, principalmente com as outras pessoas (Barbosa,2008). 

O postulado básico de Vygotsky (1989) é que aprendizagem promove 

desenvolvimento, e nesse processo de humanização, a cultura tem papel essencial. Essa 

ideia sustenta um olhar prospectivo e uma contribuição inédita para o campo a educação, 

consolidada pela definição de nível de desenvolvimento proximal. Por meio dessas 

contribuições a instituição educacional assume papel determinante para as transformações 

em nível cognitivo, pois configura-se como lócus privilegiado do saber historicamente 

construído que se difere das aprendizagens do cotidiano. 
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Assim, entende-se que o contexto educativo não deve contemplar somente 

conhecimentos teóricos, mas sim desenvolver competências. Ressalta-se que o conceito 

de competência implica em mobilizar recursos que promovam habilidades, reflexões, 

conhecimentos, comportamentos e outros processos psicológicos diante de uma situação 

problema, a fim de tomar decisões e fazer encaminhamentos adequados ao enfrentamento 

da situação (Araújo, 2003). 

O avanço permitido pelas contribuições teóricas deve somar-se à apropriação dos 

princípios epistemológicos citados nos Pressupostos Teóricos da Educação Básica 

(unicidade da teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização) na 

construção do Projeto Político-Pedagógico. Esses princípios devem nortear as estratégias 

educacionais, e o ensino que articula teoria e prática requer de todos os partícipes reflexão 

crítica. Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para 

repensar cotidianamente a organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que 

ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? 

Com o objetivo de ultrapassar a fragmentação do conhecimento e do pensamento é 

necessário efetuar a interdisciplinaridade, pois é ela que favorece a abordagem de um 

mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e permite que os 

professores dialoguem e rompam com fazeres individuais. A contextualização visa dar 

sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático- 

pedagógicos, propicia relação entre as dimensões do processo didático (ensinar, aprender, 

pesquisar e avaliar). A flexibilidade curricular a possibilidade de reduzir a rigidez curricular 

ao favorecer o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e 

coletiva, ao invés de atrelar as práticas pedagógicas a grades curriculares repletas de pré- 

requisitos. 

O diálogo necessário para que assumamos concepções e práticas que contemplem 

tais princípios tem espaços instituídos para acontecer: as coordenações pedagógicas, que 

são espaços-tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do 

currículo e organização do trabalho; enfim, para que o coletivo da escola assuma uma 

atitude de transformação do trabalho pedagógico e assim contribua efetivamente para 

mudanças na realidade social de sua comunidade. 
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7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
Para respaldar o PPP, ora 

apresentado/elaborado/construído, 

serão elencados e resumidamente 

descritos alguns documentos, por serem 

considerados  norteadores básicos 

indispensáveis para o bom cumprimento 

da proposta de trabalho. 

 
Por ser uma Escola Classe, 

que atende crianças em estágio inicial de alfabetização, 

a circular número 45/2012 do COENF é basilar, visto que normatiza o conceito, 

dentro da SEEDF, de estudante alfabetizado e não alfabetizado. 

 

De acordo com o referido documento, o estudante alfabetizado é aquele “que 

consegue escrever e ler um texto simples com autonomia. Um alfabetizado entende o 

que lê, isto é, não é um soletrador”. 

 
Partindo desse entendimento e, em consonância com o Currículo em Movimento 

da Educação Básica do Distrito Federal, são delineadas metas de aprendizagem das 

linguagens para os anos iniciais do referido nível de ensino: 

“Assim, espera-se que, ao finalizar o primeiro ano, o estudante leia e escreva 
um pequeno texto, iniciando seu processo de alfabetização na escola, que será 
ampliado durante o segundo e consolidado no terceiro, de forma a usar a 

leitura e a escrita eficientemente em situações comunicativas da vida em sociedade, na 

perspectiva do letramento. Em continuidade ao processo de aprendizagem, ao 

estudante do 2º Bloco (4º e 5º anos) devem ser oportunizadas situações de letramento 

que retomem, aprofundem e ampliem conteúdos num desenvolvimento em espiral do 

currículo.” (Currículo em Movimento, 2013, p. 15-16) 

 

Quanto ao ensino da matemática, um documento norteador do MEC é “Elementos 

conceituais e metodológicos para definição  dos  direitos  de aprendizagem e 

desenvolvimento do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental” do 

Ministério da Educação/2012. 

 
Neste referencial nacional, o ensino da matemática também passa a ser 

organizado por níveis, a fim de possibilitar um melhor planejamento, passível de ser 

avaliado processualmente, garantindo o alcance dos objetivos estabelecidos. 
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Para o Ministério da Educação, reafirmado no Currículo ora vigente, o ensino 

da matemática tem a função de tornar as pessoas cada vez mais capazes de 

resolver problemas cada vez mais complexos; dessa forma, a resolução de 

situações-problemas e o desenvolvimento do raciocínio lógico devem ser uma 

prática constante do professor. 

 
Sobre as concepções de avaliação a serem adotadas/consolidadas/alteradas 

na Escola Classe 48, das Diretrizes de Avaliação/2014 da SEEDF vêm como suporte 

muito importante para nortear a prática a ser formalmente adotada neste PPP. 
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8 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO 

 
 

As Diretrizes de Avaliação educacional 

da SEEDF (2014) constituem suporte didático- 

pedagógico para o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação do trabalho 

pedagógico da instituição escolar. O objetivo é 

organizar e envolver, de maneira articulada, os 

três níveis da avaliação: aprendizagem, 

institucional e em larga escala (ou de redes), e 

reafirmar o compromisso coletivo com a 

aprendizagem de qualidade para todos por 

meio da função formativa da avaliação. 

 

Na concepção formativa todos avaliam e são avaliados, num movimento dialético, 

dialógico e coletivo. 

Essa perspectiva evidencia que a avaliação tem como finalidade promover 

intervenções constantes e rompe com práticas meramente quantitativas. Na avaliação 

formativa está a intenção de acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende. 

Nesse contexto a intenção do avaliador e o uso que se fará da avaliação são mais 

importantes que os instrumentos e procedimentos. É certo que a avaliação somativa 

coexistirá, contudo acredita-se que avaliação formativa possibilita um olhar atento para a 

qualidade dos processos, não prioriza apenas o produto e fortalece a responsabilização 

com a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

e Educação para Sustentabilidade.                   

Nesse cenário a avaliação diagnóstica e a autoavaliação são potencializadas. O 

retorno das informações deve ser tratado como um aliado dos sujeitos, pois possibilita 

perceber avanços e fragilidades. Assim quando se aprende se avalia e enquanto se avalia 

ocorrem aprendizagens por parte dos estudantes e dos professores. 

 

As Diretrizes de Avaliação Educacional foram discutidas e refletidas num encontro 

com o corpo docente e subsidiaram as definições sobre a prática avaliativa que será 

desenvolvida na escola. Quanto ao segmento da Educação Infantil sugere-se que a 

avaliação deve se dar, principalmente, pela observação sistemática, registro em caderno de 

campo, fichas, questionários, portfólios. E que as reflexões, análises e inferências com 
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elaboração diária, comporão o Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento 

Semestral – RDIA. As metas de aprendizagem apresentadas no Currículo da Educação 

Infantil nortearão os aspectos importantes a serem considerados no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental o docente poderá utilizar registros 

pessoais, o Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe. O teor 

desses documentos se compõe, principalmente, de informações referentes às 

aprendizagens já construídas pelo estudante e as que necessitam ser consolidadas, bem 

como as intervenções necessárias para progressão ininterrupta do processo de 

aprendizagem. 

 

Compreende-se que todas as atividades desenvolvidas no âmbito escolar são 

pedagógicas e, portanto, constituem os instrumentos/procedimentos avaliativos. No 

contexto da avaliação formativa as produções são apreciadas com o objetivo de ofertar 

novas aprendizagens. Além disso, comparam-se as aprendizagens dos próprios estudantes 

para identificar estratégias necessárias ao seu avanço. Essa análise é compartilhada com 

o estudante visando estimular seu protagonismo. Ainda nesse sentido sugere-se a auto 

avaliação e a avaliação dos colegas. O professor tem um papel decisivo nesse processo, 

pois sua mediação e sua intencionalidade alavancam as aprendizagens intelectuais e 

pessoais. Ressalta- se, ainda, que como pesquisador de sua prática, o professor também 

promove em si aprendizagem e desenvolvimento. 

O compromisso com a avaliação formativa pressupõe processos dialógicos entre 

todos os sujeitos envolvidos na ação educativa da escola. Quanto às mães, pais e/ou 

responsáveis é preciso conhecer o perfil das famílias, utilizando, por exemplo, questionário 

de levantamento do perfil socioeconômico. Deve-se também proporcionar informações 

sobre a organização do trabalho pedagógico, e especificamente dos critérios de avaliação, 

a fim de alcançar o sucesso escolar almejado por todos. As famílias merecem ter suas 

percepções e expectativas quanto aos processos de ensino e aprendizagem valorizados, e 

têm o direito à compreensão do que significam os registros avaliativos.  

 
Outros aspectos são relevantes para reflexão coletiva no que tange à avaliação 

formativa, como a Educação Especial, uso formativo do dever de casa e do Conselho de 

Classe, recuperação contínua, avaliação formal e informal, provas, testes e notas e ética 

nos processos avaliativos. Entretanto, necessitam de momentos específicos para discussão 

e construção de estratégias que traduzam o fazer coletivo e potencializem essa visão 

emancipatória. 
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A escola Classe 48 planejará, de forma intencional, seus procedimentos/estratégias 

a serem utilizados. Na Educação Infantil será adotado a sanfona do grafismo, o teste de 

sondagem e o relatório descritivo. No 1º bloco e 2º bloco será utilizada a psicogênese da 

língua escrita, mapeamento ortográfico, avaliações escritas, sem aferir notas, e os relatórios 

descritivos. Frisa-se que, na perspectiva da avaliação formativa, todo o trabalho pedagógico 

está sendo avaliado e não só o estudante, mas também o professor e a escola (VEIGA. 

2014). 

O dever de casa será utilizado como estratégia pelo professor, ficando a seu 

critério e responsabilidade a frequência de envio e a sua correção. Registra-se, 

também, a necessidade da escola em aprofundar e refletir sobre o dever de casa e 

suas implicações no cotidiano escolar. 
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9 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA ESCOLA 

 

Durante a construção do 

presente Projeto   Político 

Pedagógico  foram 

considerados       diferentes 

conhecimentos, valores e eixos 

que estruturam  a  nova 

composição  do  Currículo  de 

Educação   Básica     na 

organização  dos  tempos   e 

espaços, no   intuito  de  promover a 

aprendizagem significativa dos alunos da Escola Classe 48 de Ceilândia. 

 

 
Com base no princípio da autonomia, estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDBEN (Lei n° 9394/1996) – e suas alterações, ficou 

incumbido à escola e seus professores (Art. 12 e 13) a construção do PPP. É nesse 

processo de construção que a comunidade escolar (pais, professores, alunos e 

funcionários) debate, discute e estabelece suas concepções relevantes para a 

formação do ser crítico, de mundo, de sociedade, de conhecimento, de currículo, de 

avaliação e tantas outras, com o objetivo de criar referências e diretrizes próprias para 

as práticas que pretende implantar, embasando-se na nova proposta consolidada do 

Currículo em Movimento. 

 
Existem várias formas com as quais os Estados e Municípios podem organizar 

sua estrutura curricular, de modo a atender ao que está estabelecido no Art. 23 da 

LDBEN, como se observa no trecho a seguir: 

 
“A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar”. 
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Dentre  as  formas  de  organização  curricular  que  a  Escola  Classe  48  de 

Ceilândia vinha adotando até o ano de 2013  estão  as  concepções  advindas  do 

Currículo Experimental, visto que o atual Currículo em Movimento teve sua   

implementação regulamentada no ano  de  2014  quando,  então,  a  escola  começou  a 

se organizar conforme esta proposta. Nesta nova organização o regime em ciclos 

intensificou-se estendendo a formação de blocos  aos  demais  anos  iniciais  da  

Educação Básica. Sendo assim, a escola, hoje, atende à Educação Infantil, ao BIA  

(Bloco Inicial de Alfabetização – 1º, 2º e 3º anos), a 4º e 5º anos e a demais turmas 

com especificações, atendendo à demanda de uma escola inclusiva e à formação do ser 

em sua integralidade. Nessa perspectiva são levadas em consideração as variações 

evolutivas dos alunos, seu contexto familiar e social, suas experiências e seu ritmo, 

sempre buscando compreender e atender cada um em suas diferenças e sempre levando 

em consideração sua inclusão na sociedade como cidadão de direitos e deveres e, 

portanto, protagonistas na vida coletiva. Mas é, acima de tudo, o resultado de uma nova 

concepção de escola como espaço onde as aprendizagens não se dão apenas a partir 

de um campo científico definido como, por exemplo, Artes, Matemática, Geografia ou 

História, mas, sim, agregando valor formativo a cada um desses ou de outros campos do 

saber sistematizado. Isso implica, necessariamente, no estabelecimento de uma ética 

curricular que respeita os percursos individuais, mas que impõe o trabalho coletivo com 

vistas à consolidação de uma sociedade democrática, sustentável e de iguais 

possibilidades de acesso. 

Para os anos iniciais a escola organiza seu planejamento visando estabelecer 

metas focando os eixos transversais tais como:  Educação  para  a  Diversidade; 

Cidadania e Educação para os Direitos Humanos bem como a Educação para a 

Sustentabilidade e tendo como Eixos Integradores: Alfabetização; Letramentos e 

Ludicidade, para Educação Infantil levando em consideração os mesmos  

transversais e os seguintes Integradores: Cuidar e Educar; Brincar e Interagir. 

 
Nesta perspectiva de reorganização do trabalho pedagógico vale ressaltar que o 

tipo de avaliação é um fator determinante para a obtenção de aprendizagens 

significativas e quando esta concepção vai além da classificação, preocupando-se com 

o processo de aprendizagem ao longo do desenvolvimento curricular e ocorrendo por 

meio de um acompanhamento do aluno com o objetivo de reorientá-lo a cada dificuldade 

encontrada, situa-se na perspectiva formativa. 
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A avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um processo 
pedagógico. Este processo inclui outras ações que implicam na própria 
formulação dos objetivos da ação educativa, na definição de seus conteúdos 
e métodos, entre outros. A avaliação, portanto, sendo parte de um processo 
maior, deve ser usada tanto no sentido de um acompanhamento do 
desenvolvimento do estudante, como no sentido de uma apreciação final 
sobre o que este estudante pôde obter em um determinado período, sempre 
com vistas a planejar ações educativas futuras. (FERNANDES. FREITAS. 
2007, p. 47) 

 

Toda a organização curricular proposta para o período vigente está alicerçada 

conforme diagnóstico realizado no período de construção do atual PPP (Prioridade do 

direito de aprender do aluno, Discussão coletiva do Currículo, Reflexões e mudanças 

na prática pedagógica, Formação Plena do aluno, Metas bem definidas) e, ainda, em 

documentos oficiais tais como: O Currículo em Movimento, Diretrizes de Avaliação, 

Diretrizes Pedagógicas, LDB. 

 

 
10 PLANO DE AÇÃO DO PPP 
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇOES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Elevar o 

desempenho 

acadêmico dos 

alunos 

Reduzir as taxas de 

reprovação nas áreas de 

conhecimento/ disciplinas 

críticas do ensino 

Implantando um programa 
de acompanhamento 

especial para estudantes 
com dificuldade de 

aprendizagem; 

No decorrer 
do triênio 

Diretora, vice-diretora, 
supervisão escolar, 

secretário coordenação, 
SEAA, SOE, professores 

e conselho escolar. 

2014 - 2019 

 fundamental, identificadas 

no diagnóstico em 10%; 

Implantando um programa 
de acompanhamento 

especial para estudantes em 
distorção; 

   

  
Realizando atividades de 

reforço escolar em horários 
diferenciados; 

   

  
 

   

  
Desenvolvendo projetos que 
incentivem a permanência 

dos estudantes, 
desestimulando o abandono; 

   

  
Desenvolvendo sistemática 
de acompanhamento dos 

principais indicadores; 

   

  
Realizando ações orientadas 
para as turmas com maiores 

taxas de reprovação; 

   

  
 

 

 
  



Página 47  

47 
 
 

  
 
 
 

 
Reduzir o índice dos alunos 

faltosos; 

Utilizando as seguintes 
estratégias: 

 
 

1. Comunicar à secretaria via 
Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI. 

2. Realizar contato telefônico 
com a família; 

3. Na continuidade das faltas 
envio de advertência 
escrita; 

4. Visita em domicílio; 
5. Em caso de reincidência, 

encaminhar ao Conselho 
Tutelar.  
6. Reunião com os pais; 

Palestras; 
 
 

  

 

 

 

 
Assegurar o acesso à 

informação com relação à 

saúde dos alunos. 

 

Dinamizar a rotina da 
educação infantil; 

Assegurar um ensino 
de qualidade e 

garantir a formação 
cidadã; 

Implementar integralmente o 
projeto pedagógico da 

escola; 
 

Garantir o cumprimento das 
diretrizes curriculares em 

todas as turmas; 
 

Avaliar qualitativamente 
100% dos alunos; 

Capacitando a equipe 
pedagógica e o corpo 

docente; 
 

Elaborando ou revisando e 
colocando em prática a 
proposta pedagógica de 
acordo com as diretrizes 

curriculares. 

No decorrer 
do triênio 

Diretora, vice-diretora, 
supervisão escolar, 

secretário coordenação, 
EAA, SOE, professores e 

conselho escolar. 

2014 - 2019 

  Implantando um sistema de 
acompanhamento da 
implementação das 

diretrizes curriculares. 
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  Promovendo reuniões 
sistemáticas com os pais/ 

responsáveis. 
 

Capacitando os professores 
para implementação integral 

dos currículos. 
 

Implantando um programa 
de acompanhamento 

especial para estudantes 
com dificuldade de 

aprendizagem. 
 

Implantando uma 
sistemática de 

acompanhamento e 
avaliação contínua dos 

estudantes. 
 

Realizando avaliação 
diagnóstica no início de cada 

etapa de ensino. 
 

Elaborando ou revisando as 
diretrizes curriculares, 

considerando os resultados 
das avaliações dos 

estudantes. 
 

Realizando reuniões 
periódicas de planejamento, 
monitoramento e avaliação; 

 
Definindo e publicando o 

planejamento, as metas e os 
objetivos da escola; 

 
Fortalecendo a gestão 
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  democrática e participativa 
na escola. 

 
Aperfeiçoando as 

ferramentas de gestão 
escolar; 

 
Documentando e divulgando 

as principais atividades 
realizadas pela escola; 

 
Elaborando e divulgando 

material informativo sobre a 
gestão escolar; 

 
Normatizando os processos 
administrativos e os acordos 

de convivência. 

   

Aprimorar a gestão 
escolar e as práticas 

pedagógicas da 
escola 

Aperfeiçoar a gestão de 
processos, reduzindo o 
tempo de resolução das 

demandas. 

Realizando reuniões 
periódicas de planejamento, 
monitoramento e avaliação. 

 
Definindo e publicando o 

planejamento, as metas e os 
objetivos da escola. 

 
Fortalecendo a gestão 

democrática e participativa 
na escola. 

 
Aperfeiçoando as 

ferramentas de gestão 
escolar. 

 
Elaborando e divulgando 

material informativo sobre a 
gestão escolar. 

Documentando e divulgando 

No decorrer 
do triênio 

Diretora, vice-diretora, 
supervisão escolar, 

secretário coordenação, 
EAA, SOE, professores e 

conselho escolar. 

2014 - 2019 



 

 50 

  as principais atividades      

  realizadas pela escola.      

  
Normatizando os processos 

     

  administrativos e os acordos      

  de convivência.      

Assegurar uma Estimular a participação 
dos 

Desenvolvendo projetos 
que 

 No 
decorrer 

  2014 - 2019 

gestão democrática estudantes em atividades estimulem o 
protagonismo 

 do triênio  Diretora, vice-diretora, 
supervisão escolar, 
secretário, 
coordenação, EEAA, 
SOE, professors e 
conselho escolar. 

 

e participativa, voluntárias realizadas 
junto 

juvenil e uma maior      

 à comunidade escolar participação dos 
estudantes 

     

  nos processos da escola.      
        
  Desenvolvendo 

atividades pedagógicas 
fora da sala de aula. 

     

  
Assegurar a participação 

Capacitando os docentes 
em estratégias 
pedagógicas 

     

 dos funcionários não 
docentes em cursos 
de aperfeiçoamento, 

em até dois anos. 

para recuperação dos 
estudantes com 

dificuldades no processo 
de aprendizagem. 

     

 
Elevar a participação 

dos pais e da 
comunidades nos 

processos e atividades 
da 

Desenvolvendo 
atividades pedagógicas 

fora da sala de aula. 

     

 escola.  
Desenvolvendo ações de 

     

  orientação aos 
estudantes 

     

  quanto aos seus direitos      
  relacionados à saúde.      

  Capacitando os docentes      



 

  em métodos de 
avaliação 

     

  contínua e qualitativa.      
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Capacitando os docentes 

em novas práticas e 
metodologias de ensino. 

Desenvolvendo atividades 
voltadas para integração, 
cooperação, respeito e 
motivação da equipe de 
profissionais da escola. 

   

Garantir uma 
estrutura adequada 
ao ambiente escolar 
e às necessidades 

pedagógicas da 
escola 

Suprir os ambientes 
escolares com os 

equipamentos e materiais 
necessários ao 

desenvolvimento de suas 
diversas atividades. 

 
Garantir equipamentos e 

instrumentos de apoio 
pedagógico estejam em 
condições adequadas de 

uso. 

Adquirindo / ampliando o 
acervo bibliográfico da 

escola. 
 

Equipando as salas de aula 
com materiais pedagógicos 
e didáticos necessários as 

atividades escolares. 
 

Adequando as salas de aula 
às necessidades 

pedagógicas. 

No decorrer 
do triênio 

Diretora, vice-diretora, 
supervisão escolar, 

secretário coordenação, 
EEAA, SOE, professores 

e conselho escolar. 
 
 
 
 
 

 
 

2014 - 2019 

Aprimorar a gestão 
escolar e as práticas 

pedagógicas da 
escola 

Aperfeiçoar a gestão de 
processos, reduzindo em 

30% o tempo de resolução 
das demandas. 

Realizando reuniões 
periódicas de planejamento, 
monitoramento e avaliação; 

 

Definindo e publicando o 
planejamento, as metas e os 

objetivos da escola. 

No decorrer 
do triênio 

Diretora, vice-diretora, 
supervisão escolar, 

secretário coordenação, 
EEAA, SOE, professores 

e conselho escolar. 

2014 - 2019 

  
Fortalecendo a gestão 

democrática e participativa 
na escola. 

Aperfeiçoando as 
ferramentas de gestão 

escolar. 

   

  
Documentando e divulgando 

as principais atividades 
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    realizadas pela escola. 

 
Elaborando e divulgando 

material informativo sobre a 
gestão escolar. 

 
Normatizando os processos 
administrativos e os acordos 

de convivência. 

   

Assegurar uma 
gestão democrática 

e participativa. 

 Desenvolvendo projetos que 
estimulem o protagonismo 

juvenil e uma maior 
participação dos estudantes 

nos processos da escola; 

No decorrer 
do triênio 

Diretora, vice-diretora, 
supervisão escolar, 

secretário coordenação, 
EEAA, SOE, professores 

e conselho escolar. 

2014 - 2019 

 
Assegurar que todos os 

estudantes recebam 
orientações sobre cuidados 
com a saúde física e mental. 

Desenvolvendo projetos que 
estimulem o protagonismo 

juvenil e uma maior 
participação dos estudantes 

nos processos da escola. 

   

   
Desenvolvendo projetos que 
estimulem o compromisso 
dos estudantes para com o 
seu próprio aprendizado. 

   

 
Elevar em 70% a 

participação dos pais e da 
comunidade nos processos 

e atividades da escola. 

Capacitando os docentes 
em estratégias pedagógicas 

para recuperação dos 
estudantes com dificuldades 

no processo de 
aprendizagem. 

   

  
Desenvolvendo ações de 
orientação aos estudantes 
quanto aos seus direitos 

relacionados à saúde. 
Desenvolvendo atividades 

pedagógicas fora da sala de 
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  aula. 

 
Desenvolvendo atividades 
voltadas para integração, 
cooperação, respeito e 
motivação da equipe de 
profissionais da escola. 

   

Garantir uma 
estrutura adequada 
ao ambiente escolar 
e às necessidades 

pedagógicas da 
escola 

Suprir os ambientes 
escolares com os 

equipamentos e materiais 
necessários ao 

desenvolvimento de suas 
diversas atividades. 

 

 

Adquirindo / ampliando o 
acervo bibliográfico da 

escola. 
 

Equipando as salas de aula 
com materiais 

pedagógicos e didáticos 
necessários as atividades 

escolares. 
 

Adequando as salas de aula 
às necessidades 

pedagógicas. 

No decorrer 
do triênio 

Diretora, vice-diretora, 
supervisão escolar, 

secretário coordenação, 
SEAA, SOE, professores 

e conselho escolar. 

2014 – 2019 
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11 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 
 

Segundo Veiga (2014) “as verdadeiras mudanças que provocam 

transformações estruturais e, 

consequentemente  históricas, 

ocorrem de  maneira processual, 

em   sequencialidade   e 

continuidade.” Por esse motivo a 

apreciação dos resultados  parciais 

e finais   do Projeto  Político- 

Pedagógico,  confrontando-os com 

os objetivos e ações definidas torna- 

se     imprescindível.     Implica     em analisar as causas do 

sucesso ou insucesso do trabalho pedagógico para a sua reorganização. Esse 

acompanhamento consiste na observação sistemática das ações propostas no 

Projeto, bem como os registros que subsidiarão as discussões coletivas em 

momentos como os destinados à avaliação institucional previstos em Calendário 

Escolar da SEEDF e os Conselhos de Classe. Esses espaços sugerem um 

marco temporal; contudo, as Coordenações Pedagógicas e as reuniões do 

Conselho Escolar são oportunidades de tempos, espaços e momentos que 

servem para avaliação. Serão utilizados procedimentos/instrumentos como 

fichas, questionários, encontros e reuniões. O acompanhamento e a avaliação 

da execução do Projeto indicarão aspectos que precisam ser revistos, 

replanejados e os que merecem ser potencializados. 
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12 PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

 

 



Página 55  

55 
 

QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS. E OU 
INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

 
PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES  PROFESSOR 

(ES)   
RESPONSÁVEL 

(IS) 

 AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO 

       
       
Transição       

       

       

       

Inclusão Promover, por meio de Construindo portfólio temático  Todos  Avaliação durante a 
 atividades pedagógicas, ações individual; Promovendo a Semana    aplicação das ações 
 inclusivas que assegurem o Distrital de Conscientização e    sugeridas, coordenações 
 desenvolvimento acadêmico, a Promoção da Educação Inclusiva     coletivas, conselhos e 
 do ENEE ao meio escolar e de Luta da Pessoa com  
 social. Deficiência; Orientando os 
  servidores quanto ao trato e 
  acompanhamento dos 
  ENEEs no ambiente escolar; 
  Incentivando a participação dos 
  ENEEs em eventos na e fora da 
  escola. 

 
 

 
Indisciplina Combater e reduzir a Promovendo momentos de formação SOE e equipe Por meio da participação 

 indisciplina e a violência escolar e informações aos pais e gestora dos pais e professores na 
  professores sobre indisciplina;  diminuição dos conflitos 
  Convocando individualmente o aluno  existentes na escola; no 
  e ou responsável; Realizando  cotidiano escolar. 
  palestras com o Conselho Tutelar e   

  com a Delegacia da Criança   

  direcionadas aos pais; Divulgando e   

  aplicando efetivamente o regimento   

  escolar;   

Escola/Família: uma Promover ações, dentro da Desenvolvendo atividades SOE e equipe A partir da participação 
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Leitura: uma janela para Estimular os estudantes a Selecionando autores específicos Coordenação Acontecerá a partir da 
o mundo realizar leitura permanente para para cada momento de estudo pedagógica, participação efetiva do 

 estarem, continuamente literário; Confeccionando material professores. estudante durante o 
 atualizados frente aos desafios pedagógico em salas a partir dos  processo e nas atividades 
 e perspectivas do mundo e à estudos dirigidos de cada autor e obra  desenvolvidas; 
 realidade que estão inseridos, para exposição; Confeccionando a  Nos momentos de 
 ajudando-os a se tornarem Sacolinha da Leitura;  abertura e culminância do 
 leitores, escritores e letrados; Promovendo o dia da história;  projetos; nas 
  Estimulando a utilização regular da  coordenações; 
  sala de leitura; promovendo gincana   

  literária e atividades artísticas;   

  Produzindo diferentes gêneros   

  textuais em sala;   

 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

 

 
 
 

 

Projeto “Lugar de 
criança é na escola” 

Reduzir o índice de alunos 
faltosos, a fim de elevar o 
desempenho acadêmico 

Levantamento semanal das 
crianças ausentes, ligações 

telefônicas, envio de carta às 

SOE, equipe 
gestora, 

servidores 

Durante todo o ano letivo 

 dos mesmos. famílias, orientação individual readaptados e  

  às famílias e professores  

  encaminhamento ao   

  Conselho Tutelar   

Psicomotricidade e 
musicalidade 

Desenvolver atividades de 
coordenação motora fina e 
grossa, bem como noções 

de ritmo e lateralidade. 

Circuito psicomotor e 
atividades com música 

Professores da 
Educação Infantil 
e coordenação 

pedagógica. 

Ao longo do ano letivo. 

Olimpíada e Gincana da 
Escola Classe 48 

Promover a interação entre 
alunos e servidores da 

Gincanas, provas 
diversificadas e competições 

Professor do 
CID/Futsal, 

Por meio da participação 
efetiva de todos ao longo do 

 escola por meio de esportivas professores projeto. 
 brincadeiras, jogos e  regentes, equipe  

 atividades físicas  gestora e  

 desportivas.  coordenação  
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 PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) 
 

 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 2018 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

Promover formação continuada Oficinas, palestras, estudos Profissionais da Professores Durante o ano Ao final de cada 
atendendo às demandas dirigidos e trocas de própria escola e  letivo, nas formação e no 

específicas da escola experiências convidados; outros  coordenações Conselho de 
  profissionais  coletivas, às Classe; 

    quartas – feiras  

Capacitar, analisar e refletir, de Oficinas, palestras e Profissionais da Professores Durante o ano Ao final de cada 
forma consciente, sobre a estudos dirigidos sobre própria escola e  letivo, nas formação, no 

estrutura fonológica da linguagem consciência fonológica/ convidados; outros  coordenações Conselho de 
oral e escrita. fonética; profissionais  coletivas, às Classe e por 

    quartas – feiras meio dos 
     resultados 
     obtidos pelos 

     alunos. 

Promover a integração Realização de encontro de Profissionais da Professores Durante o ano No Conselho de 

família/escola/comunidade, 
de forma a favorecer o bom 

pais; 
Reunião de pais; 

própria escola e 
convidados; outros 

 letivo, nas 
coordenações 

Classe e na 
observação do 

desenvolvimento do ensino/  profissionais  coletivas, às aumento e da 
aprendizagem dos estudantes    quartas – feiras qualidade da 

     participação dos 

     pais. 

Reconhecer a importância da Formação sobre disciplina; Profissionais da Professores Durante o ano Ao final de cada 
disciplina (comportamento) para  própria escola e e letivo, nas formação e no 
uma vida organizada e saudável,  convidados; outros comunidade coordenações Conselho de 
também, como fator fundamental  profissionais  coletivas, às Classe 

para o desenvolvimento e    quartas – feiras  

crescimento pessoal.      

Compreender o papel da Oficinas, palestras e 
estudos dirigidos sobre 
Letramento matemático; 

Profissionais da Professores Durante o ano Ao final de cada 
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matemática, seu uso e  própria escola e  letivo, nas formação, 
necessidade no mundo convidados; outros coordenações  

globalizado profissionais coletivas, às  

  quartas – feiras  

Resgatar os valores humanos, Oficinas sobre jogos 
cooperativos; 

Profissionais da Professores Durante o ano Ao final de cada 
como amizade, cooperação, própria escola e  letivo, nas formação. 

solidariedade e respeito. convidados; outros  coordenações  

 profissionais  coletivas, às  

   quartas – feiras  

Promover encontros com os pais, Oficinas da psicogênese; Profissionais da Pais Durante o ano Ao final dos 
permitindo a eles o entendimento  própria escola e  letivo. Encontros 
e a compreensão do processo de  convidados; outros    

alfabetização nos níveis  profissionais    

psicogenéticos      

Orientar os professores na Estudo dirigido sobre Profissionais da Professores Durante o ano Ao final de cada 

construção do relatório elaboração do RAV; própria escola e  letivo, nas formação. 
  convidados; outros  coordenações  

  profissionais  coletivas, às  

    quartas – feiras  

Contribuir para a compreensão da Oficinas sobre QVL; Profissionais da Professores Durante o ano Ao final de cada 
posicionalidade e agrupamentos  própria escola e  letivo, nas formação. 

de números na base dez  convidados; outros  coordenações  

  profissionais  coletivas, às  

    quartas – feiras  

Conhecer a funcionalidade do Palestras e estudos Profissionais da Professores Durante o ano Ao final de cada 
mapeamento para intervir no dirigidos sobre própria escola e  letivo, nas formação. 

processo de Mapeamento ortográfico; convidados; outros  coordenações  

ensino/aprendizagem, observando  profissionais  coletivas, às  

os erros.    quartas – feiras  

Minimizar dificuldades Reforço Profissionais da Estudantes Durante o ano Conselho de 
evidenciadas no processo de  própria escola  letivo Classe; 

aprendizagem, intervindo      

individualmente.      
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Organizar e sistematizar as 
atividades de acordo com a 

necessidade de cada ciclo/ano. 

Coordenação de núcleo Coordenadores e 
professores 

Professores Durante o ano 
letivo 

Ao final de cada 
formação e no 
Conselho de 

Classe; 

Planejar e direcionar o trabalho 
em sala. 

Planejamento da aplicação 
da proposta curricular em 

sala. 

Profissionais da 
própria escola e 

convidados; outros 
profissionais. 

Professores Durante o ano 
letivo 

 

Aprimorar o trabalho 
desenvolvido dentro da escola. 

Pesquisas diretas e indiretas 
na área de educação; 
Coordenação de núcleo; 

Profissionais da 
própria escola e 

convidados; outros 
profissionais 

Professores Durante o ano 
letivo, nas 

coordenações 
coletivas, às 

quartas – feiras 

 

Atualizar a formação profissional. Formação na EAPE e 
instituições conveniadas. 

Profissionais da 
própria escola e 

convidados; outros 
profissionais 

Professores Durante o ano 
letivo, nas 

coordenações 
coletivas, às 

quartas – feiras 

 

E outros temas, de acordo com as necessidades e demandas evidenciadas durante o trabalho pedagógico. 
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COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA ESCOLA CLASSE 48 DE CEILÂNDIA 
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Projeto “Lugar de criança é na escola” 

mailto:Ec48@creceilandia.com


 

JUSTIFICATIVA 

 
A infrequência é um problema complexo e se relaciona diretamente com a 

reprovação por atingir um número elevado de faltas e consequentemente a falta 

de pré-requisitos. Para evitar a evasão escolar, é necessário que se faça uma 

ação que busca resgatar o aluno, realizando campanha de esclarecimento, 

mostrando que o acesso e frequência na escola é um direito da criança e do 

adolescente e que, o responsável pode, inclusive, responder judicialmente 

quando seus filhos evadem das escolas. É importante realizar palestras com o 

Conselho Tutelar, com o intuito de conscientizar os pais e responsáveis, a fim de 

evitar a repetência escolar. O Projeto, portanto, ao mesmo tempo em que atrai o 

aluno para a escola, busca combater as causas da evasão. A Equipe Pedagógica 

realiza reuniões com professores, visitas nas residências de alunos com número 

elevado de faltas, e faz contato com o conselho tutelar. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

 
 

Reduzir o índice de estudantes faltosos, a fim de elevar o desempenho 

acadêmico dos mesmos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Diminuir a repetência escolar; 

 Manter os estudantes inseridos no contexto escolar; 

 Acompanhar a assiduidade dos alunos; 

 Apresentar para educadores, famílias e estudantes, a importância da 

educação formal, e assim fazer da relação aluno-escola uma relação de 

amizade e não de obrigação; 
 Criar nas famílias o senso de responsabilidade em relação à educação dos 

seus filhos; 

 Formar cidadãos críticos e conscientes de suas responsabilidades. 



 

METODOLOGIA 

1ª ETAPA 

 Envio de carta às famílias acompanhadas; 

 Levantamento semanal das crianças ausentes, realizado por funcionário 

designado, nos seguintes horários; 

Matutino: 08:30 

Vespertino: 14:00 

 Contato telefônico às famílias, seguido de registro imediato em formulário 

específico; 

 Ampla divulgação do projeto à comunidade escolar; 

 Promoção de momentos de conscientização sobre o tema, com a 

comunidade, envolvendo a participação do Conselho Tutelar, SOE e Direção da 

Escola, 

 

 
2ª ETAPA 

 
 

 Convocação das famílias à escola, para esclarecimentos sobre a 

ausência das crianças, após 5 faltas consecutivas ou alternadas, a ser feita pelo 

SOE, devidamente registrado. 

 
 

3ª ETAPA 

 

 Os estudantes que permanecerem faltosos, devidamente identificados e 

mencionados em Conselho de Classe, serão visitados a partir do 2º bimestre. 

 Esgotadas as providências e esforços descritos anteriormente, o 

Conselho Tutelar será informado para as medidas que entender cabíveis de 

acordo com o Art 136 do E.C.A. 



 

CRONOGRAMA 
 

 
 
 

Estratégia 

Execução 

F
e
v
. 

M
a
r. 

A
b
ril 

M
a
io

 

J
u
n
. 

J
u
l. 

A
g
o
. 

S
e
t. 

O
u
t. 

N
o
v
. 

Elaboração das fichas e formulários 
necessários 

x
          

Reunião com o Conselho Tutelar 

x
          

Reunião de planejamento com os 
colaboradores do Projeto 

 

x
         

Apresentação do projeto para a 
comunidade escolar 

 
x
         

Execução do projeto  

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

Encaminhamento dos casos ao Conselho 
Tutelar 

   

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

x
 

 
 

 

COLABORADORES 

 
 

 SOE (responsável); 

 Direção; 

 Secretaria; 

 Funcionários readaptados; 

 Professores; 



 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
ESCOLA CLASSE 48 DE CEILÂNDIA 
Ec48@creceilandia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto de psicomotricidade na Educação infantil 
(Circuito e Remelexo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:Ec48@creceilandia.com


 

INTRODUÇÃO 

 

A importância da psicomotricidade na Educação Infantil, contribui para que 

os alunos conquistem a sua autonomia e construam seu próprio conhecimento. A 

psicomotricidade tem uma grande importância no desenvolvimento da criança, e 

desde o início o educador precisa trabalhar para a evolução e amadurecimento 

da vida emocional, cognitiva, social e estimular a imaginação e criatividade do 

aluno. Por isso a relação entre o processo de Ensino – Aprendizagem e a 

educação motora devem ser aplicadas por faixa etária e respeitando as diferenças 

e limites das crianças, conduzida de forma lúdica, levando-as a fazer uso de 

diferentes gestos, postura e expressões corporais para o desenvolvimento correto 

da coordenação motora de grandes e pequenos músculos, equilíbrio, velocidade, 

agilidade, ritmo, saltar, correr, dançar, arremessar e atuar de forma individual e 

coletiva em brincadeira livres e dirigidas. É necessário que a criança se sinta 

segura para vencer desafios do meio em que se vive. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

O projeto aborda as diversas possibilidades de trabalhar na educação 

infantil os conceitos da psicomotricidade. A criança se expressa e se comunica de 

várias formas: por meios de gestos, mímicas faciais, brincadeiras, sensações 

táteis, jogos, etc. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
 

- Elaborar atividades que possibilitem a interação da criança com outras 

crianças, promovendo o seu desenvolvimento motor e cognitivo. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

- Reconhecer o uso progressivo do próprio corpo em brincadeiras e na interação 

com os outros. 

- Conhecer as partes do corpo de modo a adquirir consciência de suas 

potencialidades. 

- Valorizar suas conquistas corporais e a dos colegas. 

 
 

 

Valorizar e ampliar o movimento pela utilização de diferentes modalidades  



 

de dança. 

- Explorar diversas formas de comunicação (tônica, gestual e verbal). 

- Adquirir a imagem positiva de si, ampliando a autoconfiança, a autoestima, 

colocando em prática a autonomia. 

 
METODOLOGIA 

 
 

O projeto acontece nas dependências da E.C 48 de Ceilândia (parquinho, 

pátio e quadra coberta), com as turmas de Educação infantil, nos turnos matutino 

e vespertino, com a duração em torno de 40 minutos por turma, sob a direção dos 

coordenadores e professores regentes. Para trabalhar esse projeto utilizamos 

músicas, cartazes, corda, bolas, sucatas, cones, cama elástica, escorregador, 

bambolê, tecido etc. 

 

 
CRONOGRAMA 

 

 

O presente projeto acontecerá uma vez por semana, durante todo o ano 
letivo. 

 
 
 

 

COLABORADORES 

 

 
 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
 PROFESSORES REGENTES 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 

Coordenação Regional de Ensino - Ceilândia 

 

 

 

Plano de Ação 2018 
Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 

 
 
 

CRE: CEILÂNDIA 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 48                                                             Telefone: 39016881 

Psicólogo responsável: ROSIMEIRE AFONSO DUTRA FREITAS                          Matrícula SEEDF: 200451 - 8     CRP: 

E-mail: rosimeiredutra@gmail.com                                                                       Celular: 61 9996270062 

Turno(s) de atendimento: MATUTINO E VESPERTINO 

Pedagogo responsável: CAMILLI DE CASTRO BARROS                                Matrícula SEEDF: 208406 - 6                          

E-mail: camilli.castro@edu.se.df.gov.b                                                Celular: 61 984566894 

Turno(s) de atendimento: MATUTINO E VESPERTINO 
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Diagnóstico inicial 

A Escola Classe 48 de Ceilândia está localizada na EQNP 26/30 – Área Especial – Setor P Sul, implantada em 1979 e inaugurada em três 

de março de 1980, sendo regulamentada em 10 de agosto de 1981, pela portaria de nº 42. Esta Instituição de Ensino possui localização 

de fácil acesso para a maioria dos estudantes, que residem nas quadras próximas, há poucos estudantes que moram no setor de chácaras 

e nos Condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente. A clientela é heterogênea, em relação ao nível sócio econômico e cultural, com grau de 

escolaridade variando de não alfabetizados a graduados. Atualmente são atendidos 736 alunos, com faixa etária entre 04 e 14 anos, nas 

modalidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental. A escola busca favorecer a elaboração de referenciais que sejam articulados e 

construídos coletivamente, fortalecendo o fazer pedagógico conforme o Currículo dos Anos Iniciais, as Diretrizes de Avaliação e a Proposta 

Político Pedagógica. É uma instituição que busca promover a formação integral de seus alunos, facilitando o acesso ao conhecimento, 

identificando suas potencialidades e limitações, de maneira que todo estudante seja ativo e participativo na construção do seu próprio 

saber. A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem tem caráter multidisciplinar, formada por uma profissional com formação em 

Pedagogia, e por uma psicóloga mestre em Psicologia Escolar. A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem pretende atuar sempre 

em articulação com os profissionais, tais como gestores, coordenadores e docentes, bem como com o Serviço de Orientação Educacional 

e Sala de Recursos, quando se tratar de estudantes com deficiência e queixas escolares. Prima-se pela atuação institucional, visando 

contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas e desenvolvimento dos atores da instituição, o que favorece a promoção da 

melhoria do desempenho de todos os estudantes, com e sem deficiência, e viabiliza a concretização de uma cultura de sucesso escolar.  

 
 
 
 
 

 

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

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Mapeamento 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 2 
2.14 – Reorganizar, 
por meio de amplo 
debate com os 
profissionais da 
educação, o trabalho 
pedagógico, 
buscando melhorar 
a qualidade da 
educação. 
 
2.35 – Fomentar 
ações pedagógicas 
que promovam a 
transição entre as 
etapas da educação 
básica e as fases do 
ensino fundamental 
e que gerem 
debates e 
avaliações entre os 
profissionais da 
educação sobre a 
organização escolar 
em ciclos e a 
organização do 
trabalho pedagógico, 
buscando melhorar 
a qualidade da 
educação. 
 
2.54: Desenvolver 
mecanismos 
democráticos para 
elaboração, 
acompanhamento e 
avaliação dos 

Conhecer e analisar o 
contexto do cotidiano 
escolar realidade da 
Escola Classe 21 de 
Ceilândia, em suas 
várias dimensões 
(pedagógica, 
administrativa, social, 
cultural, entre outras), 
a fim de subsidiar a 
atuação preventiva e 
institucional. 
 

Identificar as 
potencialidades dos 
diferentes sujeitos 
com vistas a 
promover situações 
de sucesso escolar e 
melhoraria da 
qualidade do ensino 
ofertado; 
 
 

Observar as diferentes 
atividades 
desenvolvidas na 
instituição escolar, 
tais como coletivas, 
salas de aula, 
conselhos de classe, 
eventos, reuniões, 
festividades, 
momentos de 
planejamento e 
outros. 

 
Análise de documentos 

da escola: PPP, 
Regimento Interno, 
dentre outros. 

 
Análise dos índices de 

avaliações internas e 
externas. 

 
Conversas informais e 

entrevistas com a 
equipe gestora, 
coordenação 
pedagógica e grupo 
de professores, 
acerca do trabalho 
pedagógico realizado 
na escola. 

 
 
 

Pedagoga 
Psicóloga 
 

Ao longo do ano 
letivo, com ênfase no 
1º Bimestre. 

Será adotada, em 
todos os momentos 
de atuação desta 
equipe, a avaliação 
formativa e 
autoavaliação,  
enfatizando a reflexão 
sobre a relevância 
das informações 
construídas e 
possibilidades de 
ação nas demais 
dimensões da 
atuação instituição. 
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projetos político-
pedagógicos das 
unidades escolares. 
Meta 5 
5.6 – Estimular as 
unidades escolares à 
criação de seus 
respectivos 
instrumentos de 
avaliação e 
acompanhamento, 
considerando o 
sentido formativo da 
avaliação, 
implementando 
estratégias 
pedagógicas para 
alfabetizar todos os 
alunos e alunas até o 
final do terceiro ano 
do ensino 
fundamental. 
Meta 7 
7.20 – Definir, após 

discussão com os 
atores envolvidos, os 
direitos e os 
objetivos de 
aprendizagem e 
desenvolvimento 
para cada ano-
período ou ciclo do 
ensino fundamental 
e para cada ano ou 
período do ensino 
médio, considerando 
o currículo em 
desenvolvimento no 
sistema de ensino do 
Distrito Federal. 
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DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Assessoria ao 
trabalho coletivo 

Meta 2: 
Estratégias:  
 
2.14- Reorganizar, por 
meio de amplo debate 
com os profissionais 
da educação, o 
trabalho pedagógico, 
buscando melhorar a 
qualidade da 
educação 
2.38 – Garantir o 
atendimento aos 
estudantes com 
necessidades 
educacionais 
especiais transitórias 
ou não, segundo a 
Resolução CNE/CEB 
nº 2, de 2001, nas 
salas de apoio à 
aprendizagem, 
garantindo a presença 
de profissional 
responsável. 
2.54 – Desenvolver 
mecanismos 
democráticos para 
elaboração, 
acompanhamento e 
avaliação dos projetos 
político-pedagógicos 
das unidades 
escolares. 
2.56 – Articular escola, 

Contribuir para a 
ressignificação e 
aprimoramento da 
práxis pedagógica do 
professor. 
 

Assessorar o trabalho da 
equipe gestora e  
coordenação. 

 
Participar ativamente dos 

Conselhos de Classe 
e demais 
tempos/espaços 
escolares. 

 
Participar da comissão de 

reelaboração do PPP 
da escola e da 
organização do 
trabalho pedagógico, 
de forma a contribuir 
para o 
desenvolvimento do 
trabalho coletivo da 
unidade escolar. 

 
Desenvolver ações de 

formação continuada 
voltadas para o 
desenvolvimento dos 
diferentes 
profissionais da 
instituição escolar. 

 

Realização estudos 
teórico-práticos sobre 
temas relevantes e 
condizentes com o 
contexto escolar. 

 
Promoção de espaços de 

reflexão, capazes de 
favorecer a 
ressignificação das 
concepções de 
desenvolvimento, de 
aprendizagem, de 
ensino, de avaliação, 
dentre outras 
(mensalmente); 

 
Participação  nas ações 

coletivas buscando 
favorecer atividades 
intencionais e 
articuladas entre 
todos os profissionais 
da Unidade Escolar:  

 
Estudo e análise dos 

documentos da 
escola e da SEE 
(PPP,  regimento 
escolar, diretrizes, 
portarias). 

 
Realização de ações 

voltadas à formação 
continuada dos 

Pedagoga 
Psicóloga  
 

Durante todo o ano 
letivo; 
 
 
 

Os professores 
registrarão suas 
considerações em 
instrumento 
construído para 
verificar: 
-Relevância do 
conteúdo de 
formação; 
-Estratégia utilizada; 
-Organização do 
tempo/espaço; 
-material de apoio 
disponibilizado. 
Através de 
instrumento avaliativo 
a ser respondido por 
todos os profissionais 
participantes dos 
processos de atuação 
da EEAA a fim de 
verificar: 
-Relevância do 
conteúdo de 
formação; 
-Estratégia utilizada; 
-Organização do 
tempo/espaço; 
-Material de apoio 
disponibilizado. 
 
O feedback ou retorno 
de informações aos 
aprendizes é 
indispensável para o 
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família e comunidade 
com os conselhos 
escolares, os 
conselhos de defesa 
dos direitos de 
crianças e 
adolescentes, as 
entidades religiosas e 
congêneres, com 
vistas ao combate ao 
trabalho infantil em 
todo o Distrito Federal 

Promover e fomentar 
espaços de discussão 
e reflexão sobre os 
desafios presentes 
nos processos de 
ensino-aprendizagem 
ocorridos no contexto 
escolar. 

 
Favorecer ações 

destinadas à parceria 
entre família e escola. 

 
 
Realizar intervenções 

voltadas para a 
inclusão e respeito à 
diversidade. 
 

professores (ênfase 
na Educação Infantil), 
viabilizando e 
fortalecendo a 
aquisição de 
conhecimentos 
teóricos que atendam 
as demandas 
formativas específicas 
da escola. 

 
Participação ativa no 

planejamento e 
elaboração das 
diferentes atividades 
desenvolvidas no 
contexto escolar. 

 
Desenvolvimento do 

projeto Assembleias 
escolares. 

 
 
Desenvolvimento de 

atividades em 
conjunto com o 
professor no contexto 
de sala de aula. 

 
 

processo avaliativo 
formativo, seja em 
sala de aula, seja no 
exercício profissional, 
propiciando que o 
avaliado se mantenha 
informado sobre suas 
aprendizagens. Trata-
se de um recurso 
pedagógico alinhado 
à avaliação formativa 
por possibilitar aos 
sujeitos perceberem 
seus avanços e suas 
fragilidades e 
buscarem a 
autorregulação para 
aprender mais. 
 

 
 
 

DIMENSÕES DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 
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Acompanhamento do 
Processo de Ensino e 
Aprendizagem 

Meta 2: 
Estratégias:  
 
2.12 – Criar 

mecanismos para o 
acompanhamento 
individualizado dos 
alunos do ensino 
fundamental, 
atentando para as 
especificidades do 
estudante de forma a 
garantir a qualidade 
do atendimento. 
 
Meta 4: 
Estratégias:  
 
4.6 – Ampliar a 
formação continuada 
dos profissionais das 
escolas regulares do 
Distrito Federal, nas 
diferentes áreas de 
atendimento aos 
estudantes com 
deficiência, transtorno 
global do 
desenvolvimento e 
altas habilidades ou 
Superdotação; 
4.18 – Apoiar ações 

de enfrentamento à 
discriminação, ao 
preconceito e à 
violência, visando ao 
estabelecimento de 
condições adequadas 
para o sucesso 
educacional dos 
educandos com 

Contribuir para que o 
professor construa  
alternativas teórico-
metodológicas de 
ensino com foco na 
construção de 
competências e no  
sucesso escolar. 
 
Favorecer a 
promoção de 
situações didáticas de 
apoio à aprendizagem 
do estudante com 
queixa escolar, 
redirecionando o foco 
para o processo de 
ensino e 
aprendizagem.   
 

Intervir nas situações de 
queixas escolares por 
meio do PAIQUE 
(Procedimento de 
Avaliação e 
Intervenção das 
Queixas Escolares) 
nos três níveis: aluno, 
escola e família (se 
necessário); 
 

Promover espaços de 
escuta das queixas 
dos professores, 
fomentando reflexões 
sobre as concepções 
de aprendizagem e 
desenvolvimento. 
 
Acompanhar direta e 
indiretamente os 

Observação em salas 
de aula, com vistas a  
 
Realização de ações 
de acompanhamento 
sistemático, individual 
ou em pequenos 
grupos, formados 
pelos estudantes com 
queixa escolar. 
 
Planejamento, 
execução e avaliação 
do projeto interventivo 
(em conjunto com a 
supervisão, 
coordenação e sala 
de recursos) 
 
Observação dos 
estudantes em sala 
de aula e em outros 
ambientes escolares; 
 
Análise da vida 
escolar e das 
produções 
acadêmicas dos 
estudantes. 
 
 
Avaliação e 
reavaliação dos 
estudantes com 
Transtornos 
Funcionais e 
Deficiências, sempre 
que necessário; 
 
Convocação dos pais 
e/ou responsáveis 

Pedagogo e psicólogo 
do EEAA e Equipe 
Gestora 
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deficiência, transtorno 
global do desenvolvi-
mento e altas 
habilidades ou 
superdotação em 
colaboração com as 
famílias e com órgãos 
públicos de 
assistência social, 
saúde e proteção à 
infância, à 
adolescência e à 
juventude 
 
Meta 5: 
Estratégias:  
 
5.3 – Fomentar o 

desenvolvimento 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. 
5.8 – Promover e 

estimular a formação 
inicial e continuada de 
professores para a 
alfabetização de 
crianças, com o 
conhecimento de 
novas tecnologias 

estudantes 
encaminhados ao 
SEAA, a fim de que 
consigam superar as 
queixas 
apresentadas. 
 
 
Avaliar, reavaliar os 

alunos e realizar 
estudos de caso dos 
estudantes sempre 
que necessário. 
 

Envolver a família no 
processo de retomada 
do processo de 
escolarização dos 
estudantes com 
queixa escolar. 
 

pelo estudante 
encaminhado sempre 
que for necessário, 
com vistas a 
retomada do processo 
de escolarização dos 
estudantes com 
queixa escolar; 
 
Desenvolvimento de 
ações junto às 
famílias, em parcerias 
com os demais 
profissionais da 
Unidade Escolar, com 
vistas à 
corresponsabilização 
do processo de 
escolarização dos 
estudantes; 
 
Promoção de estudos 
de caso nas situações 
em que haja a 
necessidade de 
adequação ou 
mudança de 
atendimento aos 
estudantes que já 
tenham sido avaliados 
pela EEAA e 
possuam Relatório de 
Avaliação e 
Intervenção 
Educacional.  
 
Elaboração 
documentos e 
Relatório de 
Avaliação e 
Intervenção 
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educacionais e 
práticas pedagógicas 
inovadoras no que 
concerne ao processo 
de ensino, de 
aprendizagem e de 
avaliação, 
estimulando a 
articulação entre 
programas de pós-
graduação lato sensu 
e stricto sensu e ações 
de formação 
continuada de 
professores para a 
alfabetização. 
Meta 7: 
Estratégias:  
 
7.20 – Definir, após 

discussão com os 
atores envolvidos, os 
direitos e os objetivos 
de aprendizagem e 
desenvolvimento para 
cada ano-período ou 
ciclo do ensino 
fundamental e para 
cada ano ou período 
do ensino médio, 
considerando o 
currículo em 
desenvolvimento no 
sistema de ensino do 
Distrito Federal. 
7.29 – Garantir meios 

e instrumentos de 
multiplicação dos 
bons projetos 
desenvolvidos pelos 
profissionais de 

Educacional 
apresentando a 
conclusão de cada 
caso e indicando as 
possibilidades de 
atuação pedagógica.  
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educação da rede 
pública de ensino, 
valorizando estes 
profissionais e 
fortalecendo a 
qualidade da 
educação. 
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AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) – 2018 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Acolher o grupo de 
professores conheça às 
atribuições de cada serviço e 
reconheça as diferenças das 
ações desenvolvidas por cada 
serviço. 
 
Desenvolver ações integradas 
dentro da Instituição Escolar 
destinadas a formação 
continuada dos profissionais 
da instituição. 
 
 
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 
superdotação em colaboração 
com as famílias e com órgãos 
públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, à 
adolescência e à juventude. 
 
 
Participar do planejamento, 
execução e avaliação dos 

Coletiva de apresentação dos 
serviços de apoio. 
 
 
 
 
 
Coordenações Intermediárias. 
 
 
 
 
 
 
Semana Distrital de 
Conscientização e Promoção 
da Educação Inclusiva; 
Dia Nacional de luta das 
pessoas com deficiência; 
 II Seminário de 
Conscientização e Promoção 
de Educação Inclusiva. 
 
 
 
 
Conselho de classe. 

 
 
 
 
 

Estudo de caso omisso. 

AEE, EEAA, SOE, Equipe 
gestora, professores regentes. 
 
 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE e 
coordenadores intermediários. 
 
 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE, direção, 
coordenação e professores 
regentes. 
 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE, direção, 

Início do ano letivo. 
 
 
 
 
 
 
Mensalmente. 
 
 
 
 
 
 
Meses de março e setembro, 
de acordo com o calendário da 
SEDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bimestralmente. 
 
 
 
 
 
2º semestre. 

Será adotada, em todos os 
momentos de atuação das 
equipes, a avaliação formativa, 
elemento da formação 
contínua, por exigir 
permanentemente estudo e 
formação em avaliação e em 
outras temáticas a ela 
relacionadas;   
 
A avaliação diagnóstica e a 
autoavaliação entram nesse 
cenário como potencializadoras 
da avaliação formativa; 
 
Através de instrumento 
avaliativo a ser respondido por 
todos os profissionais 
participantes dos processos de 
atuação das equipes a fim de 
verificar: 
-Relevância do conteúdo de 
formação; 
-Estratégia utilizada; 
-Organização do 
tempo/espaço; 
-Material de apoio 
disponibilizado. 
 
O feedback ou retorno de 
informações aos aprendizes é 
indispensável para o processo 
avaliativo formativo, seja em 
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Conselhos de Classe, 
subsidiar reflexões sobre o 
processo de ensino-
aprendizagem dos estudantes 
acompanhados. 
 
 
Buscar a melhor integração 
dos alunos com necessidades 
específicas na escola, 
auxiliando o seu 
desenvolvimento educacional 
e social, por meio da 
valorização e respeito às 
diferenças de cada um. 
 
 
Favorecer os processos 
desenvolvimentais dos 
estudantes nos diferentes 
momentos de sua 
escolarização. 
 
Realizar encontros dos 
estudantes dos 5º anos com 
estudantes dos CEF’s, a fim de 
propiciar um momento de 
diálogo e troca de 
experiências. 
 
Visita dos estudantes NEE’s 
ao CEF e organização 
individual de uma rotina de 
atividades características dos 
anos finais do ensino 
fundamental. 
 
Inserção das atividades de 
transição desenvolvidas em 
2017 no Projeto Político 
Pedagógico da EC 48, após 

 
 
 
 
 
 
 
Projeto transição.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

professor regente, 
coordenação, coordenação 
intermediária e responsáveis 
pelos alunos. 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE, direção, 
coordenação, professores 
regentes e alunos do 2º 
períodos, 3º anos e 5º anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2º semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sala de aula, seja no exercício 
profissional, propiciando que o 
avaliado se mantenha 
informado sobre suas 
aprendizagens. Trata-se de um 
recurso pedagógico alinhado à 
avaliação formativa por 
possibilitar aos sujeitos 
perceberem seus avanços e 
suas fragilidades e buscarem a 
autorregulação para aprender 
mais; 
 
 
Pretendemos adotar a 
concepção de educação 
defendida e almejada pela 
SEEDF, que 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. 
Fortalecendo o 
comprometimento com a 
Educação para a Diversidade, 
Cidadania, Educação em e 
para os Direitos Humanos e 
Educação para a 
Sustentabilidade; 
 
A avaliação desta dimensão 
ocorrerá de forma a contemplar 
a perspectiva da avaliação 
formativa, buscando as 
melhores intenções para 
acolher, apreciar e avaliar o que 
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avaliação dos profissionais, 
pais e estudantes envolvidos; 
Reunião de acolhimento com 
pais dos estudantes que 
ingressam na Educação 
Infantil, com o objetivo de 
apresentar os espaços físicos, 
as rotinas, a equipe de 
profissionais, documentos 
como regimento e currículo, 
bem como esclarecer o 
objetivo do período de 
adaptação; 
Tour com estudantes da 
Educação Infantil ou com 
estudantes que ingressem na 
EC 48 para apresentação do 
espaço físico e instalações da 
escola; 
Coletivas destinadas ao 
estudo do desenvolvimento 
humano, especificamente 
sobre a infância, bem como 
dos objetivos descritos no 
currículo que podem ser 
relacionados com o processo 
de transição. Além disso, 
utilizar esses e outros 
momentos para refletir sobre 
práticas pedagógicas que 
favoreçam os processos 
desenvolvimentais dos 
estudantes da EC 48; 
Promoção de coordenações 
integradas entre docentes da 
Educação Infantil e 1º Ano, 3º 
Ano e 4º Ano, visando discutir 
e planejar ações de transição a 
serem desenvolvidas no 
contexto de sala de aula. 
 

 
 
Projeto Interventivo; 
Atender inicialmente os alunos 
indicados no Conselho de 
Classe do 4º bimestre do ano 
letivo de 2017. 
 
 
Implementar as Assembleias 
Escolares. 

 

 
 
 
 
AEE, EEAA, SOE, direção e 
coordenação; 
Requer o envolvimento de 
todos os educadores, porém a 
equipe gestora exerce papel 
fundamental. 
 
 
AEE, EEAA, SOE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A partir do 2º bimestre. 

se ensina e o que se aprende. 
Avaliar 
para incluir, incluir para 
aprender e aprender para 
desenvolver-se, de forma 
dinâmica e contínua. 
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Atender os estudantes que 
após experimentarem todas as 
estratégias pedagógicas em 
sala de aula, ainda evidenciam 
dificuldade de aprendizagem. 
 
 
Promover o diálogo e regular 
as relações de convívio entre 
os estudantes e comunidade 
escolar. 

 
 
 
 

CAMILLI DE CASTRO BARROS 
208406-6 

Pedagogo(s/as) Responsável(is)/matrícula(s) 
Assinatura com carimbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DYLMA DE FÁTIMA ARAÚJO DE SOUSA 

34528 - 8 
Gestor/ matrícula 

Assinatura com carimbo 

 

 
 

ROSIMEIRE AFONSO DUTRA FREITAS 
200451 - 8      

Psicólogo(a) Responsável/matrícula 
Assinatura com carimbo
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS TRANSVERSAIS 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

 
PLANO DE AÇÃO 2018 

Escola: Escola Classe 48 
Nome do Profissional da Sala de Recursos Generalista: Kelly Cristina Melo Pereira. Matrícula: 210938-7 
 
Objetivo Geral 

Desenvolver diferentes intervenções pedagógicas com os alunos NEE’s matriculados nessa Instituição de Ensino, que auxiliem e 
complementem o trabalho do professor regente de acordo com as dificuldades apresentadas por esses alunos na sala de recursos e demais espaços 
escolares, fazendo com que os alunos NEE’s se integrem cada vez mais, preparando-os para terem mais autonomia, sendo pessoas atuantes e 
participativas no mundo em que vivemos, visando seu desenvolvimento global durante o ano letivo de 2018. 

  
Justificativa 

O Atendimento Educacional Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado devem ser diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala de aula, porém, vale lembrar, 
que elas não substituem essas atividades, apenas complementa e/ou suplementa a formação dos alunos, buscando que eles possam se desenvolver 
como pessoas atuantes e participativas no mundo que vivemos. 

É necessário sensibilizar todos os envolvidos neste processo educativo, para que todos os alunos tenham oportunidade para crescer 
cognitivamente e socialmente. Devemos reconhecer as diferenças, aceitar e respeitar, trabalhando com essa diversidade, valorizando e convivendo 
com as diferenças, de forma que todos aprendam junto com elas, assim estaremos caminhando para uma educação mais significativa, compreendendo 
mais o mundo em que vivemos e a nós mesmos. 

Refletindo então, sobre os aspectos evidenciados acima, e de acordo com as observações realizadas no contexto de sala de aula, nas 
entrevistas com pais e professores, nos atendimentos realizados na Sala de Recursos e nas queixas dos professores regentes dos alunos NEE’s, 
observa-se muita dificuldade destes estudantes em relação ao letramento matemático, letramento em Língua Materna e psicomotricidade. Percebe-
se ainda dificuldade de alguns desses docentes em desenvolver e aplicar a adequação curricular de maneira efetiva. Assim, em consonância com o 
Projeto Político Pedagógico desenvolvido nesta Instituição de Ensino e os planejamentos coletivos pautados nas unidades didáticas, proponho um 
plano de ação com atividades mediadoras que venham a desenvolver nos estudantes as competências e habilidades necessárias para seu avanço 
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pedagógico, auxiliar os professores nas suas ações em sala de aula com esse público alvo e atividades envolvendo os respectivos pais, sendo a sala 
de recursos um espaço atuante e “vivo”, onde o aluno possa desenvolver suas diferentes potencialidades tendo suas habilidades exploradas. 

 

 

AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2018 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
E/OU 

INTERLOCUTORES 

Observar em sala 
os alunos NEE’s 
e/ou monitores e 
ESV para melhor 
direcionar 
sugestões 
interventivas. 
 
 
 
 
 
 
Reunir-se com 
todos os 
professores da 
escola, 
coordenadores e 
membros da 
direção para 
deliberar sobre a 
Semana Distrital 
de 
Conscientização e 
Promoção da 
Educação 

Conhecer os 
estudantes NEE’s 
no contexto de 
sala de aula e em 
relação a 
mediação 
realizada pelo 
monitor. 
 
 
 
 
 
Conversa e 
reflexão sobre o 
tema, sugestão e 
definição de 
atividades para 
serem 
desenvolvidas; 
Que a 
comunidade 
escolar amplie 
seu 
conhecimento 
quanto à inclusão 

A observação na sala 
de aula dos NEE’s e 
do monitor e ESV; 
Preenchimento da 
ficha específica de 
observação do 
estudante e 
preenchimento de 
informações sobre as 
mediações realizadas 
pelo monitor e ESV.  
 
 
Contação de histórias 
relacionadas ao tema; 
Exibição de vídeos 
sobre pessoas com 
deficiência, 
reforçando a 
superação; 
Apresentação de uma 
música em libras;  
Apresentação de 
livros, filmes e 
músicas com 
abordagem sobre o 

Na observação 
diária do monitor 
e em conversas 
com o professor 
regente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na participação 
das turmas nas 
atividades 
propostas e 
exposição das 
próprias 
atividades 
desenvolvidas 
pelo professor 
regente. 
 
 
 

Uma vez no 
bimestre, durante 
uma hora em sala. 
Se necessário for, 
mais vezes durante 
o ano. 
 
 
 
 
 
 
 
No 1º bimestre, em 
uma coordenação 
coletiva e durante a 
Semana Distrital 
estabelecida no 
calendário da 
SEDF. 
 
 
 
 
 
 

Professora do AEE, 
monitor e Educadores 
Sociais Voluntários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professora do AEE, 
EEAA, SOE, 
professores regentes, 
direção, supervisor, 
coordenadores, pais, 
estudantes e monitores. 
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Inclusiva aos 
ENEEs Lei 
5714/2006; 
Definir e montar 
cronograma de 
atividades a serem 
desenvolvidas na 
semana 
envolvendo a 
comunidade 
escolar; 
Proporcionar 
atividades aos 
estudantes e 
família para 
sensibilizar e 
desenvolver 
atitudes de 
respeito às 
diferenças.  
 
 
 
Realizar entrevista 
com os 
professores 
regentes dos 
alunos NEE’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

e perceba a 
escola EC 48 
como escola 
inclusiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colher 
informações 
pertinentes junto 
aos professores 
regentes sobre os 
NEE’s para 
contribuir no 
desenvolvimento 
do plano 
individual do 
estudante e para 
que o AEE auxilie 
o professor 

tema;  
Definição de 
atividades para serem 
trabalhadas pelos 
professores em sala 
de acordo com a 
história contada; 
Realização de pênalti 
de olhos vendados; 
Filme “extraordinário” 
para os professores 
no horário da 
coordenação, 
promovendo a 
reflexão sobre a 
inclusão; 
Participação no II 
Seminário de 
Conscientização e 
Promoção de 
Educação Inclusiva. 
 
 
Preenchimento da 
ficha individual de 
entrevista ao 
professor regente que 
atua com o respectivo 
estudante NEE. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o 
semestre por 
meio das 
atividades 
desenvolvidas 
com os alunos 
NEE’s. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 1º bimestre, nos 
horários de 
coordenação dos 
professores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professora do AEE e 
professores que atuam 
em turmas inclusivas. 
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Reunir-se com os 
monitores e ESV’s 
para conhecê-los 
melhor quanto à 
formação, alguma 
habilidade 
específica; 
Obter e fornecer 
alguns dados 
pessoais para 
melhor 
comunicação entre 
as partes; 
Realizar uma 
reunião com 
monitores, 
professores 
regentes e direção 
para orientações 
referente as 
atribuições dos 
monitores e ESV. 
 
 
 
 
 
 
Realizar entrevista 

pedagogicamente 
e ou em outras 
situações 
interventivas com 
os estudantes. 
 
 
Interação com os 
monitores;  
Interação dos 
monitores e 
professores. 
Colher 
informações 
pertinentes junto 
aos pais e/ou 
responsáveis 
sobre os alunos 
NEE’s para 
contribuir no 
desenvolvimento 
do plano 
individual do 
estudante e para 
que o AEE auxilie 
o professor 
pedagogicamente 
e ou em outras 
situações 
interventivas com 
os estudantes. 
 

 
 
 

Perceber as 

 
 
 
 
 
 
 
Apresentação dos 
monitores, 
professores e AEE; 
Conversa específica 
quanto à função de 
cada um, ética 
profissional, regras, 
horários da escola e 
cronograma dos 
monitores e ESV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preenchimento da 

 
 
 
 
 
 
 
Na observação 
diária do monitor 
e em conversas 
com o professor 
regente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o 

 
 
 
 
 
 
 
No início do ano 
letivo, em uma 
coordenação 
coletiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º bimestre. 

 
 
 
 
 
 
Professora do AEE, 
direção, monitores, 
ESV’s e professores 
que atuam em turmas 
inclusivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professora do AEE e 
responsáveis pelos 
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com os pais e/ou 
responsáveis dos 
alunos NEE’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atuar em equipe, 
inclusive, quando 
possível, com 
outros professores 
e profissionais 
especializados em 
educação 
especial; 
Buscar a melhor 
integração dos 
alunos com 
necessidades 
específicas na 
escola, auxiliando 
o seu 
desenvolvimento 
educacional e 
social, valorizando 
e respeitando as 
diferenças de cada 
um. 

necessidades 
educacionais 
especiais dos 
alunos 
valorizando a 
educação 
inclusiva; 
Promover a 
participação 
efetiva da família 
na vida escolar 
dos alunos 
NEE’s. 
 
 
Conhecer a 
dinâmica da 
escola e garantir 
a participação 
dos alunos NEE’s 
em todos os 
projetos e 
eventos da 
escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ficha individual de 
entrevista ao 
responsável do 
estudante NEE, do 
termo de 
compromisso e da 
ficha de desistência, 
caso necessário. 
 
 

 
 
 
 
 
 Acolhimento aos 

profissionais da 
escola; 

 Reunião de pais; 
 Participação em 

Conselhos de classe; 
 Participação ordinária 

e extraordinária nas 
coordenações 
coletivas e reuniões 
pedagógicas com a 
Equipe Gestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

convívio durante 
o ano letivo de 
2018; 
Na observação 
contínua da 
participação dos 
responsáveis na 
vida escolar dos 
alunos NEE’s. 
 
 
 
 
 
 
Avaliar 
continuamente a 
eficácia do 
processo 
educativo para o 
atendimento de 
necessidades 
educacionais 
específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo o ano 
letivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alunos atendidos na 
sala de recursos em 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda a comunidade 
escolar. 
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Ler e analisar o 
formulário 
individual de 
adequação 
curricular bimestral 
com os 
professores; 
Leitura e conversa 
para sensibilização 
e conscientização 
dos professores 
que atuam em 
turma inclusiva 
quanto à 
importância da 
adequação 
curricular, seu 
preenchimento e 
desenvolvimento 
efetivo em sala 
com os alunos 
NEE’s. 
Enviar via e-mail a 
ficha de 
adequação 
curricular para 
cada professor 
com o item 1 
devidamente 
preenchido; 
Receber o retorno 
da adequação 
curricular 

 
 
 
Que os 
professores se 
conscientizem 
quanto ao 
preenchimento e 
o 
desenvolvimento 
efetivo da 
adequação 
curricular com os 
alunos NEE’s e a 
preencha 
bimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Orientação, Leitura, 
análise e reflexão em 
grupo sobre a ficha de 
adequação curricular 
bimestral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Durante todo o 
bimestre, caso o 
professor 
necessite de 
auxílio no 
preenchimento 
da ficha e 
efetivação da 
adequação em 
sala de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No início do 1º 
bimestre nos 
horários de 
coordenações dos 
professores que 
atuam com turma 
inclusiva: matutino e 
vespertino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Professora do AEE e 
professores que atuam 
em turmas inclusivas. 
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preenchida pelo 
professor e 
verificá-la para 
possíveis 
correções e retida 
de cópias para 
colhimentos das 
assinaturas dos 
envolvidos e 
arquivamento do 
documento. 
 
 
Reunir-se com 
todos os 
professores da 
escola, 
coordenadores e 
membros da 
direção para 
deliberar sobre o 
Dia Nacional de 
Luta da Pessoa 
com Deficiência; 
Definir e montar 
cronograma de 
atividades a serem 
desenvolvidas na 
semana 
envolvendo a 
comunidade 
escolar; 
Proporcionar 
atividades aos 
estudantes e 
família para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa e 
reflexão sobre o 
tema, sugestão e 
definição de 
atividades para 
serem 
desenvolvidas; 
Que a 
comunidade 
escolar amplie 
seu 
conhecimento 
quanto à inclusão 
e perceba a 
escola EC 48 
como escola 
inclusiva.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ações a serem definidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ser definido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 3º bimestre, de 
acordo com o 
calendário escolar 
da SEDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professora do AEE, 
EEAA, SOE, 
professores regentes, 
direção, supervisor, 
coordenadores, pais, 
estudantes e monitores. 
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sensibilizar e 
desenvolver 
atitudes de 
respeito às 
diferenças. 
 
 
Ofertar o 
Atendimento 
Educacional 
Especializado na 
Sala de Recursos 
atendendo as 
necessidades 
individuais de cada 
aluno (espaço 
físico, mobiliário, 
materiais 
didáticos, recursos 
pedagógicos e de 
acessibilidade e 
equipamentos 
específicos). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atender os alunos 
com 
necessidades 
educacionais 
específicas da 
escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Flexibilizar a ação 

pedagógica nas 
diferentes áreas de 
conhecimento de 
modo adequado às 
necessidades 
especiais de 
aprendizagem, 
respeitando as 
individualidades dos 
alunos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliar 
continuamente a 
eficácia do 
processo 
educativo para o 
atendimento de 
necessidades 
educacionais 
específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo o ano 
letivo. 

 
 
 
 
 
 
Professora do AEE e 
alunos NEE’s. 
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Desenvolvimento de letramento em Língua Materna, letramento matemático, funções intelectuais, 
funções motoras, comportamento adaptativo, identidade social e cultural 

AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2018 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS 
E/OU 

INTERLOCUTORES 

Utilizar da 
tecnologia  
educacional  
“O Pulo do Gato - 
jogos para 
alfabetizar” 
como instrumento 
de  
intervenção 
pedagógica no 
processo de 
aquisição da 
língua escrita de 
crianças dos anos  
iniciais do Ensino 
Fundamental. 
 
 
Desenvolver o 
letramento 
matemático por 
meio de jogos de 
raciocínio. 
 
 
 
 
 
 

Tornar o 
processo de 
alfabetização um 
momento lúdico 
por meio do 
qual os alunos 
possam 
desenvolver a 
leitura e a escrita 
de forma 
adequada e 
inovadora. 
 
 
 
 
 
 
Favorecer as 
relações 
cognitivas, 
afetivas, sociais e 
motoras dos 
alunos, 
desenvolvendo 
potencialidades e 
atuando de forma 
preventiva às 
dificuldades de 

Desenvolver o processo 
de alfabetização por 
meio dos jogos “o pulo 
do gato”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver as seguintes 

habilidades: resolver 
problemas, planejar-
se, resolver conflitos, 
tomar decisões, lidar 
com as emoções, 
aprender com os 
erros, fazer auto 
avaliação,  trabalhar 
em equipe, lidar com 
regras, comunicar-se 
com clareza, respeitar 

Trabalhar a auto 
estima, a baixa 
tolerância a 
frustração, o 
interesse, a 
atenção, a 
concentração e a 
pontualidade por 
meio de jogos,  
brincadeiras e 
material 
concreto; 
 
Será realizada de 
forma gradual, 
processual e 
contínua; 
 
Diário de bordo. 
Análise descritiva 
diária; 
 
Observações 
diárias e 
sistemáticas 
respeitando o 
ritmo e campo de 
interesse dos 
alunos. 

Durante todo o ano 
letivo. 

Professora do AEE e 
alunos NEE’s. 
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Ampliar 
possibilidades de 
comunicação 
visual e verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explorar os 
sentidos. 
 
 
 
 
 

aprendizagem 
dos estudantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construção de 
interações sociais 
que apresentam 
situações para 
que o aluno 
interaja 
socialmente, 
compreendendo 
o mundo e 
vivendo com mais 
autonomia e 
independência. 
 
 
Reconhecimento 
no espelho. 
Brincar, 
expressar 
emoções; 
Realizar 
atividades de vida 

o outro, agir 
positivamente pelo 
bem comum, 
estabelecer 
conclusões lógicas, 
resolver conflitos, 
desenvolver 
autoconfiança, tolerar 
a diferença, melhorar 
a concentração e 
atenção. 

 
 
Transmitir recados, 

manter um diálogo 
com coerência,  
conviver e socializar-
se com o outro. 
Desenvolver a 
autonomia e 
independência. 

 
 
 
 
 
 
Desenvolver 

sensibilizações, com 
gestos, expressões e 
movimentos. 
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Estimular e 
desenvolver a 
coordenação 
motora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientar-se no 
tempo e espaço 
usando o 
calendário, relógio 
digital e de 
ponteiro; 
Distinguir ano, 
meses, dias da 
semana e do mês 
e estações do ano;  
Compreender o 
tempo climático e 
cronológico. 
 
 
 

diária e concreta; 
Reconhecer 
situações de 
perigo. 
 
 
Desenvolver a 
coordenação 
motora fina e viso 
motora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que o estudante 
aprenda se 
orientar, usando 
calendário, 
relógios digital e 
de ponteiros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Abotoar, desabotoar, 
afivelar, amarrar, 
alinhavar, calçar, 
empilhar, encaixar, 
desmontar diversos 
objetos; 
Andar sobre cordas, 
linhas, curvas; 
Saltar, pular, correr, 
andar gradativamente 
e com independência. 
 
 
Atividades com 
manuseio do 
calendário fixado na 
parede e de mesa, de 
relógios de ponteiro e 
digital, identificando 
horas, minutos e 
segundos;  
Exploração de 
situações hipotéticas e 
problema usando 
datas de nascimento 
do estudante, horários 
diversos do cotidiano. 
 
 
 
Manuseio e 
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Fazer uso de 
régua, fita métrica  
e calculadora para 
verificar valores e 
medidas descritas 
nos produtos. 
 
 
 
 
Produzir a partir 
dos encartes jogos 
da memória para 
brincar e cartelas 
de bingos; 
Explorar sistema 
monetário 
observando os 
diferentes valores 
dos produtos dos 
encartes; 
Explorar sistema 
de medidas de 
capacidade, de 
massa e de 
comprimento a 
partir dos produtos 
dos encartes; 
Fazer uso de 
dinheirinho em 
situação de 
compra, usando as 
fichas do jogo da 
memória dos 
encartes; 

Que o estudante 
amplie 
conhecimentos 
sobre os sistemas 
de medidas a 
partir de 
situações reais de 
medição. 
 
 
Que o estudante 
conheça a moeda 
brasileira, 
obtenha contato 
com situações de 
uso do dinheiro e 
amplie os 
conhecimentos 
quanto ao 
sistema 
monetário, 
situações-
problemas 
envolvendo as 
quatro operações 
e conceitos, 
como: crescente, 
decrescente, 
ímpar, par, maior, 
menor.  
 
 
 
 
 
 

exploração de 
encartes de papel e 
virtual. 

 
 
 
 
 
 

Atividades diversas, 
usando dinheiro falso; 
as cartas do jogo da 
memória 
confeccionado a partir 
dos encartes 
explorados. 
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Explorando as 
operações 
matemáticas, par e 
ímpar, contagem 
de 2 em 2, 3 em3 a 
partir das cartas do 
jogo da memória e 
uso do dinheirinho. 
 
 
Explorar a partir de 
alguns jogos 
conceitos de 
geometria: formas 
e sólidos 
geométricos, retas, 
vértices, arestas, 
faces, lados, 
paralelogramos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer uso das 
TICs disponíveis, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que a partir do 
uso de diferentes 
jogos os ENEEs 
ampliem seu 
conhecimento 
quanto: 
coordenação 
motora, 
percepção visual, 
traçar diferentes 
estratégias para 
se chegar a um 
fim, às quatro 
operações, 
lateralidade, 
cores, sistema de 
numeração 
decimal, sistema 
monetário, 
geometria, 
sistema de 
medidas, entre 
outros. 
 
 
Que os ENEEs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuseando os jogos 
que se encontram na 
Sala de Recursos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisa de vídeos na 
internet realizada 
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como computador, 
impressora, pen 
drive, caixa 
acústica, câmera 
fotográfica, data 
show para 
realização das 
atividades 
propostas. 
 
 
A partir de obras 
literárias 
escolhidas, como 
conto de fadas 
inclusivo, trabalhar 
contação de 
história usando 
vídeos educativo, 
falando sobre as 
características de 
cada deficiência e 
o respeito a cada 
uma delas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adquiram 
conhecimentos 
básicos das TICS  
disponíveis na 
escola, 
desenvolvendo 
diversas 
atividades  com 
mediação da 
professora AEE. 
 
 
Exploração 
ortográfica, 
contagem de 
letras, letras 
inicial e final, 
número de vogais 
e consoantes dos 
nomes dos 
personagens no 
Word e com o 
manuseio de uma 
apostila 
confeccionada 
por uma 
fonoaudióloga 
com exercícios 
para habilitação e 
reabilitação da 
linguagem. 
 
 
 
 
 

pelos alunos mediada 
pela professora AEE; 
Produzir textos e jogos 
com o auxílio dessas 
tecnologias. 
 
 
 
 
 
 
Produção e impressão 
de fichas no 
computador com os 
nomes e personagens 
da estória, fazendo 
uso de tabelas; 
Reprodução escrita de 
textos, digitando e 
salvando no 
computador e 
correção; 
Usar o Writer ou Word 
para os alunos 
executarem atividades 
de completar lacunas 
em palavras, em 
frases e no texto da 
história trabalhada, 
usando fonte de cor e 
tamanho diferentes, 
explorando ortografia 
relacionada com o 
texto trabalhado; 
Fazer estruturação de 
textos, observando 
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Montar Portfólio 
com as atividades 
desenvolvidas 
durante o ano 
letivo; 
 
 

 
 
 
 
 
 
Que os 
estudantes NEE’s 
reflitam sobre 
suas criações e 
atividades 
desenvolvidas; 
Que toda 
comunidade 
escolar  observe 
o trabalho 
desenvolvido na 
Sala de Recursos 
por meio de 
exposições na 
escola. 
 

pontuação correta. 
 
 
Refletir sobre as suas 
aprendizagens e 
estratégias utilizadas 
durante o ano letivo. 
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AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) – 2018 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Acolher o grupo de 
professores e esclarecer 
quanto às atribuições de 
cada serviço e conhecer a 
clientela que será 
acompanhada em cada 
serviço. 

 

Desenvolver ações 
integradas dentro da 
Instituição Escolar, 
favorecendo a troca de 
informações propiciadas 
nesses momentos de 
formação continuada. 

 

 

Apoiar ações de 
enfrentamento à 
discriminação, ao 
preconceito e à violência, 
visando ao estabelecimento 
de condições adequadas 
para o sucesso educacional 
dos educandos com 

Coletiva de apresentação 
dos serviços de apoio. 

 

 

 

 

Coordenações 
Intermediárias. 

 

 

 

 

Semana Distrital de 
Conscientização e 
Promoção da Educação 
Inclusiva; 

Dia Nacional de luta das 
pessoas com deficiência; 

AEE, EEAA, SOE, Equipe 
gestora, professores 
regentes. 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE e 
coordenadores 
intermediários. 

 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE. 

 

 

Início do ano letivo. 

 

 

 

 

Mensalmente. 

 

 

 

 

 

Meses de março e 
setembro, de acordo com o 
calendário da SEDF. 

 

 

Será adotada, em todos os 
momentos de atuação das 
equipes, a avaliação 
formativa, elemento da 
formação contínua, por 
exigir permanentemente 
estudo e formação em 
avaliação e em outras 
temáticas a ela 
relacionadas;   

 

A avaliação diagnóstica e a 
autoavaliação entram nesse 
cenário como 
potencializadoras da 
avaliação formativa; 

 

Através de instrumento 
avaliativo a ser respondido 
por todos os profissionais 
participantes dos processos 
de atuação das equipes a 
fim de verificar: 

-Relevância do conteúdo de 
formação; 
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deficiência, transtorno 
global do desenvolvimento 
e altas habilidades ou 
superdotação em 
colaboração com as 
famílias e com órgãos 
públicos de assistência 
social, saúde e proteção à 
infância, à adolescência e à 
juventude. 

 

 

 

Participar e colaborar nos 
Conselhos de Classe com 
informações e registros 
sobre os alunos. 

 

Buscar a melhor integração 
dos alunos com 
necessidades específicas 
na escola, auxiliando o seu 
desenvolvimento 
educacional e social, 
valorizando e respeitando 
as diferenças de cada um. 

 

 

 II Seminário de 
Conscientização e 
Promoção de Educação 
Inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho de classe. 

 

 

 

 

 

Estudo de caso omisso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE, direção, 
coordenação e professores 
regentes. 

 

 

AEE, EEAA, SOE, direção, 
professor regente, 
coordenação, coordenação 
intermediária e 
responsáveis pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bimestralmente. 

 

 

 

2º semestre. 

 

 

 

 

-Estratégia utilizada; 

-Organização do 
tempo/espaço; 

-Material de apoio 
disponibilizado. 

 

O feedback ou retorno de 
informações aos aprendizes 
é indispensável para o 
processo avaliativo 
formativo, seja em sala de 
aula, seja no exercício 
profissional, propiciando que 
o avaliado se mantenha 
informado sobre suas 
aprendizagens. Trata-se de 
um recurso pedagógico 
alinhado à avaliação 
formativa por possibilitar aos 
sujeitos perceberem seus 
avanços e suas fragilidades 
e buscarem a 
autorregulação para 
aprender mais; 

 

 

Pretendemos adotar a 
concepção de educação 
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Favorecer os processos 
desenvolvimentais dos 
estudantes nos diferentes 
momentos de sua 
escolarização nos anos 
iniciais do ensino 
fundamental;  

Realizar encontros dos 
estudantes dos 5º anos 
com estudantes dos CEF’s 
, afim de propiciar um 
momento de diálogo e troca 
de experiências; 

Visita dos estudantes 
NEE’s ao CEF e 
organização individual de 
uma rotina de atividades 
características dos anos 
finais do ensino 
fundamental; 

Inserção das atividades de 
transição desenvolvidas em 
2017 no Projeto Político 
Pedagógico da EC 48, após 
avaliação dos profissionais, 
pais e estudantes 
envolvidos; 

Reunião de acolhimento 
com pais dos estudantes 
que ingressam na 
Educação Infantil, com o 

 

 

 

 

 

Projeto transição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE, direção, 
coordenação, professores 
regentes e alunos do 2º 
períodos, 3º anos e 5º anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

defendida e almejada pela 
SEEDF, que 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. Fortalecendo o 
comprometimento com a 
Educação para a 
Diversidade, Cidadania, 
Educação em e para os 
Direitos Humanos e 
Educação para a 
Sustentabilidade; 

 

A avaliação desta dimensão 
ocorrerá de forma a 
contemplar a perspectiva da 
avaliação formativa, 
buscando as melhores 
intenções para acolher, 
apreciar e avaliar o que se 
ensina e o que se aprende. 
Avaliar 

para incluir, incluir para 
aprender e aprender para 
desenvolver-se, de forma 
dinâmica e contínua. 
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objetivo de apresentar os 
espaços físicos, as rotinas, 
a equipe de profissionais, 
documentos como 
regimento e currículo, bem 
como esclarecer o objetivo 
do período de adaptação; 

Tour com estudantes da 
Educação Infantil ou com 
estudantes que ingressem 
na EC 48 para 
apresentação do espaço 
físico e instalações da 
escola; 

Coletivas destinadas ao 
estudo do desenvolvimento 
humano, especificamente 
sobre a infância, bem como 
dos objetivos descritos no 
currículo que podem ser 
relacionados com o 
processo de transição. 
Além disso, utilizar esses e 
outros momentos para 
refletir sobre práticas 
pedagógicas que 
favoreçam os processos 
desenvolvimentais dos 
estudantes da EC 48; 

Promoção de 
coordenações integradas 
entre docentes da 
Educação Infantil e 1º Ano, 
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3º Ano e 4º Ano, visando 
discutir e planejar ações de 
transição a serem 
desenvolvidas no contexto 
de sala de aula. 

 

Atender os estudantes que 
após experimentarem todas 
as estratégias pedagógicas 
em sala de aula, ainda 
evidenciam dificuldade de 
aprendizagem. 

 

Promover o diálogo e 
regular as relações de 
convívio entre os 
estudantes e comunidade 
escolar. 

 

Garantir a participação dos 
alunos NEE’s nas 
olimpíadas da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Interventivo; 

Atender inicialmente os 
alunos indicados no 
Conselho de Classe do 4º 
bimestre do ano letivo de 
2017. 

 

Implementar as 
Assembleias Escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE, direção 
e coordenação; 

Requer o envolvimento de 
todos os educadores, 
porém a equipe gestora 
exerce papel fundamental. 

 

AEE, EEAA, SOE 

 

 

AEE, EEAA, SOE, Equipe 
gestora, professores 
regentes, professor de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do 2º bimestre. 

 

 

 

 

2º e 3º bimestres. 
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Buscar a interação dos 
alunos com necessidades 
específicas em todos os 
projetos e atividades 
desenvolvidos na escola, 
valorizando e respeitando 
as diferenças de cada um. 

Estimular e desenvolver 
habilidades motoras. 

 

 

educação física e 
monitores. 

 

3º bimestre. 
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AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) – 2018 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Acolher o grupo de 
professores e esclarecer 
quanto às atribuições de 
cada serviço e conhecer a 
clientela que será 
acompanhada em cada 
serviço. 

 

Desenvolver ações 
integradas dentro da 
Instituição Escolar, 
favorecendo a troca de 
informações propiciadas 
nesses momentos de 
formação continuada. 

 

 

Apoiar ações de 
enfrentamento à 
discriminação, ao 
preconceito e à violência, 
visando ao estabelecimento 
de condições adequadas 
para o sucesso educacional 
dos educandos com 

Coletiva de apresentação 
dos serviços de apoio. 

 

 

 

 

Coordenações 
Intermediárias. 

 

 

 

 

Semana Distrital de 
Conscientização e 
Promoção da Educação 
Inclusiva; 

Dia Nacional de luta das 
pessoas com deficiência; 

AEE, EEAA, SOE, Equipe 
gestora, professores 
regentes. 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE e 
coordenadores 
intermediários. 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE. 

 

 

 

Início do ano letivo. 

 

 

 

 

Mensalmente. 

 

 

 

 

 

Meses de março e 
setembro, de acordo com o 
calendário da SEDF. 

 

 

Será adotada, em todos os 
momentos de atuação das 
equipes, a avaliação 
formativa, elemento da 
formação contínua, por 
exigir permanentemente 
estudo e formação em 
avaliação e em outras 
temáticas a ela 
relacionadas;   

 

A avaliação diagnóstica e a 
autoavaliação entram nesse 
cenário como 
potencializadoras da 
avaliação formativa; 

 

Através de instrumento 
avaliativo a ser respondido 
por todos os profissionais 
participantes dos processos 
de atuação das equipes a 
fim de verificar: 

-Relevância do conteúdo de 
formação; 
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deficiência, transtorno 
global do desenvolvimento 
e altas habilidades ou 
superdotação em 
colaboração com as 
famílias e com órgãos 
públicos de assistência 
social, saúde e proteção à 
infância, à adolescência e à 
juventude. 

 

 

Participar e colaborar nos 
Conselhos de Classe com 
informações e registros 
sobre os alunos. 

 

 

Buscar a melhor integração 
dos alunos com 
necessidades específicas 
na escola, auxiliando o seu 
desenvolvimento 
educacional e social, 
valorizando e respeitando 
as diferenças de cada um. 

 

 

 II Seminário de 
Conscientização e 
Promoção de Educação 
Inclusiva. 

 

 

 

 

Conselho de classe. 

 

 

 

 

 

Estudo de caso omisso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE, direção, 
coordenação e professores 
regentes. 

 

 

AEE, EEAA, SOE, direção, 
professor regente, 
coordenação, coordenação 
intermediária e 
responsáveis pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bimestralmente. 

 

 

 

2º semestre. 

 

 

 

 

 

 

-Estratégia utilizada; 

-Organização do 
tempo/espaço; 

-Material de apoio 
disponibilizado. 

 

O feedback ou retorno de 
informações aos aprendizes 
é indispensável para o 
processo avaliativo 
formativo, seja em sala de 
aula, seja no exercício 
profissional, propiciando que 
o avaliado se mantenha 
informado sobre suas 
aprendizagens. Trata-se de 
um recurso pedagógico 
alinhado à avaliação 
formativa por possibilitar aos 
sujeitos perceberem seus 
avanços e suas fragilidades 
e buscarem a 
autorregulação para 
aprender mais; 

 

 

Pretendemos adotar a 
concepção de educação 
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Favorecer os processos 
desenvolvimentais dos 
estudantes nos diferentes 
momentos de sua 
escolarização nos anos 
iniciais do ensino 
fundamental;  

Realizar encontros dos 
estudantes dos 5º anos 
com estudantes dos CEF’s 
, afim de propiciar um 
momento de diálogo e troca 
de experiências; 

Visita dos estudantes 
NEE’s ao CEF e 
organização individual de 
uma rotina de atividades 
características dos anos 
finais do ensino 
fundamental; 

Inserção das atividades de 
transição desenvolvidas em 
2017 no Projeto Político 
Pedagógico da EC 48, após 
avaliação dos profissionais, 
pais e estudantes 
envolvidos; 

Reunião de acolhimento 
com pais dos estudantes 
que ingressam na 
Educação Infantil, com o 

 

 

Projeto transição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEE, EEAA, SOE, direção, 
coordenação, professores 
regentes e alunos do 2º 
períodos, 3º anos e 5º anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

defendida e almejada pela 
SEEDF, que 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. Fortalecendo o 
comprometimento com a 
Educação para a 
Diversidade, Cidadania, 
Educação em e para os 
Direitos Humanos e 
Educação para a 
Sustentabilidade; 

 

A avaliação desta dimensão 
ocorrerá de forma a 
contemplar a perspectiva da 
avaliação formativa, 
buscando as melhores 
intenções para acolher, 
apreciar e avaliar o que se 
ensina e o que se aprende. 
Avaliar 

para incluir, incluir para 
aprender e aprender para 
desenvolver-se, de forma 
dinâmica e contínua. 
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objetivo de apresentar os 
espaços físicos, as rotinas, 
a equipe de profissionais, 
documentos como 
regimento e currículo, bem 
como esclarecer o objetivo 
do período de adaptação; 

Tour com estudantes da 
Educação Infantil ou com 
estudantes que ingressem 
na EC 48 para 
apresentação do espaço 
físico e instalações da 
escola; 

Coletivas destinadas ao 
estudo do desenvolvimento 
humano, especificamente 
sobre a infância, bem como 
dos objetivos descritos no 
currículo que podem ser 
relacionados com o 
processo de transição. 
Além disso, utilizar esses e 
outros momentos para 
refletir sobre práticas 
pedagógicas que 
favoreçam os processos 
desenvolvimentais dos 
estudantes da EC 48; 

Promoção de 
coordenações integradas 
entre docentes da 
Educação Infantil e 1º Ano, 
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3º Ano e 4º Ano, visando 
discutir e planejar ações de 
transição a serem 
desenvolvidas no contexto 
de sala de aula. 

 

Atender os estudantes que 
após experimentarem todas 
as estratégias pedagógicas 
em sala de aula, ainda 
evidenciam dificuldade de 
aprendizagem. 

 

 

Promover o diálogo e 
regular as relações de 
convívio entre os 
estudantes e comunidade 
escolar. 

 

 

Projeto Interventivo; 

Atender inicialmente os 
alunos indicados no 
Conselho de Classe do 4º 
bimestre do ano letivo de 
2017. 

 

 

Implementar as 
Assembleias Escolares. 

 

 

AEE, EEAA, SOE, direção 
e coordenação; 

Requer o envolvimento de 
todos os educadores, 
porém a equipe gestora 
exerce papel fundamental. 

 

 

AEE, EEAA, SOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do 2º bimestre. 

 
 


