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O ser humano aprende, este é o fato fundamental; pode 

ou não ensinar, deixar de aprender não poderá jamais. 

 

 

 

Fernando Becker 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

“O projeto representa a oportunidade da direção, coordenação pedagógica, professores 

e comunidade, tomarem sua escola nas mãos, definir seu papel estratégico na educação das 

crianças e jovens, organizar suas ações, visando a atingir os objetivos que se propõem.” (José 

Carlos Libâneo) 

O presente Projeto Político Pedagógico - PPP- define a identidade da Escola Classe 09 

de Planaltina-DF, e indica caminhos para a construção de um ensino de qualidade. Nele, consta o 

conjunto de aspirações, objetivos e metas que cerceiam o dia a dia desta instituição educacional. 

O PPP é um documento vivo, uma ferramenta que é elaborada em conjunto com todos os 

que integram a escola ou representações de todos os segmentos. Norteia à definição das prioridades, 

a resolução de problemas, a execução de tarefas e ações. Assim a E.C. 09 de Planaltina, orientará 

sua ação pedagógica, administrativa e financeira através deste Projeto, documento em construção 

permanente e coletiva, politicamente comprometido com a Proposta Curricular do Distrito Federal e 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais, centrando essa ação no desenvolvimento de projetos 

que contemplem os Eixos Transversais: Educação Para a Diversidade, Cidadania, Educação em e 

para os Direitos Humanos, Educação e Sustentabilidade; envolvendo o  conhecimento 

historicamente produzido, numa reflexão crítica da realidade social,  tendo  a concepção de uma 

educação compromissada com a formação integral do educando e com a sustentabilidade humana. 

A organização do trabalho pedagógico, bem como a sua concretização depende dos 

eixos norteadores aqui propostos, do planejamento e da sistematização de ações construídas 

coletivamente, onde o ato de avaliar, refletir, repensar e redimensionar seja uma constante. De 

acordo com Betini, “compete ao projeto político pedagógico à operacionalização do planejamento 

escolar, em um movimento constante de reflexão-ação-reflexão.” (2005, p.38). 

É necessário destacar a importância da participação coletiva na construção do PPP e no 

seu acompanhamento. Esse caráter coletivo presente no fazer e no refazer, na busca de soluções, na 

avaliação dos resultados é que o tornará eficiente. Ainda para garantir a eficácia deste instrumento é 

necessário  levar  em  conta  a realidade de cada um que faz parte dessa instituição, a realidade 

social na qual está inserida, a base legal que o norteia, as condições físicas encontradas, os recursos 

humanos, os resultados obtidos nos anos anteriores, a proposta pedagógica, a formação continuada 

dos profissionais de educação, os projetos pedagógicos desenvolvidos e todas as demais ações que 

surgirem durante o ano letivo. Por isso, é de extrema necessidade o constante acompanhamento, e o 

repensar coletivo, nos encontros pedagógicos, coordenações coletivas, assembleias e reuniões, para 
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manter a expectativa de um documento norteador de todas as ações desenvolvidas no âmbito escolar 

e que prime pela excelência na educação. Nesse sentido a Escola Classe 09 de Planaltina promoverá 

avaliações e ajustes internos anuais, ou em qualquer momento que se fizer necessário, para 

mudanças, quando for o caso, dos objetivos, dos princípios, das finalidades e metas institucionais. 
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2. HISTORICIDADE DA ESCOLA CLASSE 09 DE PLANALTINA-DF 

 

A Escola Classe 09 de Planaltina DF, foi fundada em 18 de março de 1987 como Escola 

Classe e, durante o período de 1988 a 1993 foi Centro de Alfabetização Popular. Era um polo 

catalisador das experiências pedagógico- administrativas, irradiando, assim, a consciência do ato de 

educar que, por meio da discussão teórica e da demonstração prática do processo de ensino 

aprendizagem, promoveu novas formas de organização do trabalho pedagógico, buscando assim, a 

concretização do compromisso ideológico, social e político voltado principalmente para as classes 

populares. 

Em 1988 a Escola Classe 09 de Planaltina DF teve problemas na estrutura física ficando 

sem condições de funcionamento. Devido ao ocorrido, a escola passou a funcionar na Escola Classe 

Paraná e Escola Classe 03 durante um ano letivo (período da realização da reforma) nos turnos 

intermediário e vespertino. 

Em 1994 e 1995 funcionou com o Gerenciamento Pedagógico onde acontecia 

atendimento aos professores de outros estabelecimentos de ensino. 

Em 1996 a Escola foi designada a desenvolver Projetos de Pesquisa, porém, devido à 

falta de orientação básica e recursos, a proposta não obteve êxito. 

Em 1997 a Escola desenvolveu na pré-escola o “Projeto Planaltina” com o objetivo de 

resgatar a cultura popular, e o “Projeto Vira Brasília” nas  turmas    de Alfabetização, 3ª e 4ª séries, 

obtendo sucesso e um crescimento significativo dos profissionais envolvidos. 

De 1988 a 1999 a organização do trabalho pedagógico da Escola classe 09 de Planaltina-

DF teve como referência os princípios da Escola Candanga do DF. Foram desenvolvidos vários 

projetos como, a saber: TV Escola, Recreio Legal, Verde que te quero Verde, Saúde Sexualidade na 

Educação, Revisitar a Biblioteca e Alfa. Todos foram realizados com a integração entre alunos, 

professores e comunidade, apresentando bons resultados. 

Em 2010 foram desenvolvidos projetos da SANGARI: Ciência em foco, Português e 

Matemática em Foco. 

A Associação de Pais e Mestres da Escola Classe 09 de Planaltina foi fundada com 

objetivo essencial de integrar a comunidade, a escola e a família, buscando o desempenho mais 

eficiente do processo educativo. 

Em Junho de 1997 foi criado a Caixa Escolar que assumiu a responsabilidade e o 

controle da gestão financeira da instituição de acordo com o Programa de Descentralização 

Administrativa e Financeira – PDAF. E tem sido um marco importantíssimo para esta Instituição de 

Ensino. 
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O Caixa Escolar colabora com a manutenção e conservação do espaço físico da escola e 

assistência aos educandos. Obtém recursos financeiros por meio de doações, promoção de eventos e 

do recebimento da verba quadrimestral enviada pelo GDF. 

O Conselho Escolar existe desde 1998, sendo o órgão deliberativo e consultivo 

composto pelos segmentos de professores, alunos e pais de alunos, e demais servidores da Carreira 

de Assistência a Educação por eleição direta da comunidade escolar, válido por um período de dois 

anos. 

Foi em 2005 que a EC 09 iniciou o atendimento a alunos portadores de necessidades 

especiais.  

Atualmente tem como equipe gestora: 

Angélica Marques Durães- Diretora  

Iara de Souza Bastos - Vice-diretora 

Ana Paula Prudêncio Bonfim Freire – Supervisora 

Sidines Alves Camargos e Edneusa Carlos Alarcão - Coordenação Pedagógica 

Local 

Keila Cristian Amado de Lima – Chefe de secretaria 

 

Hoje temos 417 alunos nos turnos matutino e vespertino, 4 turmas de 1º Período, 

4 turmas de 2º Período, 2 turmas de 1° Ano, 2 turmas de 2° Ano, 2 turmas de 3º Ano, 2 

turmas de 4º Ano e 2 turmas de 5º Ano. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA ESCOLA CLASSE 09 DE PLANALTINA-DF 

 

A Escola Classe 09 de Planaltina atende crianças que residem nas proximidades da 

escola, mas muitas de locais/setores distantes como o Arapoanga, Vale do Amanhecer, Estância e até 

mesmo Regiões Administrativas vizinhas, como o Paranoá.  

Nossa clientela é formada, por famílias de poder aquisitivo que varia entre as classes 

baixa, média baixa e média. Nosso público principal são os educandos e procuramos proporcionar 

atividades culturais, de lazer, de conhecimento e reflexão, sempre que possível, de uma maneira 

integrada com toda a comunidade escolar. E buscamos sempre um trabalho em parceria entre escola-

família, levando sempre em consideração suas críticas e sugestões, relatadas de forma voluntária no 

decorrer do ano letivo e através de pesquisa por meio de questionários/avaliações entregues durante 

Reuniões de Pais e Mestres e/ou outros encontros. 

Todo o grupo de professores tem ensino superior e a maioria tem pós-graduação na área 

educacional, com aproximadamente quinze anos de experiência em docência. É um grupo 

consciente, atuante e participativo nas decisões e deliberações tomadas pela escola. Enxerga-se como 

coletivo responsável e comprometido com a busca do conhecimento como suporte para um trabalho 

eficiente, envolvendo-se em cursos de formação continuada para a promoção de uma educação 

pública de qualidade. 

O trabalho de conservação, limpeza e cantina é realizado por firmas terceirizadas.  As 

agentes de portaria, e os vigias noturnos fazem parte do quadro de funcionários efetivos da Secretaria 

de Estado de Educação. Diante desta realidade a escola procura favorecer a organização do trabalho 

pedagógico através de ações que primam pela democracia e participação de todos, procurando 

reorganizar o currículo de forma que este atenda as reais necessidades de sua comunidade escolar. 
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4. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA CLASSE 09 DE PLANALTINA-DF 

 

 É função da escola, oferecer o espaço para a organização e sistematização do conhecimento, 

visando o desenvolvimento integral do educando; a formação para a cidadania; o aprimoramento da 

pessoa humana, incluindo a formação ética; o desenvolvimento da autonomia intelectual, do 

pensamento reflexivo e crítico, garantindo as condições necessárias para o exercício pleno da 

cidadania e da construção do conhecimento sistematizado, propiciando uma aprendizagem mais 

efetiva e, consequentemente, maior sucesso escolar com melhores índices de avanço. Considerando 

também a importante missão de oferecer práticas pedagógicas que atendam as diferenças, 

valorizando-as como elementos de crescimento. 
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5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

A Escola Classe 09 de Planaltina tem como princípios norteadores do trabalho 

pedagógico: construir a sua identidade cultural, desenvolver a autonomia, cultivar um espaço de 

convivência democrático e efetivar a participação da comunidade escolar. 

É necessário pensar a escola como espaço representativo da comunidade na qual está 

inserida, bem como buscar atender às suas necessidades, anseios e desejos. Nesse sentido, o trabalho 

pedagógico da escola está organizado com a finalidade de ver seus reflexos e impactos na vida da 

comunidade. A identidade cultural é uma via de mão dupla onde a comunidade se vê na escola e a 

escola se vê refletida na comunidade. 

Nesta perspectiva, entender o sujeito que aprende supõe despertar o pensar, o agir, o 

fazer, o refletir e o analisar levando-o a construir a sua autonomia e a efetivar a sua inserção na 

sociedade como cidadão crítico e participativo, refazendo assim a escola como espaço democrático. 

Construir um espaço democrático perpassa pela efetiva participação de toda a 

comunidade escolar na tomada de decisões, ações e diretrizes do trabalho pedagógico. 
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6. OBJETIVOS 

 

 Garantir o acesso e a permanência dos alunos nesta Instituição de Ensino, como também 

o desenvolvimento de suas competências e habilidades, através de um trabalho que 

valorize seus conhecimentos prévios de mundo confrontando-os aos novos saberes; 

 Promover dentro da escola um ambiente propício à reflexão-ação-reflexão constante 

acerca da práxis pedagógica, incentivando a formação continuada; 

 Otimizar ações que estimulem a participação da comunidade escolar favorecendo o 

fortalecimento das diretrizes traçadas para a qualidade do trabalho pedagógico; 

 Criar e otimizar situações que favoreçam a inclusão através de trabalho voltado para o 

respeito e aceitação das diferenças de etnia, gênero, credo, posição social e pessoas com 

deficiência; 

 Promover situações que favoreçam as boas relações entre os servidores da escola de 

forma democrática e participativa; 

 Fortalecer o Conselho Escolar; 

 Favorecer a participação de toda a comunidade escolar na avaliação institucional da 

escola; 

 Discutir e organizar a gestão financeira de acordo com os princípios de autonomia e 

ética do administrador público com a participação da comunidade escolar. 
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7. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

A Escola Classe 09 norteia suas ações pedagógicas tendo como base os princípios 

pedagógicos construtivistas e sociointeracionistas visando o constante redimensionamento de 

estratégias que possam garantir a qualidade do processo de ensino aprendizagem. À medida que 

considera todos capazes de aprender, compreende que as relações e interações sociais estabelecidas 

pelos alunos, são fatores de apropriação do conhecimento, traz consigo a consciência da 

responsabilidade ética da escola com a aprendizagem de todos, uma vez que ela é interlocutora 

privilegiada nas interações sociais dos alunos. Ao longo dos anos foi adquirindo a confiança da 

comunidade, com ela crescendo e sendo respeitada. Educa e forma alunos capazes de expressar seus 

valores e competências contribuindo para a formação de verdadeiros cidadãos – agentes de sua 

própria história. 
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8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA CLASSE 09 

 

A Escola Classe 09 de Planaltina tem o espaço físico constituído por três alas, os quais 

compreendem as seguintes dependências: 

 01 secretaria escolar 

 01 sala utilizada  pelo SEAA 

 01 sala de direção 

 01 sala de mecanografia com banheiro 

 01 sala de espera 

 01 depósito de materiais diversos ao lado da sala de espera 

 02 banheiros para professores (masculino e feminino) 

 01 sala de professores com copa 

 01 biblioteca 

 01 sala de reforço 

 01 laboratório de informática (sem profissional específico) 

 09 salas de aula 

 06 banheiros para alunos (04 destinados à Ed. Infantil e 02 para o Ensino Fundamental) 

 01 cantina com 01 depósito de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar 

 01 sala para os servidores 

 01 banheiro para os servidores 

 01 depósitos para materiais diversos ao lado do patio interno 

 01 depósito para material de limpeza 

 01 depósito de gás com capacidade para 04 cilindros 

 01 pátio interno coberto 

 01 quadra poliesportiva sem cobertura 

 01 parque para Educação Infantil 

 01 estacionamento 

 01 casa de boneca de alvenaria 

 

A Escola Classe 09 atualmente oferece turmas de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental- Anos Iniciais do Ensino Regular, nos turnos matutino e vespertino, conforme o quadro 

abaixo: 
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CURSO 

 

SÉRIE 

 

TURMA 

 

PROFESSOR 

Educação Infantil 1º Período 1º PE A JACQUELINE 

Educação Infantil 1º Período 1º PE B VALDIRENE 

Educação Infantil 1º Período 1º PE C ÉRIKA 

Educação Infantil 1º Período 1º PE D LUCIANA 

Educação Infantil 2º Período 2º PE A ÉLVIA 

Educação Infantil 2º Período 2º PE B LINDALVA  

Educação Infantil 2º Período 2º PE C MICHELE 

Educação Infantil 2º Período 2º PE D MARCIA  

Ensino Fundamental de 9 Anos 1º Ano 1º ANO A SILMA 

Ensino Fundamental de 9 Anos 1º Ano 1º ANO B SHIRLEY 

Ensino Fundamental de 9 Anos 2º Ano 2º ANO A EUNICE 

Ensino Fundamental de 9 Anos 2º Ano 2º ANO B SILVIA 

Ensino Fundamental de 9 Anos 3º Ano 3º ANO A VANILZA 

Ensino Fundamental de 9 Anos 3º Ano 3º ANO B SIMONE 

Ensino Fundamental de 9 Anos 4º Ano 4º ANO A ADRIANA 

Ensino Fundamental de 9 Anos 4º Ano 4º ANO B NILVA 

Ensino Fundamental de 9 Anos 5º Ano 5º ANO A LEILANE 

Ensino Fundamental de 9 Anos 5º Ano 5º ANO B DIEGO 

Biblioteca _ _ EDILENE e 

ISABETE 

Laboratório de Informática _ _ ----- 

Apoio Pedagógico -- -- ROSILENE 

Pedagoga -- -- SUZANE 

Psicóloga Itinerante -- -- LAURA 
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9. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que possibilita ao 

professor definir critérios para replanejar as atividades e criar novas situações que gerem avanços na 

aprendizagem do educando. Tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar o 

trabalho educativo. A avaliação, portanto, deve ser entendida como uma ferramenta a serviço da 

aprendizagem, cujo objetivo é a melhoria das práticas educativas e sua constante qualificação, 

possibilitando identificar problemas, encontrar soluções, corrigir rumos. 

Este Projeto Político Pedagógico busca atingir a qualidade na educação na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental nesta Instituição Educacional. Para tanto, 

utilizar-se-ão os seguintes indicadores: o ambiente, a gestão, a formação continuada e o 

desenvolvimento da equipe multidisciplinar, a aplicação do currículo, o desenvolvimento/empenho 

do corpo discente e o envolvimento dos pais e da comunidade. 

É importante considerar o percurso e o dinamismo do processo educativo para retomar e 

redimensionar os elementos considerados significativos nessa proposta, quando necessário. Toda 

construção exige desconstrução e reconstrução, educar não é um processo estático, exige o ir e vir 

constante de novas possibilidades, novos projetos. A avaliação é processual, diagnóstica e constante 

e perpassa pela ação conjunta de aguçar o olhar e aparar as arestas para refazer o caminhar. 
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Ressignificar a escola é entendê-la enquanto lócus que conecta aprendizagens 

significativas à realidade vivenciada pelo aluno cumprindo sua função social real. Partindo dessa 

premissa a escola planeja suas ações tendo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais 

associados às Orientações Curriculares do Distrito Federal, delineados através de projetos e 

atividades permanentes, organizados em rotinas. 

Os projetos propostos pela escola visam articular os conhecimentos prévios dos alunos 

aos conteúdos formais, de maneira a desenvolver suas habilidades e competências de forma 

significativa: 

*SEMANA PEDAGÓGICA: realizada em 2018 05 a 09 de fevereiro com todos 

funcionários da escola. 

*PLANEJAMENTO COLETIVO – Realizado, semanalmente, com o grupo de 

professores onde são levantados os conteúdos, habilidades e atividades para o período; e 

planejamento feito entre a supervisão e a coordenação pedagógica visando um acompanhamento 

dos conteúdos, habilidades e atividades planejada para o ano realizando o intercâmbio entre os 

turnos; 

*PROJETOS DO SEAA: -PROJETO HÁBITOS DE ESTUDO ( realizado no 1º e 2º 

bimestre com os 4º e 5º anos da escola); atendimento individual ou em grupo aos professores pais e 

alunos; intervenções junto à coordenação pedagógica, professores e pais; análise do rendimento 

escolar; acompanhamento dos alunos com baixo rendimento; atuar diretamente no PROJETO 

INTERVENTIVO (trabalho decorrente da análise do rendimento escolar); oficina com os 

professores;  e PROJETO ESCOLA E FAMÍLIA (visando uma maior integração da relação escola-

família). 

*SEMANA DISTRITAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS: conforme Lei Distrital nº.5.714/2016, realizada de 05 a 09 de março, período em que 

são desenvolvidas atividades sobre a temática, com mais ênfase, assim como no dia 21 de setembro 

Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 11.133/2005).  

*SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA: 

conforme Lei Federal nº. 11.998/2009, realizada de 19 a 23 de março. 

*PROJETO COMPARTILHANDO O SABER: Momento em que as turmas se reúnem 

no pátio para a apreciação de trabalhos realizados em sala de aula. Realizado durante o ano letivo. 

*PROJETO A HORA DO CONTO: Momento cultural realizado pela Equipe Gestora, 
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sempre convidando alunos. Neste momento são dramatizadas histórias e contos infantis com uso de 

diversos recursos. 

*PROJETO INTERVENTIVO: será realizado no 2º semestre do 1º ao 3º ano voltado a 

superar algum tipo de Dificuldade de Aprendizagem.   

*REUNIÃO DE PAIS: Organizadas em dias e horários diversificados para promover 

maior participação dos pais ou responsáveis propondo atividades voltadas a sensibilização da 

família. Realiza-se a primeira reunião do ano, assim que se inicia as aulas e depois ocorre as 4 

bimestrais e outras quando necessário; 

*PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: conforme orientação da 

Regional de Ensino, considerando as especificidades do atendimento educacional na Primeira 

Infância. 

*REFORÇO ESCOLAR – No turno contrário, os alunos do Ensino Fundamental 

selecionados pelo professor regente são chamados à escola para um atendimento individualizado 

voltado às suas necessidades; 

*SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA: ocorrerá de 07 a 11 de maio de 2018, 

conforme Lei Federal 11.988/2009, realizar-se-à atividades diversificadas, e em especial neste ano 

teremos  em 09 de maio, para toda a comunidade escolar, o Dia Letivo Temático sobre Direito das 

Crianças e Adolescente. 

*DIAS LETIVOS TEMÁTICOS: momentos de sensibilização e acolhimento da 

comunidade com temas já definidos -- 21/03 Água, 09/05 Direitos da Criança e Adolescente, 

08/08 Protagonismo Estudantil, 20/11 O Protagonismo de Dandara e Zumbi dos Palmares. 

*FESTA JUNINA: em 09 de junho, é a principal festa de interação de toda a comunidade 

escolar. Para essa festa é organizada uma Gincana Junina entre as turmas, durante os trinta dias que 

antecedem a festividade, com a finalidade de arrecadar produtos para o preparo das comidas juninas 

que serão servidas na festa. Os primeiros colocados são premiados. 

  *PROJETO COPA DO MUNDO: realizado de 04 a 11 de maio, como o ano de 2018 é ano de 

Copa do Mundo, o intuito é trabalhar os mais diversos aspectos aproveitando a temática, como a 

questão do esporte, vida saudável, competição, países, culturas, entre outros. 

  *PROJETO PLENARINHA: voltado para Educação Infantil de 20 a 25 de agosto com o 

tema: “Universo do Brincar”. 

 *FESTA DA PRIMAVERA: Idealizada para celebrar a chegada da estação das flores. É uma 

festa de interação com a comunidade escolar, nela acontece o concurso de REI/ RAINHA da 

Primavera, ganha o concurso as crianças que venderam mais votos no período que antecede a festa. 
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*FESTA DAS CRIANÇAS: Comemoração durante a semana do dia das 

crianças, em 12 de outubro, promovida com a verba arrecadada na festa junina, com 

diversas atividades e brincadeiras. 

   * MANHÃ DE LAZER: momento de interação e diversão com toda a comunidade 

escolar, com oficinas, brincadeiras, palestras, etc. 

   *PROJETO “PEQUENO PRÍNCIPE”: realizado com as turmas do 4º e 5º anos do 

turno vespertino, pelos seus professores regentes. Utilizando o livro O Pequeno Príncipe 

de Antonie de Saint-Exupéry, busca-se resgatar valores e trabalhar a questão do meio 

ambiente com o cultivo de um jardim. 

   *PROJETO ELEIÇÕES: realizado entre 24 de setembro e 08 de outubro, pois é 

muito importante trabalhar essa questão, mas de forma imparcial, nos moldes do 

“Projeto Eleitor do Futuro”. 

   *FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: Solenidade de encerramento das 

atividades com as turmas do 2º Período. 

 

É importante salientar a existência de outras ações desenvolvidas pela escola no 

decorrer do ano que promovem o desenvolvimento pleno do educando, nos aspectos cognitivos, 

afetivos, sociais, éticos e estéticos. Tais como datas comemorativas mensais: 

*Março 

08- Dia da Mulher 

15- Dia do Circo 

18- Aniversário da Escola 

29- Celebração da Páscoa 

 

*Abril 

18- Dia do Livro Infantil 

19- Dia do Índio 

21-Aniversário de 

Brasília/Tiradentes 

 

*Maio 

01- Dia do Trabalho 

13- Dia das mães 

 

*Junho 

03- Dia Nacional da Educação 

Ambiental 

 

*Agosto 

11- Dia do Estudante 

12- Dia dos Pais 

17- Dia do Patrimônio Cultural 

19- Aniversário de Planaltina 

22- Dia do Folclore 

 

*Setembro 

07- Independência do Brasil 

21- Dia Nacional da Luta da Pessoa 

com Deficiência/ Dia da Árvore 

 

*Outubro 

12- Dia das Crianças 

15- Dia dos professores 

26- Dia do Servidor Público 

 

*Novembro 

20- Dia Nacional da Consciência 

Negra 

 

*Dezembro 

25- Natal (Ceia e Cantata) 
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11. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

 Elaborar o plano de curso e metas por ano/série; 

 Definir o planejamento mensal para efetivo trabalho coletivo; 

 Viabilizar um dia de estudo, bimestralmente, com temas definidos pelo grupo; 

 Acompanhar o planejamento das atividades nas coordenações coletivas; 

 Definir os principais projetos pedagógicos na semana pedagógica; 

 Promover pelo menos três reuniões, por semestre, com os servidores da carreira de assistência 

para repassar informações sobre o trabalho pedagógico; 

 Estabelecer um momento, bimestralmente, para a autoavaliação do trabalho desenvolvido em 

sala de aula; 

 Elevar o índice do IDEB; 

 Programar ações que favoreçam a convivência harmoniosa entre os alunos; 

 Realizar reuniões, sempre que necessário, para tomada de decisões que envolvam o coletivo; 

 Criar um mural para acesso, compreensão e uso dos indicadores oficiais de avaliação da escola 

a cada ano; 

 Realizar oficinas/palestras para Pais e/ou responsáveis; 

 Viabilizar, nas reuniões bimestrais, um momento de reflexão sobre

 temas pertinentes com os pais e/ou responsáveis; 

 Realizar, pelo menos, dois eventos sociais com todos os segmentos da escola; 

 Realizar um encontro para estudar as funções do Conselho Escolar; 

 Realizar, na semana pedagógica, a construção coletiva de acordos éticos e legais para que 

ocorra um clima educativo na escola; 

 Realizar, no mínimo, duas avaliações institucionais durante cada ano; 

 Realizar a prestação de contas da escola, bimestralmente. 
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12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O atual PPP tem vigor durante os anos de atuação desta equipe gestora. O 

acompanhamento da referida proposta deverá acontecer mensalmente por meio do planejamento 

coletivo mensal. A avaliação do Projeto Político Pedagógico será realizada anualmente através de 

assembleia escolar. 
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13. PLANO DE AÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

13.1. OBJETIVO GERAL 

Promover, no ambiente escolar, momentos que possibilitem aos professores avaliar e 

repensar sua prática, almejando assim, a melhoria de qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

 

13.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Promover e participar das reuniões de pais e professores 

-Prestar assistência pedagógica de forma direta ao corpo docente e, indiretamente, ao corpo discente; 

-Estudar, pesquisar e selecionar assuntos didáticos e incentivar troca de experiências entre 

professores; 

-Identificar constantemente quais as prioridades das turmas e professores para prestar-lhes 

um melhor atendimento; 

-Acompanhar o desenvolvimento das estratégias de ensino-aprendizagem, a fim de que haja 

um trabalho interdisciplinar, podendo atender com eficiência toda clientela da instituição; 

uidar para que haja um relacionamento interpessoal saudável no cotidiano escolar 

-Organizar com antecedência as reuniões pedagógicas coletivas, levando em conta as 

necessidades e dificuldades do grupo. 

-Estimular criatividade e a capacidade de cada educador. 

-Elaborar o planejamento anual juntamente com a equipe gestora; 

-Auxiliar e orientar nas avaliações; 

-Acompanhar e intervir nos planejamentos; 

-Assistir à direção em assuntos pedagógicos e em atividades planejadas; 

-Observar e assistir continuamente aos professores; 

-Realizar diálogos individuais; 

-Promover estudos, pesquisas e seleção de conteúdos; 

-Identificar as prioridades de cada turma; 

-Elaborar junto com a direção e docência projetos de acordo com a realidade da Instituição 

Escolar; 

-Promover e articular momentos com a família e a comunidade, através de palestras de 

sensibilização, datas comemorativas e eventos culturais; 

-Orientar e acompanhar o diagnóstico dos alunos  possibilitando, melhor 

atendimento ao educando, relatando avanços e dificuldades na aprendizagem; 



22 
 

-Participar dos Conselhos de Classe bimestralmente; 

-Auxiliar na aplicação e análise dos resultados das avaliações externas (Provinha Brasil, ANA, 

Prova Brasil). 
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14. PLANO DE AÇÃO – SEAA (SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO A 

APRENDIZAGEM) 

Pedagoga: Suzane Bonfim Veras Siqueira Matrícula: 208466-x 

Psicóloga: Laura de Sousa Michnik                  Matrícula: 226719-5 

Objetivo Geral: Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por 

meio de intervenções avaliativas, preventivas e institucionais. 
 

Objetivos 
 

 

Ações 

 

Público alvo 

 

Cronograma 

 

Avaliação 

Conhecer, refletir e 

analisar as 

características da 

instituição 

educacional tais 

como: espaço 

físico, localização, 

quadro funcional, 

modalidade de 

ensino, turmas, 

turnos, entre outras. 

Reformular o 

mapeamento 

institucional através da 

investigação de 

convergências, 

incoerências, conflitos 

ou avanços; 

evidenciando 

contradições entre as 

normas, as práticas e 

os discursos dos 

sujeitos; contribuindo 

para a análise das 

rupturas e para 

reformulações 

institucionais; análise 

documental; 

entrevistas; 

questionários; 

observações; reuniões; 

análise de dados 

estatísticos; análise das 

informações 

construídas; discussão 

e reflexão. 

Professores; 

gestores; pais; 

alunos; 

merendeiras; 

secretário; 

porteiros; vigias; 

professor sala de 

recursos; 

pedagoga; 

orientadora 

educacional; 

psicóloga; 

coordenadores e 

auxiliares de 

limpeza (toda a 

comunidade 

escolar). 

Início do ano 

letivo (1º 

semestre), 

sendo revisado 

e ampliado 

durante todo o 

ano letivo. 

Será contínua e 

processual; 

observando-se 

mudanças ao 

longo do ano. 

 

Construir um 

espaço de 

interlocução, 

assessorando o 

trabalho coletivo, 

oportunizando a 

conscientização de 

responsabilidades, 

de modo a provocar 

Reuniões coletivas (em 

parceria com a 

Orientadora 

Educacional; 

coordenadoras, 

professora da Sala de 

Recursos, gestores e 

assistente pedagógica) 

destinadas para 

Professores 

regentes, 

coordenadores, 

gestores, 

assistente 

pedagógica; 

pedagoga; 

Orientadora 

Educacional, 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo. 

Será processual 

e contínua feita 

por todos os 

envolvidos. 
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a revisão e/ou 

atualização de suas 

ações, assim como 

ampliar 

experiências bem 

sucedidas, 

contribuindo para a 

diminuição das 

queixas escolares. 

 

momentos de estudo, 

reflexão, discussões, 

troca de experiências, 

dinâmicas de grupo, 

vivências, oficinas, 

etc.; entrevistas; 

questionários; conversa 

informal; participação 

ativa na elaboração da 

proposta pedagógica; 

planejamento, 

operacionalização e 

avaliação das ações; 

conselhos de classe; 

observações em todos 

os contextos 

educacionais; análise 

da produção dos 

alunos; suporte na 

elaboração de 

adequações 

curriculares. 

profª da Sala de 

Recursos e 

psicóloga. 

Atuar na Unidade 

de Ensino numa 

perspectiva 

institucional, 

preventiva e 

interventiva, 

promovendo a 

integração escola X 

família X 

comunidade. 

Realizar oficinas 

diversas; palestras; 

vivências, reuniões, 

etc. em parceria com a 

equipe pedagógica, a 

equipe gestora, 

professor  da Sala de 

Recursos; Orientadora 

Educacional e 

psicóloga. 

 

Pais ou 

responsáveis; 

alunos e demais 

servidores da 

escola. 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo; tendo ao 

menos uma 

atividade por 

semestre. 

 

Será realizada 

de acordo com 

a participação 

dos envolvidos. 

Intervir nas 

situações de 

queixas escolares 

abrangendo os 

níveis: escola X 

família X aluno, 

quando necessário. 

Entrevistas, anamnese; 

orientações, atividades 

individuais e em 

grupo, devolutivas, 

encaminhamentos, 

observações, análise de 

documentos do aluno; 

avaliação pedagógica; 

avaliação psicológica, 

etc. 

Professores, a 

família e o aluno. 

Ao longo de 

todo o ano 

letivo, na 

medida em que 

forem surgindo 

os casos e 

conforme a 

necessidade. 

Ocorrerá 

através da 

devolutiva ao 

longo de cada 

processo e/ou 

ao término de 

cada caso 

(nível). 
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 (CRONOGRAMA DE ATUAÇÃO DO SEAA EM 2018) 

 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O 1º 

BIMESTRE 

Semana de Integração 

Apresentação do SEAA aos professores 

Mapeamento Institucional 

Projeto Hábitos de Estudo 

Atendimento individual ou em grupo aos 

professores pais e alunos 

 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º 

BIMESTRE 

Análise do rendimento escolar 

Acompanhamento dos alunos com baixo 

rendimento 

Intervenções junto à coordenação pedagógica, 

professores e pais 

Projeto Interventivo 

Projeto Escola-Família 

Oficina com os professores 

Atendimento individual ou em grupo aos 

professores pais e alunos 

 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O 3º 

BIMESTRE 

Oficina com os alunos com baixo rendimento 

Oficina com os professores 

Acompanhamento do rendimento escolar 

Atendimento individual ou em grupo aos 

professores, pais e alunos 

Projeto Escola e Família 

Projeto Interventivo 

 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O 4º 

BIMESTRE 

Oficina com os alunos com baixo rendimento 

Oficina com os professores 

Acompanhamento do rendimento escolar 

Projeto Escola e Família 

Projeto Interventivo 
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15.  CONSIDERAÇÕES FINAIS/AVALIAÇÃO 

 

O alcance dos objetivos deste PPP, depende da atuação e comprometimento 

de todos os envolvidos no processo educacional. Seja da equipe gestora, da 

coordenação pedagógica, da aceitação e esmero dos professores, do desempenho dos 

demais funcionários, do estabelecimento e a parceria e comprometimento da família. 

Somente assim teremos êxito nesta grande batalha. 

 Temos sempre que valorizar e manter um bom relacionamento uns com os 

outros, refletir sobre nossas práticas constantemente para superar os obstáculos e criar 

estratégias no sentido de desenvolver com qualidade o processo ensino-aprendizagem. 

A avaliação consiste num trabalho progressivo e cooperativo entre a direção, 

coordenação pedagógica e corpo docente, integrados nos problemas que interferem no 

processo ensino-aprendizagem, para dar-lhes solução adequada. Esta avaliação contínua 

e progressiva será feita através de uma analise do plano elaborado, para verificar se os 

objetivos foram alcançados, observações diretas e indiretas de todas as atividades 

desenvolvidas, conversas, reflexões e conclusão dos dados coletados. 
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