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Tudo o que a gente puder fazer no sentido de 
convocar os que vivem em torno da escola, e dentro 

da escola, no sentido de participarem, de tomarem 
um pouco o destino da escola na mão, também. 
Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é 

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

democraticamente [...]. 
Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

 
O Projeto Político Pedagógico da Escola Classe 52 é resultado de um processo 

de análises e reflexões sobre a realidade vivenciada pelos diferentes segmentos des-

ta Instituição, ou seja, alunos, funcionários, comunidade/pais e direção, em todas as 

esferas que envolvem o processo pedagógico. A implementação de ações articuladas 

contribuirá para a construção de um  ensino de qualidade, oportunizando a aquisição 

do conhecimento pelo aluno. 

 Nesta perspectiva, o plano de trabalho foi delineado pela equipe gestora,   

Ângela e Marilene, juntamente com professores, coordenadores, Sala de recurso, 

SOE, Pedagoga, funcionários e pais, enfim, toda a comunidade escolar, a partir da 

necessidade da Escola de trabalhar de forma autônoma o conhecimento, tendo em 

vista que esta unidade pública de ensino atende crianças desde a Educação Infantil 

até o 5º ano do Ensino Fundamental, com Classes Especiais. 

  A organização do trabalho pedagógico da Escola Classe 52 tem como eixo 

central a concepção Sócio Interacionista, em que o “educador tem condições de a 

partir do conhecimento de como a criança se apropria da linguagem, mediar a cons-

trução desse conhecimento nos momentos em que o aprendiz efetivamente carece de 

uma intervenção pedagógica” (CÓCCO; HAILER, 1996, p. 11). Isto significa dizer que 

o educando ao participar da construção do seu próprio saber, apreende e compreen-

de de forma mais ampla o mundo que o rodeia e passa a “ler” a sua realidade, trans-

formando-se em cidadão com visão ampla de conhecimentos, valores e emoções. 

Assim, o trabalho pedagógico tem como base a valorização de todos os edu-

candos, respeitando suas limitações e promovendo o desenvolvimento de suas po-

tencialidades. Para isto, torna-se necessária a formação continuada do profissional da 

educação em momentos de coordenação e também em outros espaços, além do am-

biente escolar;como também uma reorganização do trabalho, das ações e das práti-

cas pedagógicas de todos os segmentos envolvidos. 

O grupo de professores e Funcionários reuniu-se, no inicio deste ano letivo 

de 2017, para analisar / estudar o PDE e outros documentos, discutir e revisar o PPP, 

bem como delimitar as ações e estratégias  pedagógicas do corrente ano.    

A perspectiva de um trabalho coletivo, integrado e responsável é o principal fun-

damento desta proposta pedagógica, afim de que esta Escola seja conhecida em toda 
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a rede pública de ensino por ter uma equipe de profissionais capacitada e comprome-

tida com o processo de construção do conhecimento do educando e garantindo a 

aprendizagem de forma significativa, e um ensino de qualidade. 
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I. PERFIL INSTITUCIONAL 

1. Missão 

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

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

de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universaliza-

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

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

 A missão da escola Classe 52 é proporcionar aos educandos um ensino de 

qualidade colaborando para o desenvolvimento global de cada um, oferecendo-lhes a 

formação indispensável para construir o seu próprio conhecimento e para atuar na 

sociedade como cidadãos críticos, criativos e participativos. 

  Visamos a construção de uma educação de qualidade referenciada nos sujei-

tos sociais e na formação integral, garantindo assim, uma educação pública de quali-

dade social, mediada pela gestão democrática e articulada à proposta de formação 

integral dos estudantes, num processo de inclusão educacional que objetiva a perma-

nência com sucesso escolar dos(as) estudantes. Busca-se, essencialmente, a paz, a 

igualdade de direitos, a necessidade de se cumprir deveres e desta forma atender e 

acolher, com carinho, o educando e sua família. Ao buscar a autonomia da escola, 

busca-se também o direito a uma educação pública de qualidade de forma que se 

atenda ao educando em sua integridade física, social, econômica e cultural e ao 

mesmo tempo valorize-o e respeite-o em sua individualidade e realidade.   

 

 A Secretaria de Educação Básica zela pela Educação Infantil, pelo Ensino 

Fundamental e pelo ensino Médio. A Educação básica é o caminho para assegurar a 

todos os brasileiros a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Atualmen-

te os documentos que norteiam a educação Básica são a Lei n° 9.394, que estabele-

ce as Diretrizes e bases da Educação. 
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2. Breve Histórico da Escola 

A Escola Classe 52 de Ceilândia está situada na EQNP 32/36 Área Especial 

– P Sul – Ceilândia Sul – DF, sua história começou quando ainda existia o Complexo 

“B” de Ceilândia. Tendo em vista que a ampla maioria das pessoas que passaram a 

residir no Setor P Sul, eram pessoas beneficiadas pela SHIS/DF, a demanda por es-

colas públicas era muito grande e por isto surge a Escola Classe 52 de Ceilândia em 

janeiro de 1980.  

Inicialmente, a comunidade escolar era composta por alunos da 1ª série à 6ª 

série do Ensino Fundamental e somente a partir do ano de 1983 é que as turmas de 

5ª e 6ª séries foram transferidas para outra escola: Centro de Ensino Fundamental 32 

e neste mesmo período, a escola passou a atender a Educação Infantil. Nos anos de 

1996 a 1998 foram incorporadas à escola, as classes de Supletivo I e II. Já no ano de 

1999, a escola volta a atender apenas à Educação Infantil e às quatro primeiras séries 

do Ensino Fundamental, isto até o ano de 2004. 

Nos anos de 2006 e 2007, novas mudanças foram  incorporados ao trabalho 

pedagógico desta escola com o ensino fundamental de nove anos e com  a estratégia 

pedagógica do bloco BIA. Atualmente, 2017, a escola atende desde a Educação In-

fantil até o 5º ano do Ensino Fundamental.  

A gestão da escola desde 02 de janeiro de 2017, é composta pela professora 

Ângela Soares Novais Costa e a professora Marilene Avelino Figueredo.  

 
 

3. Diagnóstico da Realidade Escolar 

A escola situa-se no setor P sul, EQNP 36 /38  próximo ao Setor habitacional 

Por do Sol. A comunidade escolar é oriunda das redondezas da quadra, e ainda do 

setor habitacional Por do sol. 

A escola atende  nos dois turnos  920  alunos, sendo 25 destes, alunos com 

necessidades especiais e /ou funcionais. 

A maioria é oriunda do lar ao ingressar nas turmas de educação infantil; ou de 

outras escolas da rede publica . A grande maioria  são de Classe média baixa, e 
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classe baixa. A comunidade é muito participativa , carente e com alguns alunos em 

situação de risco , devidamente encaminhadas e atendidas pelo conselho tutelar. 

 . 

 

  Em relação aos índices externos, IDEB, a escola apresentou : 

 

 

Taxa de Aprovação 

Ano 1º 2º 3º 4º 5º 

Pi 

2005 100,0 98,4 78,0 81,9 79,6 0,87 

2007 91,6 95,9 77,9 80,8 91,8 0,87 

2009 100,0 97,1 82,3 86,3 96,2 0,92 

2011 100,0 99,1 84,2 82,9 93,8 0,91 

2013 96,9 100,0 79,7 100,0 95,6 0,94 

Prova Brasil 

Matemática Língua Portuguesa 

Ni 

 

Proficiência 
Média 

Proficiência 
Padronizada 

Proficiência 
Média 

Proficiência 
Padronizada  

196,4 5,2 189,2 5,1 5,15 
 

211,3 5,8 192,9 5,2 5,50 
 

215,8 5,9 195,3 5,3 5,63 
 

214,4 5,9 194,2 5,3 5,59 
 

218,1 6,0 205,1 5,7 5,85 
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        IDEB 

Ano Meta Valor 

2005 

 

4,5 

2007 4,5 4,8 

2009 4,9 5,2 

2011 5,3 5,1 

2013 5,5 5,5 

 

 

 

II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 “A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do 

direito de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de edu-

cação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada 

a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como 

educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não 

só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá- la 

no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente 

buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá-

la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). 

 

 

 A escola é, também, espaço de socialização e transformação. É o lugar de 

encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram conflitos e 
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oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de difusão sociocultural; e também 

é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do conhecimento produzido his-

toricamente e, por meio dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em 

um processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transfor-

mar a sua realidade. [...]..  (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A ação educativa 

deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo diferentes es-

paços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga superar a dis-

tância entre o que se constrói dentro e fora da escola”.  (PPP Carlos Mota, p.20). 

 

 Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se 

constrói em interação com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a 

escola e todos os seus atores são convocados a, juntos, pensar e fazer educação por 

meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a 

não-neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envol-

vem a existência humana, desta forma,  a  E.C. 52 quer formar cidadãos críticos, cria-

tivos e participativos. 
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III. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

base teórico-metodológica do currículo da SEEDF está sustentada na 

Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-Crítica. O homem é com-

preendido como um ser que aprende e se constrói em interação com o meio social e 

natural que o cerca. 

 

 Os sujeitos são formados nas relações sociais e na interação com a natureza 

para a produção e reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo rela-

ções entre os seres humanos e a natureza.  

 

 Os sujeitos constituem-se a partir de sua integralidade afetiva, cognitiva, físi-

ca, social, histórica, ética, estética, por isso a educação integral perpassa todas as 

etapas e modalidades da educação básica, valorizando o diálogo entre os saberes 

formais e os saberes socialmente construídos para que juntos adquiram sentido e sir-

vam como agente de mudança do ser e da sociedade em que ele está inserido. 

 

 O currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, econômico e 

cultural dos estudantes. O foco é a garantia da aprendizagem para todos, sendo fun-

damental considerar a pluralidade e a diversidade social e cultural em nível global e 

local. 

 A educação deve ser referenciada pela formação integral, de modo que o 

processo formativo integre as diversas dimensões que formam o ser humano.   

 

 Defende-se um currículo integrado, pautado na integração das diferentes 

áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva 

da realidade. Nesse sentido, tem como princípios: a) unicidade entre teoria-prática; 

b) interdisciplinaridade e contextualização; c) flexibilização.  

 

 O desafio é a superação do currículo coleção, a diversificação de estratégias 

pedagógicas e o planejamento coletivo.  
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Quanto ao processo avaliativo, a SEEDF compreende que a função formativa da 

avaliação é a mais adequada ao projeto de educação pública democrática e emanci-

patória.  

 

A avaliação é então voltada para as aprendizagens, sendo que sua finalidade maior 

reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes. Avalia-se para 

garantir algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento com o proces-

so; de modo que o compromisso é com o processo e não somente com o produto. 

Ademais, a avaliação formativa demanda acompanhamento sistemático do desempe-

nho dos estudantes, sendo realizada permanentemente.  

 

Avaliar, no âmbito escolar, é a possibilidade de organizar o trabalho pedagógi-

co de maneira que a instituição educacional, os professores e os alunos consigam 

efetivar aprendizagens embasadas em objetivos educacionais. 

 

 

IV. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

1. Objetivos 

 

Dimensão OBJETIVOS 

Gestão Pedagógica 

 Realizar Coordenações Pedagógicas acompanha-

das pelos coordenadores e Direção escolar; 

 Proporcionar o planejamento participativo entre di-

reção, coordenação e equipe especializada; 

 Proporcionar planejamento participativo entre coor-

denação e corpo docente; 

 Fazer o planejamento diário das aulas e socializa-

ção entre turnos; 

 Definir as habilidades a serem trabalhadas bimes-
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tralmente, coletivamente (corpo docente coordena-

ção e direção); 

 Execução dos projetos definidos em PPP; 

 Propiciar a execução das ações especificas do BIA 

e dos demais segmentos; 

 Sensibilizar professores na elaboração e realização 

de rodízios de aprendizagem com o suporte de co-

ordenadores, com vistas a promoção de uma 

aprendizagem qualitativa; 

 Otimizar espaços para a realização do reforço esco-

lar. 

 Participação nas avaliações externas; 

 Discutir estratégias que promovam a participação 

dos educadores durante a monitoração do recreio 

legal; 

 Envolver toda a comunidade escolar na busca por 

otimizar o acompanhamento processual da aprendi-

zagem dos educandos através de oficinas bimes-

trais; 

 Oportunizar a ampliação, socialização e aquisição 

de novos conhecimentos aos docentes através da 

coordenação coletiva semanal; 

 Proporcionar palestras sobre diferentes assuntos e, 

principalmente em relação às diversas dificuldades 

encontradas no processo de ensino-aprendizagem; 

 Reduzir, ao máximo, as atitudes indisciplinadas em 

sala de aula; 
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Gestão das aprendi-

zagens e dos resulta-

dos educacionais 

 Criar e construir de espaços para atividades lúdicas 

e Rodízios de Aprendizagem; 

 Realizar  ações específicas do BIA (Teste da psico-

gênese, Interventivo, reagrupamento, reforço); 

 Realizar reforço em horário contrário ao da aula; 

 Registro sistemático no Diário de classe e do relató-

rio individual do aluno; 

 Promover reuniões Extraordinárias e Pedagógicas 

de avaliação do bimestre; 

 Propiciar reuniões de Conselhos de Classe; 

 Elevar o índice do IDEB desta escola através de 

ações articuladas entre as diferentes etapas/anos 

do Ensino Fundamental; 

 Aumentar o índice de aprovação, no mínimo em 

10%, e, consequentemente reduzir o índice de re-

provação escolar; 

 Reduzir a zero o índice de evasão escolar; 

 Promover a realização de atividades nos parâme-

tros das provas do IDEB; 

 Promover a eficácia do planejamento e dos rodízios 

pedagógicos com a participação dos dois turnos 

com o suporte dos coordenadores pedagógicos; 

 

Gestão de Pessoas 

 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, ar-

ticulando a educação formal e as experiências de 

educação popular e cidadã, com os propósitos de 

que a educação seja assumida como responsabili-
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dade de todos e de ampliar o controle social sobre o 

cumprimento das políticas públicas educacionais 

Palestras para professores sobre diferentes temas 

(dislexia, dificuldades de aprendizagens, adapta-

ções curriculares entre outros temas). 

 Propiciar o Trabalho coletivo articulado com a par-

ticipação de todos os segmentos da escola; (festas, 

dia letivo temático, etc); 

 Promover ações que garantam o fortalecimento 

da coordenação pedagógica em uma perspectiva de for-

mação continuada em serviço; 

 Proporcionar a socialização de saberes entre 

educandos, educadores e a própria comunidade; 

 Tornar o recreio em um momento de lazer, des-

canso e socialização, sem ocorrência de acidentes; 

 Reduzir a indisciplina em sala de aula; 

 Redimensionar o espaço físico escolar para 

atender as necessidades estruturais, lúdicas, recreativas e 

pedagógicas; 

 Fortalecer a participação do Conselho Escolar como 

entidade reguladora e fiscalizadora; 

  Promover atividades de confraternização nas datas 

comemorativas; 

 Discutir o Projeto Político Pedagógico da escola, co-

letivamente; 

 Estabelecer grupo de estudo uma vez ao mês, na 

coordenação coletiva e encontros pedagógicos; 

 Promover oficinas, palestras para professores em 
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coordenações coletivas (quartas-feiras); 

Gestão Financeira 

        2018 

 Dar continuidade à prestação de contas dos recur-

sos financeiros da escola com divulgação pública 

 Adequar o espaço físico do pátio escolar em um es-

paço para múltiplas funções como: reforço, lanche e 

pequenas reuniões; 

 Realização da manutenção do parque infantil ; 

 Criação de uma espaço ao final do bloco A, que se-

rá usado como brinquedoteca. Esta ação se faz ne-

cessária diante da necessidade de dispor da sala da 

brinquedoteca, para a instalação de mais uma turma 

 Realizar a comemoração para alunos com a Sema-

na da Criança, gratuitamente; 

 Adquirir globo terrestre e mapas (Múndi e DF atuali-

zado); 

 Adquirir dicionários atualizados; 

 

 Aquisição de materiais de uso pedagógico(colas, 

papeis diversos, tintas, etc), e de escritório, para vi-

abilizar as ações dos docentes; 

 Adquirir os materiais necessários para o recreio le-

gal; 

 Adquirir materiais revistos e  necessários para o de-

senvolvimento dos projetos e ações pedagógicas ; 

 Fazer reparos na sala dos professores, sala da dire-
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ção, banheiro dos alunos; 

 Revitalizar a pintura interna  da escola , de forma a 

tornar o ambiente mais lúdico e agradável; 

 Providenciar placa de identificação externa da esco-

la; 

 Adquirir mobiliário para a sala da direção e profes-

sores; 

 

Gestão Administrativa 

 Realizar reuniões mensais com o Conselho Escolar 

e Equipes de Compra e de Recebimento; 

 Realizar a prestação de contas da verba PDRF e 

PDDE, logo após a realização das compras; 

 Realizar a prestação de contas da Verba Própria 

(recursos adquiridos em eventos, passeios, rifas, 

entre outros), mensalmente; 

 Identificar, juntamente com todos os segmentos da 

escola (comunidade e funcionários), as necessida-

des da escola e suas prioridades para que sejam 

delineados, coletivamente, os recursos materiais 

que deverão ser adquiridos (a partir dos recursos fi-

nanceiros disponíveis); 

 Promover a manutenção periódica dos recursos ma-

teriais que a escola já dispõe; 

 Divulgar e encaminhar funcionários para cursos de 

formação continuada. 

 Articular a interação escola-comunidade garan-

tindo o bom funcionamento desta instituição de ensino; 

 Dar continuidade ao horário de limpeza das salas de 



 
SEEDF/CREC/... 

19 

 

aula; 

 Viabilizar o cumprimento do regimento escolar; 

 Incentivar o uso do uniforme escolar nas dependên-

cias da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metas 

PDE 

Nº meta 
METAS 2016 2017 2018 2019 

 

7 

Elevar o índice do IDEB desta es-

cola através de ações articuladas 

entre as diferentes etapas/anos do 

Ensino Fundamental; 

  

X 

 

X 

 

X 

 

5 

5.3 

5.8 

Aumentar o índice de aprovação, 

no mínimo em 10%, e, consequen-

temente reduzir o índice de repro-

vação escolar 

 x x X 

5.3 

2 

2.6 

Reduzir a zero o índice de aban-

dono escolar; 

    

X 

 

7 

Promover a realização de ativida-

des nos parâmetros das provas do 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



 
SEEDF/CREC/... 

20 

 

7.1 IDEB; 

 

7 

7.1 

Participar as avaliações externas e 

utilizar esses dados para reorgani-

zar e redirecionar a pratica peda-

gógica; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

2.46 

2.48 

3.7 

2.22 

2.46 

3.7 

3.18 

Ampliar nas praticas pedagógicas 

cotidianas, ações que visem ao 

enfrentamento da violência, a in-

clusão e o respeito, a promoção 

da saúde e dos cuidados, a convi-

vência escolar saudável e o estrei-

tamento da relação família-

criança-instituição. 

x x x x 

3.4 

2.48 

3.4 

2.48 

Promover ações que garantam o 

fortalecimento da coordenação 

pedagógica em uma perspectiva 

de formação continuada em servi-

ço; 

  

X 

 

X 

 

X 

2.2 

2.5 

2.6 

2,10 

2.24 

2.54 

Execução e acompanhamento dos 

projetos desenvolvidos na escola; 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

1.29 

7.4 

7.5 

Redimensionar o espaço físico 

escolar para atender as necessi-

dades estruturais, lúdicas, recrea-

tivas e pedagógicas; 

  

X 

  

 

1.16 

1.17 

Adquirir materiais didático-

pedagógicos e afins para a educa-

ção infantil e par a as classes es-

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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2.34 

2.56 

4.13 

7.1 

 

peciais: brinquedos, jogos, infantil, 

instrumentos sonoros e musicais 

respeitando as especificidades de 

cada segmento. 

1.19 

1.21 

2.38 

4.2 

4.3 

4.11 

Sistematizar e acompanhar o re-

forço escolar e outros mecanismos 

para o acompanhamento individu-

alizado dos alunos, atentando pa-

ra as especificidades do estudante 

de forma a garantir a qualidade do 

atendimento. 

 

 

     X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

2.14 

2.15 

2.28 

5.1 

6.14 

Implementar estratégias pedagó-

gicas para alfabetizar todos os 

alunos e alunas até o final do ter-

ceiro ano do ensino ; apropriar-se 

das  estratégias Reagrupamento, 

interventivo,entre outras com vis-

tas a uma alfabetização efetiva; 

 

 

     X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

2.2 

2.3 

2.4 

2.47 

2.53 

Criar estratégias de prevenção à 

evasão escolar, identificando os 

motivos ; 

 

 

     X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

4.31 

4..2 

4.12 

Adequação dos espaços físicos 

para atender aos alunos com ne-

cessidades especiais tendo em 

vista a escola como espaço de 

inclusão; 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

5.1 

5.4 

5.6 

5.11 

Estruturar os processos pedagógi-

cos de alfabetização, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, 

articulando-os com as estratégias 

 

 

     X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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4.3 desenvolvidas na pré-escola, a fim 

de garantir  a alfabetização de to-

das as crianças , , inclusive das 

crianças com deficiência, conside-

rando as suas especificidades; 

2.48 

2.47 

3.8 

1.21 

1.23 

2.46 

Contemplar a educação das rela-

ções étnicos raciais nas ações 

pedagógicas; 

 

 

     X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

16.5 

16.8 

Implementar espaço de leitura na 

escola; 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

1.27 

2.49 

2.26 

4.18 

Mobilizar as famílias a participa-

rem das ações pedagógicas, com 

os propósitos de que a educação 

seja assumida como responsabili-

dade de todos e de ampliar o con-

trole social sobre o cumprimento 

das políticas públicas educacio-

nais 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

9.6 

9.8 

15.11 

15.12 

15.4 

Definir, após discussão com os 

atores envolvidos, os direitos e os 

objetivos de aprendizagem e de-

senvolvimento para cada ano-

período ou ciclo do ensino funda-

mental considerando o currículo 

em movimento. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

5.6 

7.13 

Articular nossas estratégias e ins-

trumentos avaliativos  com os indi-

cadores de avaliação institucional 

e com o Sistema Nacional de Ava-
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liação da Educação Básica.  X X X 

2.29 

2.12 

 

implementar a auto avaliação co-

mo um dos instrumentos avaliati-

vos, tendo em vista oportunizar ao 

aluno realização sobre sua pratica 

e percepção como agente no pro-

cesso de ensino aprendizagem, o 

que influenciara em sua postura e 

conduta; 

 

 

     X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

2.14 

2.54 

2.14 

2.54 

Construção coletiva da proposta 

pedagógica, calendário e dos con-

teúdos; 

   

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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V. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

As turmas de Educação Infantil organizam-se, conforme faixa etária , em 1° e 

2° Período. 

As turmas de alfabetização se organizam em Ciclos (1°ano. 2º ano e 3° ano). 

As turmas de 4° e 5° anos, se organizam em ciclos. 

A escola funciona em dois turnos: matutino e vespertino; 

Atualmente, a escola oferece: 

Educação Infantil- 1° período 06 turmas 

Educação Infantil- 2° período 07 turmas 

1° ano 04 turmas 

2° ano 05turmas 

3° ano 07 turmas 

4° ano 04 turmas 

5° ano 05 turmas 

 

A escola possui 19 salas de aula 

01 brinquedoteca 

01 sala de reforço  

01 sala multi uso (TV e leitura) 

Sala de recursos 

Sala para os serviços educacionais especializados 

Direção; secretaria  

Sala dos professores 

Sala para coordenação 

Copa banheiro funcionários 

Banheiros para alunos 

Cozinha 
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Parquinho de areia 

Quadra  

Sala dos servidores terceirizados 

Depósito  

Pátio  

2. Relação escola-comunidade 

A Escola Classe 52 busca mobilizar as famílias a participarem das ações 

pedagógicas, com os propósitos de que a educação seja assumida como res-

ponsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento 

das políticas públicas educacionais. Neste sentido, desenvolvemos ações  

voltadas ao envolvimento da escola-comunidade :reuniões de pais e mestres  

bimestralmente, dias letivos temáticos; semana de educação para a vida; ava-

liações   institucionais conforme previsão do calendário da SEDF, construção e 

revisão do PPP, oficinas com professores, pais e alunos, palestras, festas e fei-

ras multicultural,semana da educação infantil, cantata de Natal.  

 A comunidade participa de forma efetiva em todas essas ações promovidas 

pela escola. 

 

3. Atuação de equipes especializadas e outros profissionais 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (SALA DE RECURSOS) 

  O Atendimento Educacional Especializado é um Serviço de Apoio da Edu-

cação Especial, ofertado aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 

e Transtornos Globais do Desenvolvimento dentro da própria Instituição Escolar. Esse 

atendimento é organizado para apoiar e complementar a formação dos estudantes, 

com vistas à autonomia e à independência para se relacionarem na escola e em ou-

tros ambientes de convívio social. 

Atribuições do Atendimento Educacional Especializado 

 Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e 

de acessibilidade na sala de aula, bem como em outros ambientes da escola; 
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 Indicar e orientar o uso de equipamentos, materiais específicos e outros recur-

sos existentes na família e na comunidade; 

 Responsabilizar-se junto à Direção e Equipe Pedagógica pela garantia da rea-

lização das Adequações Curriculares, necessárias ao Processo Educacional do 

estudante com Necessidade Educacional Especial; 

 Solicitar e realizar Estudos de Caso, junto aos profissionais da Coordenação 

Regional de Ensino, quando o Aluno com Necessidade Educacional Especial 

requer encaminhamentos diferentes aos propostos pela Estratégia de Matrícu-

la; 

 Participar do processo de identificação e tomada de decisões acerca do aten-

dimento às Necessidades Educacionais Especiais dos Estudantes; 

 Fortalecer a autonomia dos alunos para decidir, opinar, escolher e tomar inicia-

tivas a partir de suas necessidades e motivações; 

 Propiciar a interação dos alunos em ambientes sociais, valorizando as diferen-

ças e não a discriminação; 

 Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos psicológi-

cos básicos como: atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, cria-

tividade, linguagem, entre outros. 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – SEAA 

 O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem caracteriza-se como um 

serviço técnico pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por profissio-

nais com formação e devidamente habilitados em Pedagogia e Psicologia. 

 Cada dimensão de atuação da Equipe assume objetivos gerais e específicos 

que objetivam a superação de dificuldades e a promoção da melhoria da quali-

dade de ensino. Com a realização do Mapeamento Institucional buscamos re-

fletir e analisar o contexto de intervenção da prática do SEAA, ou seja, conhe-

cer a comunidade, escola e os sujeitos que a compõe, bem como seus objeti-

vos, documentação, processo de gestão, recursos e equipamentos.  

          Na assessoria ao trabalho coletivo da equipe escolar procuramos contri-

buir juntamente com os demais profissionais da escola para uma análise crítica 
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acerca das concepções que norteiam as práticas vigentes para oxigená-las e 

modificá-las, se necessário. Ainda, contribuir com toda a equipe no processo 

de elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico da escola. 

         No acompanhamento ao Processo de Ensino e Aprendizagem, as ações 

assumem duas vertentes que são as discussões acerca das práticas de ensino 

e as intervenções em situações de queixas escolares.  Procuraremos assim, 

favorecer o desempenho escolar de toda a comunidade estudantil, intervindo 

se necessário junto ao corpo docente, às famílias, e estudantes encaminhados 

com queixas. Colaborando para momentos de reflexões acerca das concep-

ções e práticas vigentes, prestando orientações (professores e famílias), aten-

dimentos individuais, em grupo e avaliando quando necessário num quantitati-

vo de até 20 estudantes. Ainda acompanhar o processo de estratégia de matrí-

cula, articulando estudos de casos, zelando para que os encaminhamentos e a 

organização das turmas atendam as necessidades de cada estudante. 

 

 

 

4. Atuação dos jovens educadores sociais, jovens candangos, educado-

res comunitários, monitores, entre outros. 

     A Instituição Escolar possui ,no momento,  1 Monitora Escolar e 13 Educa-

doras Sociais Voluntárias, sendo 09 profissionais no turno matutino e 05 profis-

sionais no turno vespertino, as quais são responsáveis por auxiliar os estudan-

tes com Necessidades Educacionais Especiais.  

    A Monitora e Educadoras Sociais possuem as seguintes atribuições: 

 Realizar um trabalho conjunto com a equipe escolar, visando o conforto e ga-

rantindo condições favoráveis a um bom aproveitamento educacional por parte 

do aluno com necessidades educacionais especiais; 

 Apoiar os alunos com necessidades educacionais especiais nas atividades co-

tidianas: supervisão do recreio, atividades extra classe e eventuais passeios;  
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 Orientar e acompanhar os alunos nos horários das refeições, assim como pres-

tar auxílio nos procedimentos de higiene ( uso do sanitário, escovação de den-

tes, banho, troca de fraldas, colocação de peças de vestuário e outros); 

 Realizar, sob a orientação do professor, controle de baba e de postura do (a) 

estudante; 

 Conduzir o aluno que faz uso da cadeira de rodas aos diferentes espaços físi-

cos nas atividades do contexto escolar e extraclasse; 

 Auxiliar o professor regente no cuidado com os alunos com necessidades edu-

cacionais especiais, sempre que se ausentar da sala de aula. 

 Executar atividades de acompanhamento e auxílio das tarefas escolares de-

senvolvidas pelo professor regente e/ou da Sala de Recurso em que o Aluno 

com Necessidade Educacional Especial apresente dificuldade de compreen-

são, interpretação, execução motora e intelectiva para a elaboração e resolu-

ção de problema. Nesse sentido, o professor diz qual é a atividade pretendida, 

seu objetivo e o que ele espera do aluno quanto ao desenvolvimento da referi-

da atividade; 

    Há de se resssaltar que o Monitor/Educador Social não substitui o professor 

em seu ofício porque é esse profissional quem planeja as atividades, coordena 

e avalia a demanda do aluno, enquanto aquele realiza o auxílio específico com 

o ANEE, somando assim às atividades do professor, respostas educativas 

concretas que em muito importa em aquisição de competências essenciais pa-

ra a aprendizagem. 

 

 

4.1  Atuação dos Professores readaptados  

 

 No presente ano letivo, a escola conta com apenas uma professora readapta-

da: Professora Dolores Dias de Oliveira.  

A professora desenvolve atividades de apoio pedagógico a todas as ações desenvol-

vidas na escola (festas, passeios, projetos), organiza e direciona a pratica pedagógica 

do BIA, viabilizando a execução e realização das ações pertinentes  as este segmento 
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(reagrupamento, interventivo, etc).Oferece suporte pedagógico desde o planejamento 

à execução das ações pedagógicas da escola. 
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VI. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO- APRENDIZAGEM 

 

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

Pensando na aprendizagem como elemento primordial e essencial dos proces-

sos educativos, a Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB) propõe que as formas 

e os procedimentos avaliativos, que ora se apresentam no âmbito do planejamento e 

da organização do trabalho pedagógico, sejam revistos na perspectiva de que as mo-

dalidades e as etapas da Educação Básica estejam articuladas entre si, mantendo as 

especificidades próprias de cada uma (SEDF, 2008).  

Segundo as diretrizes de avaliação Educacional,as avaliações ocorrem em três ní-

veis, de maneira articulada (i) avaliação da aprendizagem; (ii) avaliação institucional; 

e (iii) avaliação externa. Todas estão corelacionadas. 

 Avaliação da aprendizagem: A avaliação, numa perspectiva formativa, con-

cretiza-se em face dos processos contínuos e articulados de métodos e proce-

dimentos pedagógicos acolhidos para esse fim. Somente dessa forma poderá 

ser efetivada uma avaliação que considere situações de aprendizagem centra-

das no sucesso coletivo do ensinar e do aprender como partes inerentes do 

mesmo processo. (SEDF, 2008)  

 

 Avaliação Institucional: O propósito da avaliação institucional deve ser o de                            

conduzir o sistema de ensino ao constante aperfeiçoamento, tendo em vista a 

natureza da educação e a necessidade de estar em consonância com as trans-

formações sócio-culturais e tecnológicas para manter a sua qualidade (Conse-

lho de Educação do DF, 2006). 
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 Avaliação externa: avaliação do desempenho dos estudantes por equipes ex-

ternas, realizada pelo próprio sistema de ensino e/ou em nível nacional, como 

a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), Provinha Brasil e a Prova Brasil. 

 

 

As avaliações na Escola Classe 52 

Diante da importância das avaliações em todos os âmbitos, a escola repensou 

ações que devem ser traçadas tendo em vista a melhoria da qualidade da escola: tra-

balho pedagógico, formação continuada,  projetos da escola, Avaliações Institucional.  

 

Avaliação externa  A escola participa de forma criteriosa, comprometida. Os 

resultados enviados à escola, são utilizados pelos professores como instrumentos de 

reorganização da pratica e de suas intervenções 

Avaliação Institucional- Ocorrem conforme previstos no calendário da SEDF. 

É um espaço em que a escola , a comunidade, os alunos são envolvidos em momen-

tos de discussão, socialização e reflexão no ambiente escolar. 

Avaliação da aprendizagem- 

O processo de ensino-aprendizagem nesta instituição de Ensino, tem uma 

perspectiva processual e contínua, na qual o conhecimento do educando é construído 

em parceria com “o par mais competente” (CÓCCO; HAILER, 1996) quer seja o pró-

prio educador ou os colegas de sala de aula. Para isto, torna-se fundamental que se-

jam articuladas ações em que a avaliação se torne continua e com diferentes formas. 

A avaliação para a aprendizagem, é , processual, formativa, constante, conti-

nua, cumulativa e abrangente, com relevância dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos do desempenho do estudante, tendo como objetivos a verificação dos 

conhecimentos e habilidades intelectuais e outros, bem como atividades e valores 

decorrentes das mudanças do comportamento do estudante. 

Sendo assim, os registros constantes tornam-se fundamentais para assegurar 

e garantir tanto a aprendizagem como a compreensão do processo de construção do 
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conhecimento pela família e pela escola. Por meio de observações, intervenções e 

registros de acompanhamento do aluno, identificamos avanços e dificuldades, facilita-

se a dinâmica de aprendizagem e, reorganiza-se a prática pedagógica do professor e 

a construção da autoavaliação pelo aluno. 

Otimizando a rotina em sala de aula,diversas produções serão avaliadas no co-

tidiano, tais como: trabalhos individuais (atividade de sala e de casa), trabalhos coleti-

vos (pesquisas em grupos, discussões, construções coletivas) e os aspectos atitudi-

nais (responsabilidade, zelo, comprometimento, participação, respeito, e outros). 

A avaliação deve ser ato de valorização e de potencialização das aprendiza-

gens e não de classificação e exclusão 

Os seguintes registros avaliativos ,além dos supra citados, são/serão usados na 

escola: 

A. EDUCAÇÃO INFANTIL- Relatórios- para as turmas da educação Infantil serão 

semestrais, com o objetivo de descrever as habilidades, competências, e ou-

tros aspectos;  

B. BIA:  

1º ano: psicogênese, portfólio e relatórios 

2º e 3º anos: psicogênese, atividades avaliativas bimestrais e relatórios. Con-

ceitos delimitados na Coordenação. 

C. 4º e 5º anos: Atividades avaliativas bimestrais e relatórios, provas/ avaliações 

sistematizadas  

Ressalta-se que , os relatórios são o instrumento de registro descritivo avaliati-

vo oficial , padrão da Secretaria de Educação, sendo elaborados levando –se 

em sua composição todos os outros instrumentos avaliativos utilizados.  

Quanto aos critérios de aprovação ,o uso das notas e conceitos se dá em uma 

perspectiva formativa. 

  Aos alunos da Educação Infantil, para avançar para a próxima etapa é neces-

sário apresentar frequência anual de 75% . 
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O Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) tem a dimensão positiva de promover a 

progressão continuada do processo de aprendizagem, além de possibilitar a orga-

nização de um tempo maior e mais flexível para o desenvolvimento das compe-

tências que a criança precisa construir. É necessário ao aluno , para sua progres-

são a frequência mínima de 75% . O não cumprimento resulta em sua retenção no 

período cursado. No 3° ano , observa-se se o aluno alcançou as competências 

necessárias para avançar para o 4° ano. 

Nas turmas de 4° e 5 °anos, exige-se a frequência anual mínima de 75% para 

aprovação, além de alcançar as competências necessárias para avançar para o 

próximo ano letivo. 

 

2. Conselho de Classe 

          Segundo as DIRETRIZES PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: BIA e 2º Bloco, “ O Conselho de Classe é um 

órgão colegiado compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho 

do estudante, do professor e da escola. Implica refletir sobre a função social da esco-

la, uma vez que tem a avaliação formativa como articuladora e as aprendizagens dos 

estudantes como finalidade. Nesse sentido, Santos (2011, p.22) destaca que preci-

samos resgatar o Conselho de Classe da ótica apenas burocrática e classificatória a 

fim de “[...] que seja visto como um momento pedagógico que propicia a reflexão e a 

reconstrução do trabalho pedagógico da escola”.  

O conselho de classe ocorre ao final de cada bimestre, com um dia por seg-

mento, a fim de oportunizar espaço e tempo para as demandas especificas de cada 

um, avaliação e reorganização da prática pedagógica. 

Participam os professores, coordenadores, supervisores, demais profissionais 

da escola, avaliando e definindo  ações e, assim, vão consolidando a perspectiva de 

participação, bem como de diálogo sobre as aprendizagens que ocorrem na escola. 

Além de identificar os saberes ainda não conquistados, os Conselhos de Classe são 

momentos de reconhecimento dos progressos dos estudantes, das práticas que são 

ou não adequadas para a promoção das aprendizagens.   
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Segundo as Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação do Dis-

trito Federal, o conselho de classe deve se reunir, ordinariamente, uma vez por bi-

mestre e ao final do semestre ou do ano letivo, ou, extraordinariamente, quando con-

vocado pelo diretor da instituição educacional. O registro da reunião, de acordo com o 

Regimento Escolar, dar-se-á por ata do Conselho de Classe e em livro próprio. No 

entanto, no Conselho de Classe Final, quando houver aprovação de aluno em discor-

dância com o parecer do professor regente, deve-se registrar o resultado dessa reu-

nião de Conselho de Classe, também, no Diário de Classe do professor regente, no 

campo Informações Complementares, “preservando-se nesse documento (diário de 

classe) o registro anteriormente efetuado pelo professor”. 

A participação direta dos profissionais envolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem, com seus diferentes olhares, pautados nas experiências cotidianas 

vividas, nas informações obtidas por instrumentos e procedimentos avaliativos permi-

te uma organização interdisciplinar que favorece uma reflexão sobre as metas plane-

jadas, o que foi ensinado e o que foi avaliado, focando o trabalho na avaliação esco-

lar. Além disso, a ação avaliativa possibilita a inter-relação entre profissionais e alu-

nos, entre turnos e entre séries e turmas, favorece a integração e sequência das 

competências, habilidades e conteúdos curriculares de cada série/ano e orienta o 

processo de gestão do ensino. Assim, por meio da ação coletiva, reavaliam-se, dina-

mizam-se e fortalecem-se os processos escolares promovendo o avanço dos atos de 

ensinar e aprender, aqui compreendidos como processos inerentes e indissociáveis 

da produção do saber humano. 
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VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO 

 O PPP será avaliado pelo coletivo da escola ao longo do ano letivo, uma vez 

que este documento norteia as ações  da escola nos vários segmentos.  

 Em relação aos projetos e ações pedagógicas, é feita avaliação durante a 

execução e logo  após sua conclusão, em momento oportuno, na coordenação coleti-

va, as quartas-feiras, registrando todas as observações, sugestões  em ata da Coleti-

va. 

 Ressalta-se  o Conselho de Classe como um momento de avaliação de nos-

sas ações pedagógicas.  

 Ao final do ano letivo, avalia-se as ações desenvolvidas , observando sua efi-

cácia, e reestruturando o que for necessário. 
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APÊNDICE I 

 
PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 
Ano: 2018 
 

Dimensão Metas Estratégias 
Avaliação das  

ações 
Responsáveis Cronograma 

Gestão Pedagógica 

Execução dos projetos 

definidos em PPP; 

 

 

Sensibilizar professores na elaboração 

e realização de rodízios de aprendiza-

gem com o suporte de coordenadores, 

com vistas a promoção de uma apren-

dizagem qualitativa; 

No desenvolver das 

mesmas. 

 

Direção 

Coordenação 

Serviços  

Anual  

Otimizar espaços para a realização do 

reforço escolar. 

 

CONSELHO DE 

CLASSE 
PROFESSORES 

4 VEZES AO 

ANO 
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Gestão das aprendiza-

gens e dos resultados 

educacionais 

Diminuir o números de 

alunos retidos ao final 

dos ciclos 

 

 

 

Definição de habilidades a serem trabalha-

das bimestralmente, coletivamente (corpo 

docente coordenação e direção); 

Execução das ações especificas (reagru-

pamento, intra e extra classe) do Bia e dos 

demais segmentos 

Realização do projeto interventivo 

Realização semanal do reforço escolar do 

1° ao 5° ano; 

Desenvolvimento, execução dos projetos 

previstos no PPP 

Promover passeios culturais e pedagógi-

cos  para alunos (Tour Brasília, Exposi-

ções, teatro, cinema, outros); 

 

 

 

Ao longo do ano 

letivo 

Direção 

Coordenação 

 

Anual 
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Gestão Participativa 

Mobilizar as famílias 

e setores, , com os 

propósitos de que a 

educação seja as-

sumida como res-

ponsabilidade de 

todos e de ampliar o 

controle social so-

bre o cumprimento 

das políticas públi-

cas educacionais 

outros temas). 

 

Trabalho coletivo articulado com a partici-

pação de todos os segmentos da escola; 

(festas, dia letivo temático 

 

Palestras para professores sobre diferen-

tes temas (dislexia, dificuldades de apren-

dizagens, adaptações curriculares entre 

outros; 

 Desenvolver o projeto escola de pais; 

Ao longo do ano 

letivo 

Direção e Servi-

ços 
Anual  

Gestão de pessoas  

Tornar o recreio em um momento de lazer, 

descanso e socialização, sem ocorrência 

de acidentes; 

Reduzir a indisciplina em sala de aula; 

Fortalecer a participação do Conselho 

Escolar como entidade reguladora e fisca-

lizadora;  

Promover reuniões bimestrais com intuito 

Promover um re-

creio dirigido com o 

papoio dos monito-

res (alunos do 4 ° e 

5°anos e professo-

res) com distribui-

ção dos setores , 

brincadeiras e brin-

quedos, 

Avaliação perio-

dica e acompa-

nhamento por 

parte dos profes-

sores , direção, 

pais e responsá-

veis 

 

 

 

 

 

 

Anual  
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de debater as ações da escola com o con-

selho escolar e desenvolver atividades de 

confraternização nas datas comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão Financeira 

Promover a manuten-

ção periódica dos recur-

sos materiais  

 

Adquirir os materiais necessários para 

desenvolvimento das atividades pro-

postas e dos projetos escolares 

 

 

Direção e Participa-

çao do conselho 

escolar e do conse-

lho fiscal; 

Anual  anual 
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Gestão Administrativa 

Identificar, junta-

mente com todos os 

segmentos da esco-

la (comunidade e 

funcionários), as 

necessidades da 

escola e suas prio-

ridades para que 

sejam delineados, 

coletivamente, os 

recursos materiais 

que deverão ser 

adquiridos (a partir 

dos recursos finan-

ceiros disponíveis); 

 

Realizar a prestação de contas da verba 

PDRF e PDDE, logo após a realização das 

compras; 

Realizar a prestação de contas da Verba 

Própria (recursos adquiridos em eventos, 

passeios, rifas, entre outros), mensalmen-

te, através de reuniões coletivas e avalia-

çoes institucionais; 

Fiscalização por 

parte da comunida-

de escolar; 

  

 
 
 
 

 



 
SEEDF/CREC/... 

43 

 

 

APÊNDICE II – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

No início do ano letivo, em reunião pedagógica envolvendo todos os segmen-

tos, foi feita  a análise do calendário escolar para a organização dos projetos e dos 

eventos da escola, de forma a contemplar as habilidades e competências descritas no 

currículo da Secretaria de Educação- Currículo em Movimento. 

Feita a diagnose, bimestralmente, os professores juntamente com a coordena-

ção pedagógica, definem as habilidades que as turmas deverão desenvolver. 

Os planejamentos são realizados semanalmente, nas coordenações com  pe-

quenos grupos (por nível de ensino) a partir de temas geradores, 

 

 A equipe docente, em discussões e estudos, considerou adequado organizar 

o trabalho pedagógico  anual por meio temas geradores. O tema central é definido 

levando-se em consideração as demandas e as situações sociais do momento. O te-

ma gerador central é dividido em subtemas semestrais  de forma a promover a inter-

disciplinaridade,  a relação da teoria com a prática, a contextualização, o trabalho com 

os temas transversais: Educação para a Diversidade;Cidadania e Educação em e pa-

ra os Direitos Humanos; Educação para a Sustentabilidade.  
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Tema anual: Natureza e Sociedade em harmonia 
 

Temas / ações previstas em calendário 

 

 
1° semestre- Natureza: o homem e o meio ambiente 

 

Março  *Semana da conscientização do uso sustentável da água 

*Semana da Conscientização e promoção da Educação Inclusiva 

abril  Aniversário de Brasília  

 

Maio  Semana de preparação para a vida   

Junho  Festa junina 

Julho  Meio ambiente  /  Recesso escolar 

 
2° semestre- Sociedade 

 

Agosto  Folclore 

Semana da educação infantil 

Setembro Plenarinha ( Ed. Infantil e 1ºs anos) 

Feira literária 

Outubro  Semana da criança / Dia do professor 

Cidadania: o direito de escolher 

Novembro  Formação da Sociedade Brasileira: Semana da consciência negra: 

 

Dezembro  Cantata 
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Projeto anual de leitura e escrita 

“Trabalhando a leitura, desenvolvendo valores” 
 
 
PROJETO: LEITURA E ESCRITA 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS EDUCAÇÃO INFANTIL  AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

DURAÇÃO: O ANO TODO 

EXECUÇÃO: PROFESSORES  E COORDENAÇÃO 

 
Justificativa 

A importância da leitura, para o bom desenvolvimento do aluno é um fato inquestionável. 
Sabendo-se do papel fundamental da escola que é “formar um cidadão consciente e críti-
co, sujeito e agente transformador do mundo”, surge à necessidade de desenvolver este 
projeto, a fim de que os alunos possam superar as constantes e reais dificuldades relacio-
nadas à leitura e à escrita. Busca-se, assim, desenvolver um hábito de leitura constante, 
que certamente favorecerá a expressão escrita do estudante, fazendo- o compreender o 
contexto social no qual encontra-se inserido e influenciando-o na transformação de um 
mundo melhor. 
Uma prática constante de leitura na escola pressupõe o trabalho com a diversidade de 
objetivos, modalidades de textos que caracterizam as práticas de leitura de fato. Se o ob-
jetivo é formar bons leitores temos a obrigação de proporcionar oportunidades destes 
alunos interagirem significativamente com os textos. Para fazer acontecer e fluir este co-
nhecimento depende do empenho de você professor, pois é você que está diretamente 
ligado ao aluno, seja um grande incentivador através de suas estratégias para despertar 
no aluno o prazer e o gosto pela leitura. 

Objetivo geral 
Desenvolver no aluno o gosto pela leitura e escrita, através de constantes visitas à sala de 
leitura, leituras diárias de livros didáticos e paradidáticos, jornais, revistas e de outras mo-
dalidades, estimulando também a criação de textos formalmente organizados, favorecen-
do assim um bom desempenho na expressão escrita do aluno. 

Objetivos específicos 

 Estimular o aluno à leitura e à escrita. 

 Narrar e debater os textos oralmente. 

 Familiarizar o aluno com as diversas modalidades de textos. 

 Produzir textos orais coletivamente. 

 Diferenciar textos literários de informativos. 

 Construir oralmente a história contada pelo colega. 

 Produzir textos escritos individualmente. 

 Ampliar o vocabulário. 
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 Minimizar erros ortográficos e de concordância. 

 Envolver os alunos nas dinâmicas do projeto, de modo a serem eles mesmos os auto-
res de poesias, contos, crônicas e outros gêneros literários, transformando-os em 
leitores de seus próprios textos. 

 Utilizar a linguagem oral e escrita explorando a riqueza dos contos de fadas, das fábu-
las e lendas. 

 Estimular a fantasia, a imaginação e a sensibilidade através das histórias. 

 Resgatar a importância do “contar histórias”, no contexto familiar. 

 Desenvolver a concentração, a criatividade e o conhecimento. 

Estratégias 

 Fazer diariamente uma leitura compartilhada de um titulo literário 

 sacola literária , estimulando a leitura e a escrita, com a participação da família.  

 Caixa literária 

 Leitura e debate de assuntos atuais extraídos de revistas, jornais, e-mail, etc. 

 Apresentação, pelos alunos, da vida e obra de um autor, antecipadamente escolhido. 

 Pesquisas – Vidas e obra do autor. 

 Organizar roda de leitores. 

 Dramatizações de histórias conhecidas, onde as crianças sejam as personagens. 

 Oficinas de leituras e produção de textos. 

 Organizar um baú de leituras e sensibilizar os alunos com a apresentação dos textos, 
lendo com eles e convidando-os a fazerem leituras individuais ou compartilhadas. 

 Identificação de valores encontrados nas personagens das histórias. 

 Elaborar um novo final, diferente do original. 

 Escrita de bilhetes com dicas sobre as histórias trabalhadas. 

Avaliação 

A avaliação deverá se processar da forma mais natural possível, através de conversação 
diária, da observação de mudanças de atitudes e nos registros da rotina de atividades vi-
venciadas. Assim procedendo, poderemos verificar a capacidade e o potencial dos alunos, 
suas dificuldades e seus limites, interferindo sempre que precisem de ajuda. 
Nessa interação, poderemos descobrir que tipos de leitura agradam mais: se o aluno con-
segue construir o significado do texto; se é capaz de perceber emoções expressas pelos 
autores; se após suas leituras, estabelecem diálogos e trocam informações; se mantêm 
interesse pelo projeto; se há necessidade de mudanças de estratégias. 
O ato de avaliar é continuo, e continuas deverão ser dinâmicas de acompanhamento de 
todos os envolvidos na vivência deste projeto. 
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PROJETO "Escola de pais” 

“Pais atuantes, filhos brilhantes!” 
 
I. Justificativa 

Para que ocorra o desenvolvimento global do educando, é importante que es-
cola e pais trabalhem em harmonia. É fato: quando os pais participam da 
vida escolar dos filhos, estes aprendem mais e melhor. 

A família tem um papel extremamente importante na construção do sucesso ou 
do fracasso escolar, à medida que funciona como um grupo afetivo 
responsável por grande parte da formação cultural e do estabelecimento dos 
projetos de vida e identidade dos alunos. 

A família é considerada como uma importante instituição de aprendizagem dos 
alunos, pois é nela que se dão as suas primeiras experiências que constitui o capital 
cultural que lhes é transmitida .A família é um agente de socialização primária por 
transmitir às crianças, desde o nascimento, padrões de comportamento, hábitos, cos-
tumes, padrão de 
linguagem,  maneiras de pensar, de agir, de se expressar etc. Porém ,outras agências 
sociais completam essa formação familiar ao nível de uma 
socialização secundária. 

 Dentre elas se destaca a escola é o espaço da escrita, do letramento, onde “as 
crianças aprendem a ler, para ter acesso ao saber do qual ela é repositária; é nela 
que aprendem a escrever para poder transmitir informações e, eventualmente, divul-
gar o conhecimento aprendido. 

Nessa perspectiva à medida que a escola une o saber científico institucionali-
zado escolar à cultura e experiências empíricas familiares,consegue ampliar os hori-
zontes do alunos, acenando com a possibilidade de um melhor desempenho acadê-
mico para os alunos e maior afetividade e 
envolvimento familiar. 
 
II. Objetivos 

1. Integrar escola e família; 
2. Estimular a família a acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno; 
3. Dotar a família de conhecimentos teórico-práticos capazes de subsidiar o acompa-
nhamento escolar do aluno; 
4. Envolver os pais em atividades de aprendizagem em casa; 
5. Levar a família a compreender melhor o desenvolvimento da criança e do adoles-
cente; 
6. Desenvolver afetividade; 
7. Conscientizar os pais de seu papel de educadores; 
8. Aproximar a família da escola. 
 
III. Público alvo 

Pais , alunos e profissionais da educação; 
 
IV. Desenvolvimento 
A Escola de Pais objetiva ser uma forte aliada da educação dos filhos. Pais e escola 
devem estar alinhados em suas atitudes, tendo objetivos comuns. Devem, portanto, 
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compartilhar o mesmo ideal, pois só assim, realmente estarão formando e educando, 
superando conflitos e dificuldades, proporcionando ao educando, um caminho livre 
para a aprendizagem efetiva. 
 
A programação da Escola de Pais está estruturada em encontros 
que ocorrerão ao longo do ano letivo, com duração de uma hora e meia cada 
encontro. 

 As reuniões deverão conter interação entre pais e organizadores,interligando a 
teoria e a prática da educação cotidiana. Serão abordados temas como sexualidade 
na adolescência, comunicação e relacionamento familiar, imposição de limites à cri-
ança e ao adolescente, mídia no contexto sócio familiar, prevenção ao uso de drogas 
e outros. 

Deve-se trabalhar constantemente a motivação dos pais, 
deixando em aberto a seleção de temas que devem ser do interesse do grupo, 
além dos temas já citados. 
 
V. Responsáveis 
Direção  
Pedagoga  
Serviços 
Coordenadores  
 
VI. Cronograma 
As atividades da escola de pais serão realizadas em número de uma por bimestre, 
podendo ocorrer número maior, devido ao interesse dos participantes: 
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Projeto Recreio Legal-2018 

1 - INTRODUÇÃO  
A brincadeira faz parte da vida da criança e incluir o jogo e a brincadeira na escola 

tem como pressuposto o duplo aspecto de servir ao desenvolvimento da criança, enquan-
to indivíduo, e à construção do conhecimento, processos estes fortemente interligados.  

Brincar favorece a auto-estima da criança e a interação de seus pares, propiciando 
situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Por meio 
de jogos a criança aprende a agir, tem sua curiosidade estimulada e exercita sua auto-
nomia.  

Brincadeira e jogos são ferramentas e parceiros silenciosos que desafiam a crian-
ça possibilitando as descobertas e a compreensão de que o mundo está cheio de possibi-
lidades e oportunidades para a expansão da vida com alegria, emoção, prazer e vivência 
grupal.  

Brincar e jogar são fontes de lazer, mas são, simultaneamente, fontes de conheci-
mento, esta dupla natureza nos leva a considerar o brincar parte integrante da atividade 
educativa.  

 
2 – JUSTIFICATIVA  

Ao pesquisar o sentido da palavra “recreio”, podemos constatar que ela deriva de 
recrear, significando divertimento, prazer. “Recrear” vem do latim recreare indica a possi-
bilidade de proporcionar recreio, de divertir, causar alegria, prazer ou brincar.  

No entanto, em nossas escolas existe a preocupação com a maneira como nossos 
alunos tem ocupado o seu tempo de recreio. Pensando em diminuir os conflitos, os pe-
quenos acidentes eventualmente ocorridos, e possibilitar aos alunos outras vivências cor-
porais que não as usualmente praticadas, elaborou-se então, o projeto Recreio Legal r 
com diversas atividades para realizar durante o intervalo. A idéia surgiu a partir da neces-
sidade de organizar as brincadeiras e entreter as crianças com o intuito de tomar o espa-
ço-tempo (no decorrer do recreio) ordenado por meio de jogos e brincadeiras, contando 
com a participação e organização da coordenação, monitores,pedagogoa, demais funcio-
nários envolvidos e alunos. Além disso, há o resgate de brincadeiras culturais e folclóri-
cas, como: amarelinha, pular corda, danças, dama, jogo da velha, cantigas de roda, bam-
bolê, entre outras.  

O projeto vem ao encontro da ansiedade e das necessidades da escola. O sério 
compromisso dos coordenadores e monitores tem papel importante na interação dos alu-
nos e as atividades e brincadeiras planejadas, pressupõem serem bem aceitas pelos es-
tudantes, devido a isso passará a existir maior harmonia e respeito entre os colegas, pois 
as energias antes desperdiçadas em brigas e correrias, passarão a ser direcionadas para 
os jogos e as brincadeiras que farão parte do recreio.  
3 - OBJETIVOS  
3.1 - OBJETIVOS GERAIS  

os educandos na hora do recreio proporcionando aos alunos a convivência com brinca-
deiras organizadas, através de um sistema de monitoria e orientação para a realização de 
atividades durante o recreio.  
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

com brincadeiras;  
 

i-
pantes procurem soluções para os conflitos interpessoais durante as atividades;  

i-
cipantes em atividades de animação e integração promovendo a solidariedade e a paz;  

 a partir dos 
brinquedos adquiridos pela escola, e brincadeiras desenvolvidas pelas crianças.  

 

4 - DESENVOLVIMENTO  

 As atividades acontecerão todos os dias da semana durante os 15 minutos de  
intervalo 

 PROFESSORES: farão brincadeiras dirigidas com as crianças, escalados em 
determinados espaços da escola; Os mesmo irão interagir com os alunos reali-
zando as atividades lúdicas que atuarão na psicomotora, auxiliando assim o de-
senvolvimento intelectual.  

 Monitores : serão os alunos das turmas de 4°e 5°anos. Eles atuarão por escala. 
Receberão uma formação/ orientação por parte da Direção e outros funcioná-
rios, 

 Monitores terão colete de identificação e sairão -15 minutos antes do recreio pa-
ra organizar os espaços, juntamente com a professora regente, que também es-
tabelecerá os espaços de atuação de seus alunos; 

 Após o recreio deverão recolher os brinquedos , guardar os coletes, etc, con-
forme orientações nas formações; 

 Como forma de agradecer a participação dos alunos, no final de cada período 
da escala , receberão picolé, e nas horas cívicas serão homeangeados 

 
O presente projeto “Recreio legal” deve ser bem reflexivo e dinâmico, obedecendo 

as supostas necessidades que surgirem.  
O desenvolvimento e execução do mesmo será sempre renovado, e visto e ampli-

ado de acordo com outras sugestões de brincadeiras, jogos, recreações e etc, indica-
dos pelo corpo docente, discente e demais funcionários.  

 
5 - SUGESTÕES DE JOGOS E BRINCADEIRAS (as brincadeiras serão sugeridas 
pelo grupo na apresentação do projeto) 
Brinnquedos providenciados pela Direção  
Torre de latas  
Boliche  
Chute ao alvo  
Jogo das argolas  
Cavalinhos upa upa 
Gangorra 
Cantinho da leitura (gibis e diversos) e tatame 
Tatame e brinquedos grandes e duráveis.  
tunel 
 Musicas ,Ping pong, Toto, Aerorock ,Peteca  
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Plenarinha 2018 

Universo do Brincar 

Público alvo: Educação Infantil e 1 º ano do Ensino Fundamental 

Justificativa: A Plenarinha  é um processo pedagógico, no qual as crianças, partici-

pam ativamente das reflexões em torno de seus direitos e necessidades . Este proje-

to materializa-se por meio da escuta sensível e atenta ás crianças. Destacamos a 

importância do brincar na escola. 

Objetivo Geral:  

 Vivenciar o brincar, a brincadeira e o brinquedo como ferramenta para apren-

der dentro da nossa unidade escolar. 

Objetivos específicos: 

 Estimular a aprendizagem por meio do brincar nas diferentes linguagens. 

 Criar oportunidades para professoras/ professores e crianças  ampliem seu 

repertório de brincadeiras. 

 Vivenciar brincadeiras diversas ensinadas ou criadas. 

 Resgatar brincadeiras da comunidade. 

Estratégias : 

 Reflexão com os professores acerca do brincar, da brincadeira e do brin-

quedo como ferramenta para aprender e resolver pequenos conflitos. 

 Coleta de informações das crianças. Ex: Do que as crianças brincam? 

Quais  suas brincadeiras preferidas e etc. 

 Observar o brincar como elemento integrador das diversas linguagens no 

plano de aula, proporcionando o desenvolvimento integral da criança. 

 Oportunizar ambientes diversos com atividades enriquecedoras que pro-

movam todos os tipos de brincadeira. 

 


