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Uma das qualidades mais importantes do homem novo e da
mulher nova é a certeza que têm de que não podem parar
de caminhar e a certeza de que cedo o novo fica velho se
não se renovar. A educação das crianças, dos jovem e dos
adultos tem uma importância muito grande na formação do
homem  novo  e  da  mulher  nova.  Ela  tem  de  ser  uma
educação nova também, que estamos procurando por em
prática  de  acordo  com  as  nossas  possibilidades.  Uma
educação  completamente  diferente  da  educação  colonial.
Uma educação pelo trabalho, que estimule a colaboração e
não  a  competição.  Uma educação  que  dê  valor  à  ajuda
mútua e não ao individualismo, que desenvolva o espírito
crítico e a criatividade, e não a passividade. Uma educação
que se fundamente na unidade entre a prática e a teoria,
entre o trabalho manual e o trabalho intelectual e que por
isso, incentive os educandos a pensar certo.

Paulo Freire (2001)
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APRESENTAÇÃO

               Este documento contém o Projeto Político Pedagógico do Centro Educacional 16 de

Ceilândia   e  visa  ajudar  a  enfrentar  os  desafios  do  cotidiano  da  escola  de  uma  forma

sistematizada,  consciente,  científica  e  participativa.  Representa  construção  coletiva.

Denomina-se Projeto porque faz uma projeção da intencionalidade educativa. Denomina-se

Político  porque  define  uma  proposta  do  grupo  e  expressa  um  conhecimento  próprio,

contextualizado, consciente e partilhado, com vistas à formação do cidadão. Denomina-se

Pedagógico porque define a intencionalidade formativa, refletida e fundamentada, ou seja, a

efetivação da finalidade da escola na formação para a cidadania.



I - PERFIL INSTITUCIONAL

1. MISSÃO

O CED 16 tem como missão promover uma educação pública de qualidade, centrada

na  evolução  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem  ,  considerando  a  singularidade,  a

inclusão,  a  permanência,  o  acesso,  não  apenas  à  vaga  na  escola,  como  às  etapas

posteriores,  utilizando e  de uma avaliação formativa e  estruturando meios  de fomentar  a

potencialidade de todos os sujeitos desse processo.

A escola, portanto, deve conhecer a realidade de seus estudantes, para que dentro do

processo educacional possa criar estratégias e projetos que viabilizem a formação integral

dos estudantes, levando em consideração seus anseios e buscando estratégias para dirimir

suas necessidades socioeconômicas. 

Faz-se necessário conhecer a trajetória de formação de todos para que as fragilidades

sejam superadas num contexto afetivo, formativo, crítico e criativo, onde haja um movimento

solidário entre os sujeitos. Desta forma, todos são participantes e protagonizam o sucesso

escolar.

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA

A escola foi criada a partir de uma reivindicação da própria comunidade, com o apoio

da Associação de Moradores da QNQ. 

Em novembro de 1997, foram encaminhados os documentos à Secretaria de Eduação

do  Distrito Federal, para a criação da escola. As atividades foram iniciadas em 1998. Com

vinte anos de fundação, o  CEF 24, atual CED 16, oferece as seguintes modalidades: Ensino

Fundamental,  EJA Interventivo, Ensino Médio (Diurno) e EJA - Educação de Jovens e Adultos

Regular (noturno).  

A escola possui dois pavimentos, com 13 salas de aulas e capacidade de atendimento

para 450 alunos por turno. Possui acessibilidade para alunos deficientes físicos no primeiro

pavimento, com banheiros e bebedouros adaptados no piso inferior, banheiros e bebedouros

no  piso  superior.  Há  um  espaço  destinado  à  coordenação  pedagógica,  ao  Atendimento

Educacional Especializado - AEE, BIBLIOTECA, sala dos professores, sala de coordenação

pedagógica,  duas quadras cobertas,  sala de informática/vídeo,  secretaria,  sala de gestão,

sala do administrativo, cantina, refeitório, pátio, estacionamento para os funcionários.

A  escola  atende  às  comunidades  da  QNQ,  QNR,  Condomínio  Sol  Nascente  e

Expansão do Setor O. Exerce importante papel de agente de formação e transformação social

nesses setores. Trata-se do único estabelecimento público de ensino que oferta vagas na EJA

noturno, mais próximo da comunidade do entorno da escola e do setor Sol Nascente.  

No ano de 2009, o Ensino Médio Regular noturno passou a ser EJA. Essa mudança

ocorreu porque na comunidade não havia escola que ofertasse essa modalidade de ensino.



Após análise do perfil dos estudantes, constatou-se grande demanda de procura pela EJA

nos anos anteriores. Identificou-se que muitos estudantes do Ensino Médio Regular  eram

multirrepetentes ou evadidos e tinham interesse em recuperar esse tempo que fora perdido.

Havia,  também,  uma  procura  maior  por  vagas  na  EJA  por  parte  de  alunos  que  já  se

encontravam inseridos no mercado de trabalho, mas visavam a possibilidade de avançar nos

estudos, com vistas ao ensino superior. Estudantes que outrora não conseguiram concluir a

educação  básica  e  que  foram impelidos  a  buscar  esta  conclusão  para  se  adequarem e

alcançarem uma posição melhor no mercado de trabalho.

Durante muitos anos,  a escola ficou marcada pelo grande índice de depredações,

pichações, evasão escolar e violência.  A partir  do ano 2008 esta situação começou a ser

modificada. A implantação de projetos como o Escola Aberta, Agentes da Paz, a formação do

Conselho  de  Segurança  Escolar  foram  um  divisor  de  águas.  A promoção  da  cultura  de

valorização da escola como patrimônio público, o incentivo ao sucesso escolar dos alunos e a

participação  mais  efetiva  do  Conselho  Escolar  provocaram  o  início  do  envolvimento  e

proximidade da comunidade escolar na evolução do  processo de ensino e aprendizagem e

valorização da escola.

A partir de 2009 o CED 16 avançou em termos de conscientização da comunidade e

também  em  índices  de  qualidade  de  ensino.   O  reconhecimento  do  trabalho  educativo

realizado pelo corpo docente, repercute positivamente frente à sociedade, essa credibilidade

pôde ser ratificada quando nossa Instituição alcançou grandes avanços nos últimos anos no

IDEB. A escola que foi criada para ser um Centro de Ensino Fundamental e transformou-se

em um Centro Educacional, atendendo a outras modalidades e etapas de Ensino. 

           Em 2008, foram implantadas duas classes especiais, afim de atender estudantes com

necessidades especiais em idade compatível com os estudantes dos anos finais do Ensino

Fundamental. Sendo assim, os estudantes com necessidades educacionais especiais têm a

possibilidade de desenvolver hábitos e atitudes conforme os pares da mesma faixa etária.

As quadras esportivas foram construídas em 2009 e 2013 e configuram uma grande

conquista para a comunidade. possibilita a prática de esportes como basquete, vôlei, futebol e

outros.  um espaço muito valorizado pelos estudantes que têm a possibilidade de exercer  e

aprimorar suas potencialidades esportivas, promovendo uma convivência pacífica e o espírito

de equipe em todas as estações do ano.

           Em 2016 também foi implantado no CED 16 o ensino médio no diurno, atendendo a

uma demanda da comunidade que se deslocava da QNQ e Sol Nascente para as escolas do

Setor  P Norte  e  Expansão  do  Setor  O.  Esta  oferta  facilitou  o  acesso  dos  estudantes  à

conclusão da Educação Básica.

Paralelamente a isso foi implantado a EJA Interventiva 2º segmento e em 2017 foi

implantado a EJA 2º segmento, atendendo estudantes com necessidades especiais. Um dos



maiores benefícios para a escola com esta oferta é a promoção da inclusão e a convivência

entre  os estudantes,  promovendo a  maturidade dos especiais,  a  solidariedade e  atitudes

cidadãs. 

Em  2018  a  nomenclatura  de  CEF  atendia  apenas  aos  anos  finais  do  Ensino

Fundamental,  deu lugar ao CED 16, agora ofertando duas etapas da Educação Básica, EJA

Regular e EJA Interventiva e Classe Especial.

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL

A escola está localizada no setor QNQ, área de vulnerabilidade social, indicada pelo

Governo do Distrito Federal, através da CODEPLAN e do DIEESE. Atende estudantes dos

Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA Regular, EJA Interventiva e Classe

Especial. Comporta 1368 estudantes no total, 199 de Anos Finais, 429 de Ensino Médio, 512

de EJA Regular, 22 de EJA Interventiva e 36 de Classe Especial. Trata-se de uma escola de

dois pavimentos, com 13 turmas no diurno. No matutino,12 turmas de ensino médio, 1 classe

especial  e  1 EJA interventiva II  segmento.  no vespertino,  são 6 turmas de anos finais,  4

turmas de ensino médio, 2 classes especiais e 1 EJA interventiva I segmento. 

Percebe-se no âmbito escolar muitos estudantes fora da faixa etária para a etapa ou

ano em que se encontra. Percebe-se que alguns deles param de estudar e depois retornam.

Outros são multirrepetentes. Trata-se de uma comunidade carente nos quesitos econômico,

social e de infraestrutura. 

Há  uma  situação  de  vulnerabilidade  e  insegurança  no  entorno  da  escola.  Muitos

estudantes são assaltados ou intimidados pelo comércio de entorpecentes. Muitos cidadãos

pulam o muro da escola. Algumas vezes adentram, o ambiente externo: pátio, salas de aula.

Tal evidência, torna o ambiente inseguro e hostil.  Faz-se necessário um número maior de

pessoas no apoio à direção. 

            Faltam espaços de lazer para atender à comunidade. A violência doméstica e crimes,

bem como, a drogadição e o alcoolismo são relatos comuns dos estudantes e pais.

 A  escola  pública  representa  um  dos  únicos,  ou  mesmo  o  único  espaço  de

transformação social para a comunidade. O estado se faz presente através da escola, do

centro de saúde e da ronda ostensiva da polícia militar. Faltam políticas públicas para a região

e investimentos mais incisivos neste setor e na escola. 

Frente a estas situações, a equipe docente percebeu a chegada do SEAA como um

avanço,  porém,  é  urgente  que  se  efetive  o  SOE também.  São  necessárias  intervenções

pontuais  e  diversas  no  campo  das  relações,  da  assessoria  ao  trabalho  pedagógico,  da

aprendizagem  e  de  questões  relativas  ao  empoderamento  do  professor,  haja  vista  a

banalização do reconhecimento das figuras de autoridade pelos estudantes e a percepção

equivocada da função social da escola. 



Muitos estudantes vêem a escola como um local de lazer e encontro com os amigos.

O número de estudantes faltosos é exorbitante, os atrasos frequente. O hábito de jogar e o

uso de aparelhos eletroeletrônicos, em sala,  virou rotina. 

 A participação da comunidade escolar  é tímida e,  em certos momentos,  bastante

hostil. As relações entre o corpo docente e discente são de distanciamento, não obstante pela

vontade dos profissionais, mas muito mais pelo receio de situações de violência vivenciadas

no  âmbito  escolar  e  na  comunidade.  Muitos  professores  são  intimidados  diante  dos

estudantes e de alguns pais. Observa-se um grande desgaste e uma desistência patente  por

parte dos professores por causa da indisciplina.

Os estudantes,  escolhidos  como representantes das turmas,  demonstram um bom

posicionamento crítico frente ao quadro apresentado. São propositivos e reconhecem que a

postura  dos  colegas  é  imatura  e  danosa  ao  avanço  das  aprendizagens  e  do  processo

avaliativo. Em reuniões com o SEAA, dentre as propostas, foi solicitado pelos representantes

de turma, que houvesse

 regras e sansões mais claras, profissionais apoiando o trabalho disciplinar nos corredores,

dois intervalos para diminuir a saída dos estudantes durante as aulas, intervenções diretas

nas  turmas  abordando  questões  disciplinares,  função  social  da  escola,  participação  no

conselho de classe, conservação do patrimônio público e outros.

Os  representantes  de  turma  fizeram  ainda  uma  avaliação  propositiva  do  corpo

docente,  saindo  da  opinião  pessoal  para  o  aconselhamento,  trazendo  fragilidades  e

apontando  propostas.  Observa-se  que  muitos  estudantes  são  lideranças  com  grande

potencial, porém não exploram ou aprimoram este dom de forma positiva. 

Percebe-se, no corpo discente, que o rendimento e aproveitamento encontra-se num

nível  muito  raso,  diante  da  capacidade  latente  deles.  O  número  de  faltas  e  cabulações

também colaboram com esse quadro. Numa visão geral os estudantes têm uma visão crítica

de excelência, porém, grande parte deles banaliza o conhecimento acadêmico e só realizam

as atividades com alguma notação e se satisfazem com a média.

As relações interpessoais são tranquilas, porém muitas vezes escondem insatisfações

e propostas  muito  importantes  para  a  melhoria  dos  diversos  aspectos  da  escola.  Muitos

expressam uma postura de total descrédito com as mudanças necessárias para uma melhoria

dos diversos aspectos da escola e se fecham em suas atividades ou em desempenhar suas

funções. Tal observação atinge tanto o corpo docente como discente. é possível perceber

uma postura de amizade e ajuda mútua entre os professores.

Nota-se  que  a  avaliação,  disciplina,  organização  do  trabalho  pedagógico  e  o

conhecimento dos documentos que regem o âmbito escolar no Distrito federal são formações

urgentes  para  auxiliar  o  trabalho  docente.  As  coordenações  coletivas  vêm  iniciando  um



processo  ainda  tímido  no sentido  da  formação  continuada  e  da  organização  do  trabalho

pedagógico.

3.1 Contexto Educacional

A  comunidade  local  é  formada  num  contexto  de  crescimento  populacional

desordenado, devido ao surgimento de assentamentos irregulares, levando ao aumento da

criminalidade e à falta de infraestrutura para uma boa qualidade de vida.

Os chefes de família são, em sua maioria, mães solteiras, de acordo com dados do

IBGE, que trabalham em casas de família, sem tempo para o acompanhamento escolar de

seus filhos, os quais apresentam sérias dificuldades cognitivas, afetivas e sociais, fatores que

contribuem para o fracasso e a evasão escolar. Muitos estudantes necessitam trabalhar para

complementar a renda familiar, outrossim são "arrimos de família".

O tráfico de drogas, a violência e a desestrutura familiar propiciaram o surgimento de

muitos projetos sociais, onde a comunidade protagoniza o papel do estado levando dignidade,

solução de problemas e resgate de jovens que estão no mundo do crime e das drogas. O

papel desses projetos é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do

setor. Os projetos trabalham com a cultura Rip Rop e agregam música,  dança,  literatura,

esporte e lazer. Há a distribuição de alimentos, cursos profissionalizantes.

As inúmeras origens regionais  da comunidade se mistura a uma forte influência e

valorização da cultura afro. É possível perceber entre os estudantes grandes talentos nas

áreas  esportiva,  artes  plásticas,  música,  literatura  periférica,  dança,  grafite  etc.  Muitos

estudantes participam de disputas de rima, compõem músicas e poemas. 

Faz-se  necessário  oferecer  aos  alunos  do  CED  16  opções  de  atividades

extracurriculares  que  incentivem  à  prática  de  esportes,  expressões  artísticas,  as

aprendizagens significativas para o crescimento acadêmico e para os processos seletivos que

são fatores excludentes para muitos. A preparação para a inserção no mercado de trabalho, a

instrução  sobre  as  diversas  profissões  e  o  acesso  ao  ensino  superior  são  necessidades

prementes,  evitando-se que os estudantes tornem-se mão de obra barata e perpetuem a

condição social em que se encontram.

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação

A Unidade Escolar conta com profissionais atuantes em cada seguimento de modo

que cada um exerça seu papel na construção do processo educativo.
          O Professor é um articulador fundamental em nossa escola, apoiando a relação entre

famílias,  alunos  e  gestores.  Sempre  atuando  no  processo  ensino-aprendizagem  junto  à

comunidade escolar, com o objetivo de construir uma educação de qualidade.



       A equipe docente do CED 16 é composta por:
      . Professoras dos Anos Iniciais, que ministram aulas para as Classes Especiais/ EJA

interventivo I,  II  (Diurno),  são pedagogas com especialização em   atendimento a alunos

portadores de necessidades especiais.
      . Graduados em área específica que atuam nos Anos Finais, Ensino Médio (diurno) e

Educação  de  Jovens  e  adultos  (noturno).  Efetivos  e  professores  contratados

temporariamente, alguns em regime de 20h e outros com carga horária de 40h semanais,

90% possui diplomas de especialização. Nota-se um número mínimo de mestres e doutores

entre esses docentes. Cursos de formação continuada são oferecidos, mas há pouca adesão.

Faz-se necessário a busca de novos conhecimentos e aperfeiçoamento em suas disciplinas

de  atuação  .  Parte  desses  profissionais,   já  contabilizam  mais  de  20  anos  dedicados  à

educação. 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar

Os estudantes que compõem o CED 16 são oriundos da CEF 28, CEF 31 e  CEF 27,

em sua maioria. Muitos estudantes estão fora da faixa etária para a etapa em curso, o que

configura um alto índice de evasão e repetência. 

São jovens de origem humilde, muitos trabalham para complementar a renda familiar e

sonham em ter acesso ao ensino superior e a uma posição melhor no mercado de trabalho. É

comum ouvir deles histórias relacionadas aos diversos tipos de preconceitos, violência, vícios

e mortes prematuras. Apresentam um perfil de carência afetiva e expressam a necessidade

de ouvir reforços positivos.

Têm na escola uma via de acesso ao ensino superior  e ao mercado de trabalho,

porém, muitos deturpam a função social da escola e tomam uma postura de enfretamento às

regras. Alguns estudantes envolvem-se prematuramente no uso de bebidas e drogas, o que

afeta de forma direta a permanência e o desempenho na escola.

3.4 Infraestrutura

A escola conta com a seguinte estrutura: 

- 14 Salas de aula

- 1 Sala de Informática e múltiplas funções

- 4 banheiros para os alunos

- 2 banheiros para os funcionários

- 1 Banheiro para alunos com necessidades especiais

- 1 Secretaria 

- 1 Sala de professores

- 1 Sala de Coordenação Pedagógica

- 1 Sala de Direção



- 1 Sala Administrativa

- 1 Sala de Mecanografia

- 1 Cozinha 

- 1 Sala de depósito de alimentos

- 1 Sala de depósito de material esportivo

- 1 Sala de orientação educacional. 

- 1 Almoxarifado

- 1 Lanchonete de uso privativo

- Estacionamento para uso dos funcionários

- 2 Quadras esportivas cobertas

- 2 Vestiários equipados com banheiros e depósitos 

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar

a) Indicadores Internos

Anos finais do ensino fundamental

Taxa de Aprovação

Ano 6º 7º 8º 9º
Pi

2005 -- -- -- -- --

2007 20,4 61,9 68,6 68,1 0,42

2009 79,5 73,0 92,1 80,5 0,81

2011 79,2 85,0 81,9 91,3 0,84

2013 73,6 91,2 92,3 94,0 0,87

2015 73,7 73,8 78,3 82,5 0,77

b) Indicadores Externos 



Prova Brasil

Matemática Língua Portuguesa
Ni

Proficiênc
ia Média
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II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA

Somos sujeitos sociais, requeremos convivência e a escola é um espaço público, onde

somos incitados às relações sociais. Como ambiente público, a escola reúne um grupo plural,

de  origens  diversas,  com  diferentes  credos  e  trajetórias  durante  tempos  e  espaços

determinados , não pelos seus sujeitos, mas pelo estado. Diretrizes de Avaliação, SEEDF,

2014, p.9)

A educação exerce portanto, importante papel em nossa formação cidadã, sendo o

princípio desta perspectiva de nossa formação. Na escola seremos vistos de forma singular e

plural, a primeira, no campo da avaliação formativa, como alguém que trouxe uma bagagem

de  conhecimento  empírico  e  uma  educação  impressa  pela  convivência  familiar,  uma

personalidade  formada  pelas  relações  sociais.  A  visão  plural  traz  a  perspectiva  de

pertencimento a uma turma, a um grupo social, dentro de um estágio de desenvolvimento,

dos quais se espera alguns conhecimentos prévios. (Diretrizes Pedagógicas para o 3º Ciclo,

SEEDF, 2014, p. 13).

Há um perfil de regras de comportamentos esperados neste ambiente como: levantar

a mão para sinalizar a fala,  pedir licença se chegar atrasado,  ficar em silêncio durante a

exposição  do  professor,  horário  certo  para  usar  o  banheiro  e  os  diversos  espaços,  tudo

supervisionado pelo professor. Transpor este cenário, a fim de dirimir as relações de poder e



de  estabelecer  um  trabalho  verdadeiramente  coletivo,  é  o  grande  desafio  no  CED  16.

(Diretrizes Pedagógicas para o 3º Ciclo, SEDF, 2014, p.9)

O professor, em muitos momentos é a figura central, ele avalia, atribui uma notação,

organiza o currículo, incentiva e corrige a turma, fala com a família sobre o desempenho dos

estudantes, leva as situações graves à direção, planeja seu trabalho, torna-se responsável

pelo desempenho da turma e por sua disciplina, entre outros. Neste contexto, nota-se que o

trabalho docente tem uma nuance muito mais solitária do que aparenta ser...  Além disso,

esses professores também são seres sociais, formados por uma instituição de ensino, com

sucessos  e  fragilidades  em  sua  trajetória  formativa.  (Diretrizes  Pedagógicas  para

Semestralidade SEEDF, 2014, p. 30)

A educação tem o estudante e o professor como protagonistas do processo de ensino

e aprendizagem. Sem eles nada acontece.  Entretanto,  toda a trama de profissionais  que

estão fora da sala de aula e até a família têm um papel fundamental para que se efetive a

função social  da  escola,  de promover  aprendizagens significativas  e de formar  cidadãos.

(Diretrizes de Avaliação, SEEDF, p. 18)

Nesse panorama a gestão democrática e a clareza de que participação queremos da

família na escola tornam-se ponto chave para que aquela função se efetive. A eleição dos

gestores, que apresentam propostas pedagógicas e administrativas, a atuação que possibilita

uma  avaliação  e  a  participação  de  todos  promovem  um  olhar  crítico  e  o  exercício  da

cidadania. É a garantia do espaço da fala, das proposições e do pleno exercício de escolha. A

participação  da  família  é  um ponto  importante,  mas  é  preciso  ter  claro  o  objetivo  desta

participação e o que se quer da família. Faz-se necessário que esteja explícita a função da

escola e da família, para que o processo democrático aconteça de maneira satisfatória. Tanto

a família como muitos profissionais docentes confundem esses papéis. Regimento Escolar,

SEEDF, 2015, p. 11)

Cabe  à  escola  mediar  o  conhecimento  acadêmico,  saindo  do  empírico  para  o

científico. A escola organiza o pensamento, possibilita o avanço das aprendizagens, não se

repete ano após ano, mas supera as fragilidades. A escola é o primeiro campo de atuação

dos cidadãos em formação. (Diretrizes Pedagógicas para Semestralidade SEEDF, 2014, p.

30)

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

A Secretaria de Estado de Educação lançou a Gestão Democrática, que tem como

princípio a união e participação de todos os segmentos da escola e a transparência nas

práticas pedagógicas e administrativas. De acordo com Veiga (1998, p, 13) referindo se a



projeto político pedagógico, afirma: ‘‘Ele é construído e vivenciado em todos os momentos,

por todos os envolvidos com o processo educativo da escola.”

Os princípios norteadores para a gestão do trabalho estão centrados na Constituição

Federal  e  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  conforme orientações  da  Proposta

Pedagógica da Secretaria de Educação   que direciona como referência para as escolas do

DF  o  Currículo  em  Movimento  da  Educação  Básica,  que  norteia  todo  o  trabalho  a  ser

desenvolvido. Assim a escola pauta os   projetos e ações considerando esses documentos de

orientação pedagógica e administrativa e considerando a realidade concreta do dia a dia e as

suas demandas oriundas dessa realidade.

A  crescente  mudança  econômica  e  social  bem  como  os  desafios  das  novas

tecnologias propõe que a educação deva buscar mecanismos de articulação imediata para

fazer  valer  o  seu  papel  de  formação  e  de  transformação.  É  necessário  que  todos  os

envolvidos no processo de ensino compreendam o seu papel  de articuladores adquirindo

sempre novos conhecimentos, sem perder de vista a valorização da diversidade cultural, para

que cada um possa ser sujeito na construção dos conhecimentos científicos, valorizando a

pluralidade cultural. Falar do papel da escola é compreender, rememorar, repensar, redefinir a

função social da escola e de cada profissional   da   comunidade escolar.

O  Exame  Nacional  para  Certificação  de  Competências  de  Jovens  e  Adultos  –

ENCCEJA e o Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM certificam o Ensino Fundamental e

o Ensino Médio respectivamente.

As Instituições de Ensino – IEs credenciadas para certificar estão distribuídas nas 14

Diretorias Regionais de Ensino e podem ser conferidas, de acordo com o ano de realização,

nas seguintes portarias:

ENCCEJA 2007: Portaria nº 40 publicada no DODF de 08/02/2007

ENCCEJA 2007: Portaria nº 82 publicada no DODF 22/05/2008.

ENCCEJA 2008: Portaria nº 133 publicada no DODF de 03/04/2009

A Educação de Jovens e Adultos e a Legislação

Emenda Constitucional nº 59, de 11/11/2009

Fórum EJA/DF: LDB

Fórum EJA/DF: Lei Orgânica do DF

Conforme, art.  22 da Lei nº.  9.394/96 – Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDB)-estabelece  que  “a  Educação  Básica  tem  por  finalidade  desenvolver  o  educando,

assegurar-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.

            A educação hoje assume um papel decisivo como instrumento de transformação

social,  pois  há  nesse  contexto  a  responsabilidade  e  o  compromisso  político  de  oferecer

educação básica de qualidade. Conforme a constituição federal nos artigos seguintes: “Art.

205.  A educação,  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será  promovida  e



incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o

acesso e permanência na escola; Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado

mediante  a  garantia  de:  III  -  atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em creche e pré-

escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às

escolas,  podendo  ser  dirigidos  a  escolas  comunitárias,  confessionais  ou  filantrópicas,

definidas em lei, que: I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes

financeiros em educação”.

O processo educativo visto como uma oportunidade de mudança nos reporta ao mais

novo desafio educacional que a formação de um indivíduo  é o Currículo em Movimento da

Educação Básica. As práticas pedagógicas devem ser pensadas de modo a contemplar a

diversidade  cultural  e  suscitar  aprendizagens  significativas  denominadas  como

“aprendizagens imprescindíveis” e “aprendizagens desejáveis” e a ausência de ambas, no

processo de desenvolvimento, pode marcar a história de vida do aluno, comprometendo seu

futuro escolar e profissional.

Diante  do  exposto,  o  parâmetro  exigido  para  se  oferecer  educação  de  qualidade

requer o acompanhamento das transformações do mundo globalizado, que hoje soa como

desafio para nós educadores, nesse contexto é preciso lançar mão de novas estratégias de

ensino  para  favorecer  ao aluno possibilidades de  enfrentar  os  problemas e  as  situações

encontradas no decorrer de sua vida.

A oferta de um ensino público de qualidade constitui, assim, um processo permanente

de orientação de políticas públicas comprometidas com o desenvolvimento socioeconômico e

com a prática pedagógica consciente e responsável.

A escola segue a matriz curricular proposta pela Secretaria de Estado e Educação do

Distrito Federal de acordo com cada modalidade oferecida, acrescentando, a mesma, alguns

projetos na parte diversificada e outros conforme a realidade e necessidade da escola.

- Matriz curricular do Ensino Fundamental de 09 anos, anos finais (diurno).

- Matriz curricular do Ensino Médio (diurno).

- Matriz curricular da Educação de Jovens e Adultos 2° segmento presencial (noturno)

- Matriz curricular da Educação Especial para o currículo funcional (diurno)

- Matriz curricular da Educação de jovens e adultos para as turmas de Eja Interventivo 1º e 2º

segmento conforme orientações das diretrizes da EJA.

Os  projetos  Geradores,  evidenciados  como  fundamentais  no  cotidiano  de  nossa

escola,  serão  temas  macro  que,  desmembrados  ao  longo  do  ano,  poderão  subsidiar  no

alcance de nossas metas e objetivos.  O desenvolvimento dos mesmos deve direcionar  a



prática  de  atividades  diversificadas  e  a  interdisciplinaridade,  pois  se  tratam  de  projetos

fundamentais para todas as etapas, turnos e séries considerando os eixos temáticos e temas

transversais como propõe o Currículo em Movimento.Uma proposta curricular integrada não

se encerra em si mesma; justifica-se à medida que atende os propósitos educacionais em

uma sociedade democrática, buscando contribuir na formação de crianças, jovens e adultos

conscientes,responsáveis, autônomos, solidários e participativos

IV -  OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados 
educacionais

Objetivos:

 Efetivar o planejamento coletivo nas coordenações coletivas ou por área.

 Orientar e implementar o Conselho de Classe participativo;

 Fazer  reuniões  com  os  estudantes  faltosos,  com  a  presença  dos  responsáveis,

apresentando índices de faltas, aproveitamento, orientando sobre o sistema presencial

e da importância da frequência para o bom rendimento e exercício das potencialidades

dos estudantes;

 Reunir  mensalmente  os  representantes  de  turma  com  o  SEAA  e  o  supervisor

pedagógico a fim de dirimir situações de conflito, cabulações, questões de indisciplina

e orientações às turmas;

 Organizar grupos de monitoria de alunos, supervisionados pelo SEAA, intra e extra

classe, com vistas ao atendimento de estudantes com dificuldades de aprendizagem;

 Efetivar o sistema de recuperação paralela através da monitoria de estudantes, de

trabalhos, avaliações e da semana de recuperação dos estudantes;

 Coibir  as  cabulações  conscientizando  o  corpo  docente  e  discente  sobre  a  função

social da escola e aplicando sanções aos estudantes que insistirem nesta prática;

Estratégias:

 Realizar  Conselhos de Classe extraordinários com as turmas que apresentam alto

índice de indisciplina e desrespeito aos professores, com a presença dos responsáveis

para intervenções em todos os níveis;

 Conversar e orientar os estudantes que apresentam um desempenho acadêmico ruim,

fomentando hábitos de estudo e incentivando-os a explorar seu potencial;

 Organizar estudos de sobre avaliação, função social da escola, disciplina, documentos

oficiais e outros;



 Fomentar a prática de trabalho com projetos, incentivando o trabalho coletivo e de

pesquisa entre os professores e estudantes;

 Estruturar meios de divulgar e incentivar o talento artístico e as ideias dos estudantes;

 Valorizar as boas ações e desempenho de todos os sujeitos do CED 16;

 Aproximar  e  incentivar  o  respeito  e  a  boa  convivência  entre  todos  os  sujeitos  da

comunidade escolar;

 Desenvolver ações sustentáveis e de conservação do patrimônio público.

2. Gestão Participativa e de Pessoas

Objetivos: 

 Valorizar sempre a contribuição dos sujeitos, envolvidos no processo educativo, crian-

do um ambiente agradável e motivador. 
 Dar oportunidade a cada indivíduo de revelar seu potencial, assumir compromissos e

sentir-se responsável pelos resultados alcançados.
 Lançar políticas de inclusão e integração que favoreçam alunos, funcionários e comu-

nidade.
 Tomar decisões compartilhadas e comprometidas com a coletividade.
  Compreender como acontece a prática pedagógica no interior da escola, avaliar os

resultados e redirecionar, sempre que necessário, as atividades que serão desenvol-

vidas no decorrer do ano letivo e, também, o processo avaliativo adotado por todos os

envolvidos no processo ensino-aprendizagem.

    Estratégias

 Reuniões periódicas com a comunidade escolar para a tomada de decisões relevan-

tes de cunho pedagógico-administrativo.
 Trabalho com pedagogia de projetos: Os grupos discente, docente e de gestores en-

volvidos em projetos bimestrais, desenvolvendo temas atuais e relevantes que contri-

buem diretamente para o desenvolvimento dos alunos e agregam informações enri-

quecedoras ao cotidiano dos mesmos. 
 Projetos Interdisciplinares 

 Desenvolvimento de atividades que visam a inclusão de alunos portadores de neces-

sidades especiais: jogos, passeios, participação em todos os projetos da I.E.

  Jogos interclasses, que contribuem para o desenvolvimento físico e mental (ACRES-

CENTE MAIS ALGUMA COISA AQUI. PROFESSOR DE E.F)



 Coordenações pedagógicas para definir o plano de ação, avaliar rumos do trabalho

pedagógico e traçar novas metas, quando necessário.

  Constante análise e aperfeiçoamento do processo avaliativo, sempre buscando atua-

lização para melhor preparar o nosso aluno para PAS, ENEM, OBMEP, etc.

 Conselho de Classe participativo com o intuito de dar voz ao alunado e buscar uma

maior interação professor-aluno.

 Em nossa Instituição de Ensino, trabalha-se com o intuito de alcançar uma educação

de qualidade, num ambiente de diálogo e crescimento profissional. A cada dia trilha-

se o caminho para o sucesso no campo pedagógico e  para o cumprimento da função

social do Centro Educacional 16 de Ceilândia, que é formar cidadãos conscientes ,

críticos e atuantes na sociedade.

3. Gestão Administrativa e Financeira

Objetivos: 
- O PDAF tem como objetivo contribuir na realização do projeto pedagógico, administrativo e

financeiro das Instituições Educacionais e das Diretorias Regionais de Ensino.

- O PDAF orienta-se pela observação e pela aplicação do princípio da autonomia na gestão

escolar, considerando a perspectiva da gestão democrática

-  O  PDAF  constitui-se  como  mecanismo  de  descentralização  financeira,  de  caráter

complementar e suplementar, destinado a prover recursos às unidades escolares e regionais

de ensino da rede pública, com vistas a promover sua autonomia para o desenvolvimento de

iniciativas destinadas a contribuir com a melhoria da qualidade de ensino e o fortalecimento

da gestão democrática na rede pública do Distrito Federal

 - O PDDE consiste na assistência financeira às Escolas Públicas da Educação Básica das

Redes Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, às Escolas Privadas de Educação Especial

mantidas por Entidades sem fins lucrativos.

O objetivo desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da

autogestão  escolar  e  a  elevação  dos  índices  de  desempenho  da  Educação  Básica.  Os

recursos do Programa são transferidos de acordo com o número de alunos, do censo escolar

do ano anterior ao do repasse.

Estratégias:

PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, destinado as Instituições

Educacionais e Diretorias Regionais de Ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal



visa  dar  autonomia  gerencial  para  a  realização  do  projeto  pedagógico,  administrativo  e

financeiro das Instituições Educacionais e das Diretorias Regionais de Ensino, por meio do

recebimento de recursos financeiros do Governo do Distrito Federal.

O PDAF será operacionalizado através da alocação e a transferência  de recursos

financeiros consignados no Orçamento do Governo do Distrito Federal, na parte relativa à

SEEDF, proveniente da Receita Ordinária do Tesouro do DF – ROT.

Os recursos do PDAF são classificados nas seguintes categorias de despesa:

I – despesas de Capital;

II – outras despesas Correntes.

PDDE ESCOLA

Programa  de  apoio  à  gestão  escolar  baseado  no  planejamento  participativo  e

destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua gestão. Para as escolas priorizadas

assim como a nossa I.E, o MEC passa recursos financeiros visando apoiar a execução de

todo ou parte do seu planejamento.

V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

O  Centro  Educacional  16  de  Ceilândia  tem  como  referência  de  trabalho  os

documentos  oficiais  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  do  DF,  de  acordo  com  as

modalidades  de  ensino  oferecidas.  Subsidiam  o  trabalho  pedagógico  as  diretrizes

pedagógicas do 3º Ciclo, do Ensino Médio, o Regimento Escolar, o Currículo em Movimento e

as diretrizes de avaliação. 

Este projeto visa organizar, nortear e implementar esses documentos, traçando um

identidade e organização do trabalho pedagógico do CED 16.

*Ensino Fundamental de nove anos séries finais 

Os  objetivos  do  Ensino  Fundamental  estão  pautados  nas  Diretrizes  Curriculares

Nacionais  da  Educação  Básica  e  ressignificados  pelas  Diretrizes  Pedagógicas  desta

Secretaria  de  Educação:  -  Possibilitar  as  aprendizagens,  a  partir  da  democratização  de

saberes, em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação para

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

Sustentabilidade. - Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio

da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de

diversos  letramentos.  -  Oportunizar  a  compreensão  do  ambiente  natural  e  social,  dos

processos  histórico-geográficos,  da  diversidade  étnico-cultural,  do  sistema  político,  da

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que



se  fundamenta  a  sociedade  brasileira,  latino-americana  e  mundial.  15  CURRÍCULO  EM

MOVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  EDUCAÇÃO  FUNDAMENTAL  ANOS  FINAIS  -

Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos e a

corresponsabilização  de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, permanência e

formação  integral  dos  estudantes.  -  Compreender  o  estudante  como  sujeito  central  do

processo de ensino, capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas

aprendizagens, na perspectiva do protagonismo infanto-juvenil.

O ensino fundamental de nove anos, obrigatório a todos, é a segunda etapa do ensino

fundamental, cuja finalidade é a ampliação das habilidades e competências da criança e do

adolescente, adquiridas ao longo dos quatro/cinco primeiros anos de escolaridade.

Para que a escola alcance o fim de formação de cidadania dentro dos propósitos

pedagógicos e administrativos, devem estar contemplados projetos sociais e de integração

escola/comunidade, estreitando as relações de parceria.

*Ensino Médio

 O  Currículo  do  Ensino  médio  tem  como  eixos  integradores  entre  os  diversos

conhecimentos a ciência, a tecnologia, a cultura e o mundo do trabalho. Além desses eixos

integradores de conhecimentos previstos pelas DCNEM, em uma perspectiva de educação

integral,  no  sentido  amplo  do  termo,  este  currículo  foi  concebido  a  partir  de  três  eixos

transversais:  Educação para a  Diversidade,  Cidadania e Educação em e para os  Diretos

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Essa organização advém do fato de que a

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal se propõe a uma organização curricular

integrada, incluindo temas e conteúdos atuais e de relevância social que, geralmente, são

relegados a um segundo plano no processo educacional.

Em  2016, foi  implantado o ensino médio nesta instituição de ensino, por ser uma

necessidade da comunidade que já reivindicava há bastante tempo.

Pretendemos formar pessoas que atuem de forma ativa na vida social e cultural, que

respeitem  os  direitos,  as  liberdades  fundamentais  do  ser  humano  e  os  princípios  da

convivência democrática:

 que compreendam a cidadania como participação social e política, assim como o exer-

cício de direitos e deveres;

 Que utilizem o diálogo como forma de mediar conflitos e se posicionem contra a discri-

minação social e preconceitos como de raça, cor e sexo;

  que tenham interesse por diferentes formas de expressão artística e cultural;



  que se percebam como integrantes do meio ambiente, ao mesmo tempo dependentes

e agentes de transformações.

Em seu artigo 5º, as DCNEM apresentam as bases para a oferta do Ensino Médio:
 I - formação integral do estudante;
 II - trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, respectivamente;
 III - educação em direitos humanos como princípio nacional norteador; 12 CURRÍCU-

LO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO MÉDIO 
IV - sustentabilidade ambiental como meta universal;
 V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade

dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem como entre teoria e

prática no processo de ensino-aprendizagem;
 VI - integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-profissionais

realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da contextualização;
 VII - reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos

do processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das cul-

turas a eles subjacentes; 
VIII - integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia

e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular. § 1º O trabalho é

conceituado na sua perspectiva ontológica de transformação da natureza, como reali-

zação inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção da sua

existência. § 2º A ciência é conceituada como o conjunto de conhecimentos sistemati-

zados,  produzidos  socialmente  ao longo  da  história,  na  busca  da  compreensão  e

transformação da natureza e da sociedade. § 3º A tecnologia é conceituada como a

transformação da ciência em força produtiva ou mediação do conhecimento científico

e a produção, marcada, desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram a ser

produzida. § 4º A cultura é conceituada como o processo de produção de expressões

materiais, símbolos, representações e significados que correspondem a valores éticos,

políticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade

*Educação de Jovens e Adultos – 2º e 3º Seguimento (Presencial)

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação básica destinada ao

atendimento a pessoas jovens, adultas e idosas da classe trabalhadora que, ao longo da sua

história,  não  iniciaram ou  mesmo interromperam sua  trajetória  escolar  em algum ou  em

diferentes  momentos  de  sua  vida.  Essas  pessoas,  sujeitos  de  saberes  constituídos  nas

experiências vividas/vivas, encontram-se à margem do acesso aos bens culturais,  sociais,

econômicos e de direitos. Pelos mais variados motivos, o retorno para a escola constitui uma

possibilidade de aquisição do conhecimento formal com vistas à elevação da escolaridade,



possibilidade de ascensão social e econômica ou à retomada de sonhos e projetos pessoais e

coletivos interrompidos no passado

A Educação de Jovens e Adultos está assegurada na Lei nº. 9.394/96 – artigo 4º, que

ressalta o dever do estado com a educação pública, que é efetivada inclusive para aqueles

que não tiveram acesso na idade própria.

Ao trabalhar o Currículo da EJA, os eixos transversais do Currículo em Movimento e

integradores  da  EJA  deverão  estar  inter-relacionados,  permeando  todo  o  processo  de

desenvolvimento dos conteúdos. Sem desprezar as áreas do conhecimento, a organização

por componente curricular deve buscar o diálogo entre elas de forma a desenvolver o trabalho

pedagógico interdisciplinar, dando sentido aos saberes constituídos de forma a romper com a

lógica fragmentada dos componentes curriculares. Garantir este diálogo é o que dá sentido

aos saberes construídos e constituídos. É importante que a construção do conhecimento seja

desafiadora, reconhecendo as experiências de vida, as construções coletivas, os saberes e

culturas acumulados, relacionando-os aos eixos transversais e integradores de maneira a dar

significado ao processo de aprendizagem

A Educação de Jovens e Adultos privilegia a capacidade de pensar desenvolvendo a

competência assegurando que o estudante jovem e adulto:

 Tenha desejo de aprender;

 Aprenda somente o que sente necessidade de aprender;

 Aprenda praticando;

 Tenha o aprendizado centralizado em problemas;

 Aprenda melhor em ambiente formal;

 Tenha melhor aproveitamento quando é utilizada uma variedade de métodos, recursos

e procedimentos de ensino, e

 Tenha a oportunidade de descobrir e de construir por si mesmo.

Os critérios e seleção das atividades devem estar relacionados diretamente:

-ao contexto do aluno;

-ao nível de desenvolvimento do aluno;

-aos objetivos pretendidos;

-às normas e os valores que serão cultivados e

-ás competências, as habilidades e os procedimentos requeridos.

*Educação Especial

A  Educação  Especial  é  uma  modalidade  de  educação  escolar,  de  natureza  complexa,

oferecida às pessoas com necessidades educacionais especiais em todos os níveis e demais

modalidades que estruturam a oferta educacional no Estado brasileiro. Os saberes advindos

dessa modalidade de ensino possibilitam a compreensão do direito de todos à educação e à



concretização  dos  paradigmas  educacionais  inclusivos  na  contemporaneidade.  Desde  a

Constituição de 1988 (inciso III  do artigo 208),  a Educação Especial  está garantida como

dever do Estado e sua realização deve ser assegurada preferencialmente na rede regular de

ensino e por meio do atendimento educacional especializado

As adequações curriculares propriamente ditas são compreendidas como um conjunto de

modificações do planejamento, objetivos, atividades e formas de avaliação no currículo como

um todo, ou em aspectos dele, para acomodar estudantes com necessidades especiais. A

realização  de  adequações  curriculares  é  o  caminho  para  o  atendimento  a  necessidades

específicas de aprendizagem. No entanto,  identificar  essas “necessidades”  requer  que os

sistemas educacionais modifiquem não apenas suas atitudes e expectativas em relação a

esses alunos, mas que se organizem para construir uma real escola para todos e que dê

conta dessas especificidades.De acordo com o MEC/ SEESP/SEB (1998), essas adaptações

curriculares realizam-se em três níveis: • Adaptações relativas a projeto pedagógico (currículo

escolar),  que  devem  focalizar,  principalmente,  organização  escolar  e  serviços  de  apoio,

propiciando condições estruturais que possam ocorrer em nível de sala de aula e em nível

individual.  •  Adaptações relativas ao currículo da classe,  que se referem principalmente à

programação de atividades elaboradas para sala de aula. • Adaptações individualizadas de

currículo, que focalizam a atuação do professor na avaliação e atendimento a cada aluno

* EJA INTERVENTIVA

As turmas de Educação de Jovens e Adultos Interventiva (EJA Interventiva) são uma

interface da Educação de Jovens e Adultos com a Educação Especial que objetiva atender,

exclusivamente,  aos  estudantes  com  transtorno  global  do  desenvolvimento  (TGD)  e/ou

deficiência intelectual,  com ou sem associação de outras deficiências na EJA Interventiva

serão  ofertadas  turmas  de  classe  especial  para  estudantes  do  1º  e  2º  segmentos  em

unidades escolares regulares  que ofertam a EJA.  Nessa ação está inserida a orientação

profissional  por  meio  do  atendimento  complementar  do  professor  de  Orientação  para  o

Trabalho, a fim de propiciar a inclusão desse estudante no mundo do trabalho e a sua efetiva

participação  na  sociedade.  Para  que  o  estudante  seja  matriculado  na  EJA  Interventiva

deverão ser considerados os seguintes critérios:  a)  Estudantes com 15 anos ou mais;  b)

Estudantes com TGD e Deficiência Intelectual, associada ou não a outra deficiência, que não

se  adaptaram  em  classes  comuns;  c)  Estudantes  com  TGD  e  Deficiência  Intelectual,

associada ou não a  outra  deficiência,  que não desenvolveram habilidades  acadêmicas e

sociais em classes comuns; O currículo da Educação de Jovens e Adultos será adequado e

adaptado  com  metodologias  e  técnicas  específicas,  conforme  as  necessidades  dos

estudantes. Deverá ocorrer ainda, a flexibilização na temporalidade do 1º e 2º segmentos,

considerando o desempenho desse estudante em cada uma das etapas, conforme descrição



abaixo: a) Os estudantes matriculados na EJA Interventiva do 1º Segmento por mais de três

anos consecutivos poderão permanecer somente pelo período de mais um ano. Por meio do

Estudo de Caso será definido se os estudantes estarão aptos ou não para o 2º Segmento da

EJA Interventiva  ou classe  comum da Educação  de  Jovens  e  Adultos.  b)  Os estudantes

matriculados na EJA Interventiva do 2º Segmento por mais de três anos consecutivos serão

submetidos a Estudo de Caso para definir se estarão aptos ou não para classes comuns de

EJA – 3º Segmento ou Ensino Médio Regular.

O CED 16  atende  uma turma de EJA interventiva 1º segmento, uma turma de EJA

interventivo 2º segmento a qual segue a matriz curricular da educação de jovens e adultos

com a adaptação curricular conforme legislação. Os  alunos ANES inclusos nas turmas de

ensino regular, esses alunos recebem atendimento da Equipe Psicopedagógica de Ceilândia

e acompanhamento dos profissionais da Sala de Recursos desta unidade de ensino. A sala

de recursos é destinada ao atendimento dos alunos com necessidades especiais, onde temos

um professor de matemática, uma de geografia. No momento não contamos com o Orientador

Educacional.  Esperamos, com isto, dar suporte necessário para que estes alunos vençam

suas limitações e desenvolvam suas habilidades.

 Matutino:uma turma de Classe Especial e o EJA interventivo 2º segmento

 Vespertino: uma turma de Classe Especial e o EJA interventivo 1º segmento

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços

            O Centro Educacional 16 está organizado no 3º Ciclo para o Ensino Fundamental,

considerando o regime anual, com quatro bimestres,  na Semestralidade no Ensino Médio

regular, constando dois blocos de estudo com dois bimestres cada um, na semestralidade

para a EJA regular e interventiva, sendo que na segunda, aplica-se um tempo conforme as

necessidades especiais de cada estudante e no regime anual, com quatro bimestres para as

classes especiais. 

              Organização do 3º Ciclo

             A Organização do Trabalho Pedagógico em ciclos, na escola, assenta-se na

possibilidade de se recorrer a pedagogias diversificadas a fim de contemplar os múltiplos

modos  de  aprender,  tendo  como  base  os  preceitos  da  Pedagogia  Histórico  Crítica  e  da

Psicologia Histórico-Cultural (SAVIANI, 2007), concepções teórico-metodológicas do Currículo

em Movimento da Educação Básica da SEEDF que consideram que o processo de ensino e

aprendizagem parte das práticas sociais nas quais professores e estudantes estão inseridos.

Os  ciclos  para  as  aprendizagens  caracterizam-se  principalmente  pela  relação  entre  os

processos de ensinar  e  de aprender, pela  ampliação dos tempos de aprendizagem,  pela



utilização de espaços diversificados com fins pedagógicos, pela progressão continuada e pela

avaliação formativa. 

               Quanto à sua composição, o 3º Ciclo para as Aprendizagens divide-se em dois

blocos:  1º  Bloco  (atuais  6º  e  7º  ano  do  18  DIRETRIZES  PEDAGÓGICAS  PARA

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS Ensino Fundamental)

e  2º  Bloco  (atuais  8º  e  9º  ano  do Ensino  Fundamental).  Neste  ciclo,  a  enturmação  dos

estudantes, incluindo aqueles com necessidades educacionais especiais (ANEE), acontece

de acordo com a estratégia de matrícula proposta pela Secretaria de Estado de Educação do

Distrito Federal. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS 1º

BLOCO (6º e 7º anos) 2º BLOCO (8º e 9º anos) - Estudantes com 11 e 12 anos de idade, com

flexibilidade - Possibilidade de reprovação no final do bloco (7º ano) - Estudantes com 13 e 14

anos de idade, com flexibilidade - Possibilidade de reprovação no final do bloco (9º ano) As

estratégias de intervenções pedagógicas,  mediadas pela avaliação formativa,  comporão a

organização do trabalho pedagógico no 3º  Ciclo para as Aprendizagens.  Vale  destacar  o

protagonismo  da  avaliação  formativa  no  desenvolvimento  destas  e  de  outras  estratégias

metodológicas em uma escola organizada em ciclos, onde os espaços e tempos convergem

no sentido de promover aprendizagens, conforme os ritmos diferenciados dos estudantes.

          A Organização do Trabalho Pedagógico é  fundamental  para a  prática  docente

comprometida  com  a  qualidade  social  da  educação,  que  se  torna  possível  quando  a

aprendizagem  é  condutora  da  progressão  continuada.  Ressaltamos  que  a  garantia  das

aprendizagens  ocorre  por  meio  da  gestão  democrática,  da  formação  continuada  dos

profissionais  da  educação,  da  organização  distinta  dos  espaços  e  tempos  escolares,  do

fortalecimento  da  coordenação  pedagógica  e  da  articulação  dos  três  níveis  de  avaliação

formativa: aprendizagem, institucional e em larga escala. É imprescindível que tais elementos

estejam incorporados à Organização do Trabalho Pedagógico da escola como um todo e da

sala de aula. Organizar a escola em ciclos requer que o ensino seja entendido em função das

aprendizagens,  ou seja,  tanto  a preocupação referente ao ensino quanto a  compreensão

sobre o modo como o estudante aprende favorecem a Organização do Trabalho Pedagógico,

no sentido de garantir  as aprendizagens dos estudantes. Essa concepção de organização

escolar centrada nas aprendizagens (SORDI, 2010) traz desdobramentos significativos que

demandam concepções e práticas voltadas à progressão continuada para as aprendizagens

dos estudantes, princípio basilar da organização escolar em ciclos para as aprendizagens,

adotada  pela  SEEDF e  que  pressupõe  elementos  organizadores  do  trabalho  pedagógico

escolar

            Para o ano de 2018 temos a seguinte organização do 3º Ciclo no Ced 16

           -  1 turma de 8º ano (Vespertino)

            - 5 turmas de 9º ano (Vespertino)



ORGANIZAÇÃO ESCOLAR NA SEMESTRALIDADE: 

                  A Semestralidade é uma proposta pedagógica de reorganização dos tempos

historicamente organizados em séries anuais. Tem como pressupostos básicos a formação

integral dos estudantes, o respeito à sua condição subjetiva, suas experiências e saberes.

Esta reorganização requer processos ativos para promoção da aprendizagem por meio de

“dispositivos  de  diferenciação  pedagógica”  que,  para  Cortesão  (2006,  p.  82),  são

“caracterizados por relacionar os saberes curriculares com problemas sentidos e com valores,

problemas e conhecimentos que os alunos possuem, decorrentes de sua socialização no

grupo de origem”. São dispositivos que visam favorecer a construção de aprendizagens mais

significativas, a partir da abertura da cultura acadêmica erudita às culturas locais, contribuindo

para que os estudantes possam desenvolver-se criticamente em relação aos contextos social

e de trabalho.

                   Na Semestralidade, o regime de oferta do Ensino Médio permanece anual, com

apenas um momento de matrícula do estudante no início do ano letivo, e a organização do

trabalho pedagógico em dois semestres. A reorganização dos tempos e espaços de formação

é um dos aspectos fundantes dessa proposta e visa dar novo sentido à forma fragmentada e

linear como os conhecimentos têm sido trabalhados ao longo do tempo. Na escola de Ensino

Médio, encontra-se a dimensão de tempo expressa na organização da rotina de tempos de

aulas  de  50  minutos,  em  espaços  convencionais  ou  não,  descanso  e  alimentação.  A

compreensão dos profissionais e estudantes sobre o sentido desse tempo e a disposição em

transformá-la. A aprendizagem significativa é discutida por Sánchez Iniesta (1995), a partir

das  ideias  de  Ausubel.  Nelas,  as  aprendizagens  dos  estudantes  incorporam-se  a  sua

estrutura  de  conhecimentos  de  modo  significativo,  ou  seja,  aos  conhecimentos  prévios,

seguindo uma lógica com sentido e não arbitrariamente. 

                 No Ensino Médio, o estudante apresenta um perfil heterogêneo, de transição da

adolescência para a vida adulta, com expectativas de continuidade dos estudos na educação

superior ou de inserção no mundo do trabalho. É importante ressaltar que a unidade escolar

deverá explicitar, em seu Projeto Político-Pedagógico, que adota a organização escolar em

semestres (Semestralidade), apontando suas características pedagógicas e estruturais e a

proposta de organização do trabalho pedagógico e curricular. Quanto ao espaço escolar, este

precisa ser compreendido para além “de um continente planificado a partir de pressupostos

exclusivamente formais, no qual se situam os atores que intervêm no processo de ensino-

aprendizagem para executar um repertório de ações” (ESCOLANO, 2001, p. 26). O uso das

salas  de  aula,  laboratórios,  quadras,  auditórios,  bibliotecas,  pátios  deve  ser  discutido,

planejado, transformado em espaços favoráveis ao desenvolvimento da formação integral dos

estudantes. Na Semestralidade, é necessário considerar a organização do tempo e do espaço



como  integrantes  do  Projeto  Político  Pedagógico,  a  partir  do  estudo  da  realidade  e  ou

peculiaridade de cada escola e da Rede Pública de Ensino como um todo. 

                O Ensino Médio e suas cargas horárias, previstas nas Diretrizes Pedagógicas da

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (2008), foram divididos em dois Blocos

que devem ser ofertados concomitantemente, isto é, em um mesmo semestre devem ser

ofertados os dois Blocos. De maneira mais específica: em uma escola com dez turmas de 1º

ano, cinco turmas estarão no Bloco 1 e cinco turmas no Bloco 2. No semestre seguinte, faz-se

a reversão da oferta dos Blocos para essas turmas. Esse procedimento garante o processo

de transferência de estudantes entre as escolas, exigindo que cada Unidade Escolar tenha

um número par de turmas. 

               Para o ano de 2018 temos a seguinte organização da Semestralidade no  Ced 16

   - 4 turmas de 1º ano, sendo 2 turmas do Bloco I e 2 turmas do Bloco II no turno Matutino

   - 4 turmas de 2º ano, sendo 2 turmas do Bloco I e 2 turmas do Bloco II no turno Matutino

  -  4 turmas de 3º ano, sendo 2 turmas do Bloco I e 2 turmas do Bloco II no turno Matutino

   - 4 turmas de 1º ano, sendo 2 turmas do Bloco I e 2 turmas do Bloco II no turno Vespertino

Educação de Jovens e Adultos

               A EJA - Educação de jovens e adultos tanto Regular quanto Interventiva organiza

seus tempos em semestres letivos, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a

Estratégia  de  Matrícula  do  Distrito  Federal.  A EJA  atende  três  segmentos,  sendo  o  1º

referente  aos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental,  o  2º  aos  anos  finais  do  Ensino

Fundamental e o 3º segmento aos Ensino Médio.

O CED 16 oferta o 1º e 2º segmentos da EJA Interventiva, no turno diurno, podendo

cada  semestre  ser  estendido  em  até  dois  anos,  atendendo  assim,  às  necessidades

educacionais  especiais  de  seu  público  alvo,  formado  por  estudantes  com  necessidades

educacionais especiais.

O turno noturno do CED 16 oferta a EJA regular, 2º e 3º segmento, aos estudantes

trabalhadores da comunidade. Cada etapa é cumprida num semestre letivo, podendo haver

matrículas novas em cada semestre. 

Para o ano de 2018 temos a seguinte organização na Eja noturno

   - 1 turma de 5º ano - 2º segmento

   - 2 turmas de 6º ano - 2º segmento

  -  2 turmas de 7º ano - 2º segmento

   - 2 turmas de 8º ano - 2º segmento

   - 2 turmas de 1º ano - 3º segmento

   - 2 turmas de 2º ano - 3º segmento

   - 2 turmas de 3º ano - 3º segmento



2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade

A escola prioriza em todos os seus aspectos o âmbito da inclusão social, à medida que

vivemos tempos de profundas diferenças – físicas, sociais, raciais ou de gênero. Sem descon-

siderar os obstáculos à universalização do acesso à escola aos pobres, às pessoas com ne-

cessidades especiais, a grupos étnicos e outros, houve ao longo do tempo certo avanço. O

que parece é que hoje o grande desafio é a permanência das crianças e jovens na rede esco-

lar pública, sobretudo pela baixa atratividade e descompasso que apresenta em relação às re-

alidades da clientela, do seu ambiente e da sociedade de modo geral. O PPP, indo além de

sua existência legal, mas efetivo, pode ser um instrumento importante de promoção da demo-

cracia escolar e assim conter os números alarmantes da evasão escolar.
           No art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, nº 9.394/96),

estão implícitos os princípios norteadores do projeto pedagógico, e um deles é "igualdade de

condições para acesso e permanência na escola", também previsto no art. 206, inciso I da

Constituição Federal de 1988 e no primeiro inciso do art. 53 do Estatuto da Criança e do Ado-

lescente (ECA, 1991). O aspecto legal preconiza ainda que o contexto externo da escola, o

entorno da escola, deve ser valorizado, a fim de identificar as pessoas que interagem com ela

e analisar as influências das dimensões geográficas, políticas, econômicas e culturais. Igual-

mente, dentro de uma visão política, o PPP deve estar alinhado com os eixos curriculares da

educação municipal (ou estadual)  onde está inserida a escola e levar em consideração o

cumprimento das normas que regulam o trabalho dos funcionários da educação da adminis-

tração pública. Na dimensão pedagógica, deve incentivar e promover ações para o exercício

da cidadania.
             Sendo assim, a escola constantemente direciona ações para atacar os problemas de

exclusão em suas variadas vertentes (bullyng, discriminação racial, discriminação de gênero,

dentre outras formas de discriminação). O que se espera da escola é que seus planos sejam

definidos por uma cidadania global, livre de preconceitos, a qual se dispõe a reconhecer e a

valorizar, a incompletude, a singularidade dos seres, ideias essenciais para se entender a in-

clusão. A escola deve, então, propor ações e fazer valer os direitos de todos os alunos para

que sejam tratados sem discriminação, inclusive cumprindo a Constituição Federal de 1988,

em seu art. 3º, inciso IV, que assegura “a promoção do bem de todos, sem preconceitos de

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 
            Todas as turmas do CED 16 são inclusivas, o apoio se dá também com palestras e in-

formativos sobre os temas de Inclusão. Todos os alunos têm acesso as diversas formas de

conhecimento independente da sua cor, raça, gênero e religião. O projeto da Inclusão Social é

uma grande iniciativa da Unidade no sentido de promover a conscientização aos nossos alu-

nos. 



3. Projetos Interdisciplinares

A)   SUSTENTABILIDADE HOJE, VIDA MELHOR 

 Público-alvo: Estudantes do CED16 

Descrição do Projeto: Trabalhar o tema sustentabilidade hoje, além de ser a garantia de dias

melhores nesta terra é uma proposta  do currículo em movimento que orienta a educação

para a sustentabilidade em  todas as etapas e modalidades de ensino seja ela seriação, ciclos

ou semestralidade. Além disso, o DF vem enfrentando uma crise hídrica e na comunidade há

inúmeras ações de sustentabilidade desconhecidas pela população.
Numa comunidade muito carente economicamente é um tema de bastante relevância

para todos os envolvidos, pois evidencia ações que possam ser úteis em pequenas médias e

grandes escalas na preservação do meio ambiente, na economia de recursos naturais e na

proposta de um meio de aumentar a renda familiar. Incentivar a cultura de preservação e

economia é um ato urgente, político e cidadão.
 
  OBJETIVO GERAL
 Identificar,desenvolver e executar ações sustentáveis no cotidiano escolar.

B)   COPA DO MUNDO, VÁRIAS NAÇÕES, UM SÓ POVO 

 Público-alvo: Estudantes do CED 16

     Descrição do Projeto: Em junho/2018 serão realizados os primeiros jogos da copa do

mundo e os alunos do CED 16 fazem parte desses brasileiros que vão torcer pelo Brasil. Na

escola, propostas interdisciplinares tem um campo fértil e motivador de estudos se tomando

como tema norteador o momento Copa do Mundo.

Cabe a escola valorizar e tirar proveito desse momento histórico, no desenvolvimento

de atividades esportivas no contexto escolar. E no universo da Educação Física, refletir sobre

questões tais  como:  legado deixado por  esses eventos;  De que forma professores  estão

trabalhando esses temas e incentivando os alunos às práticas esportivas.

Discutir qual foi a contribuição da Copa do mundo, pensando se o Brasil está preparado,

em seus diversos aspectos,  para esses jogos. Os estudantes poderão viajar  pelo mundo,

conhecendo aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais de diferentes países fazendo

um link com a atual situação do nosso país, frente à economia, conflitos e ações sociais no

mundo. O esporte mostra-se um veículo de transformação social e de projeção de potenciais

de qualquer camada socioeconômica.

C)   A VALORIZAÇÃO DA LEITURA COMO DEGRAU DE MUDANÇA 
SOCIOCULTURAL



 Público-alvo: Estudantes da EJA noturno

           Descrição do Projeto:

Nosso Projeto de Intervenção local é um convite à prática da leitura e tem a intenção

de  transformar  espaços  para  que  o  aluno  da  EJA valorize  a  leitura  em  todos  os  seus

aspectos, como também aprendam a ler com objetividade e, sobretudo, com prazer. 

A aceitação desse convite à leitura  dependerá da maneira como ele for feito. Segundo

a pesquisadora Sílvia Oberg (2011:p.105) “a escola é a principal responsável pela entrega do

convite  para  que  se  entre  no  jogo  literário”.  Nós  faremos  quatro  convites  à  comunidade

escolar do Centro Educacional 16 de Ceilândia por meio das seguintes atividades: Leitura

Coletiva:  Trabalho e Cidadania,  Sacola Literária,  Livros  no Meio  do Caminho e Clube de

Professores Leitores.

A atividade “Leitura Coletiva” será desenvolvida com leituras de textos selecionados

pelos professores abordando o tema Trabalho e Cidadania. Para o primeiro semestre de 2018

serão  selecionados  cinco  textos.  A cada  20  dias  um  texto  será  lido  em  um  momento

específico por todos os alunos e professores ao mesmo tempo e, posteriormente, trabalhados

em sala de aula de modo multidisciplinar com ênfase na Teoria da Transferência (HUNTER,

1983:p.9).

Com o intuito de aproximar os alunos dos livros (olhar, tocar, folhear, sentir, respeitar,

ler, apaixonar-se), desenvolveremos as atividades “Sacola Literária” no primeiro semestre de

2018 e “Livros no meio do Caminho” a partir do segundo semestre. Para valorizar o ato de ler

entre o corpo docente do CED 16 formaremos ainda no segundo semestre de 2018,  um

“Clube  de  Professores  Leitores”.  No  primeiro  momento,  pediremos  que  todos  os  alunos,

servidores,  professores  da  escola  doem,  pelo  menos,  dois  livros  de  literatura  (brasileira,

estrangeira, infantil,  juvenil,  adulta).  Em outro momento, pediremos a doação de livros de

conteúdo diversificado, revistas, gibis, etc.

D)   LEITURA - PREPARANDO PARA O PAS E ENEM

 Público-alvo: ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E EJA TERCEIRO SEGMENTO

           Descrição do Projeto: 

Durante  uma  semana  de  cada  mês  do  semestre  corrente,  os  professores  irão

trabalhar, em suas aulas, a resolução de exercícios nos moldes do PAS e ENEM, orientando

os alunos quanto aos procedimentos básicos que se deve ter ao realizar as questões deste

exame, tais como , leitura, interpretação e  raciocínio lógico.



Em cada  aula  de resolução  de  exercícios,  o  professor  deverá  incluir  questões  de

provas anteriores  do  ENEM.  Naturalmente  os  alunos  irão  se  acostumando a  resolvê-las,

desenvolvendo habilidades diversas para o seu crescimento no processo de aprendizagem.

Os  professores  poderão  utilizar  também  questões  de  mesmo nível,  adotadas  por

outros exames, tais como o PAS e questões de Vestibulares. 

E)    OFICINAS PROFISSIONALIZANTES

 Público-alvo: ESTUDANTES DO CED 16

           Descrição do Projeto: O presente projeto tem como objetivo apresentar as atuais

condições de inclusão no mercado de trabalho moderno. Por meio da realização de oficinas

de  profissões,  como  também,  do  conhecimento  dos  cursos  profissionalizantes  que  são

oferecidos no DF e ainda pelo perfil profissional esperado pelas empresas nos dias de hoje,

bem como, as competências e qualidades pessoais desejadas nos novos profissionais, os

estudantes poderão entender a necessidade de se preparar e a função social da escola. 

A  preparação  para  a  vida  em  sociedade,  que  caracteriza  a  educação,  precisa

aproximar-se mais dos anseios pessoais dos estudantes, ajudando-os a dar uma unidade e

um sentido à escola, pois é com essa bagagem pessoal que eles contarão ao se defrontarem

com as incertezas do futuro profissional. Deste modo, a escola estará priorizando o sujeito

como foco dos investimentos da educação para a cidadania.

F) CONSCIÊNCIA NEGRA E COMBATE AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO

 Público-alvo: ESTUDANTES DO CED 16

           Descrição do Projeto: 

Valorizar a cultura afrodescendente, bem como seus costumes, valores, lutas e 

ensinamentos transmitidos a sociedade.

Detalhamento das ações:

 Palestras sobre a cultura negra e bullying;

 Exposição de trabalhos criados pelos negros;

 Apresentações artísticas e culturais dos negros;

 Apresentações de paródias, músicas, e danças.



 Pesquisas de pessoas negras que realizaram ações importantes no Brasil e no mun-

do.

 Apresentações de videos educativos sobre o tema (Negrinho do pastoreio)

 Atividades de colagens sobre as brincadeiras dos negros;

 Montagens de cartazes sobre discriminação racial, com imagens de revistas e livros 

usados;

 Construção de panfletos educativos sobre a valorização da cultura negra.

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades

Com a chegada do SEAA este ano na escola, daremos início ao projeto de transição 

dos anos finais do Ensino Fundamental para o Ensino Médio. Iniciaremos com os estudantes 

da própria escola.

O processo torna-se mais fácil tendo em vista que os estudantes do ensino 

fundamental têm como professores os mesmos profissionais que atuam no Ensino Médio.

Para que se efetive a transição, estão sendo feitas as seguintes ações:

 Reuniões com os representantes de turma, com orientações diversas;

 Reuniões com os representantes de turma para orientações sobre PAS, ENEM e 

questões relativas ao Ensino Médio com a presença dos representantes do ensino 

fundamental;

 Integração e participação dos estudantes das diversas modalidades e etapas através 

dos projetos da escola;

 Atendimento aos estudantes com dificuldades de aprendizagem, no sistema de 

monitoria, com a participação de estudantes das diversas etapas e modalidades;

 Apresentação dos professores que atuam exclusivamente no ensino médio de como é 

o funcionamento desta etapa aos estudantes e pais;

 Orientações sobre a semestralidade, os tempos e espaços no ensino médio.

5. Relação escola-comunidade 

Para que aconteça a interação entre a escola e a comunidade, é preciso buscar for-

mas para que a escola esteja mais presente no dia-a-dia da comunidade e também o inverso.

A escola, os estudantes e professores precisam se envolver em atividades voltadas para o

bem-estar de sua comunidade.

         O convívio escolar é decisivo na aprendizagem de valores sociais e o ambiente escolar

é o espaço de atuação mais imediato para os alunos. Assim, é preciso salientar a sua impor-



tância. É desejável a comunidade escolar refletir conjuntamente sobre o trabalho, sobre os

objetivos que se pretende atingir e sobre as formas de conseguir, esclarecendo o papel de

cada um nessa tarefa.

         Para que o trabalho da escola atinja essa amplitude, é necessário que toda a comunida-

de escolar assuma seu papel e a escola possibilite diversas ações que envolverão todos,

cada um na sua função.

O CED 16 preocupado com ausência da família na Escola têm promovido ações que 

incentivam a maior participação deste seguimento no contexto Escolar.  São elas: 

 Reuniões Bimestrais de Pais e mestres para entrega de notas e resultados;

 Dia Letivo Temático com envolvimento da Comunidade conforme Calendário Escolar;

 Envolvimento da Família nos colegiados internos (Conselho Escolar e Conselho de 

Classe);

 Participação nos Projetos Escolares;

 Participação na Construção do PPP. 

           Além destas ações a escola tem também a política de sempre que necessário entrar

em contato com os familiares em casos emergenciais ou situações preventivas,  que seja

indispensável o comparecimento dos pais na escola. Geralmente os contatos são feitos via

telefone ou convocação por escrito.  Adotamos ainda o reforço positivo, incentivando boas

atitudes e ações de estudantes ou responsáveis, com elogios e reconhecimento público.

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

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

CRE: Ceilândia DF

Unidade Escolar: Centro Educacional 16                                Telefone: 3901-6914

Psicólogo Responsável: Fabiana da Silva Teixeira     Matrícula SEEDF: 239862-1             CRP: 01/16545

E-mail:  fabiana.teixeira@edu.se.df.gov.br

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino

Pedagogo responsável: Fernanda Fantini Vieira de Sousa                              Mat. 24973-4

E-mail:  fernandafantini@edu.se.df.gov.br

DIMENSÕES

DE

ATUAÇÃO

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁ

VEIS

CRONOGR

AMA

AVALIAÇÃO
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1. 

Mapeamento 

Institucional

2.54  –
Desenvolver
mecanismos
democrático
s  para
elaboração,
acompanha
mento  e
avaliação
dos  projetos
político-
pedagógicos
das unidades
escolares.

Tornar

conhecidos

os

documentos:

Estratégia de

Matricula

2018,

Portarias,

Regimento

da  SEDF,

PDE,  para

que  as

escolas

funcionem

de  forma

satisfatória  e

possam

desempenha

r  seu  papel

junto  à

comunidade

escola.

Coleta  de

dados  para

o

Mapeament

o

Institucional.

Auxiliar  na

construção

e/ou  revisão

do  PPP  da

escola  e

projetos

 Organizaçã

o interna  de

formulários

e  registros

inerentes  a

atuação  do

SEAA 

Pedagogas

Psicóloga

Pedagogas

Psicóloga

Durante 

cada 

semestre 

letivo

No decorrer 

do ano 

letivo

A avaliação é

um  subsídio

para  práticas

mais eficazes,

portanto,

necessita  ser

utilizada  para

reorientar

planejamento

s  e  práticas

do SEAA

7.23 – Induzir
o  processo
contínuo  de
autoavaliaçã
o  das
escolas  da
educação
básica

Atender,

avaliar  e

reavaliar

alunos

encaminhad

os  (por  ficha

de

Solicitação

de Apoio) ao

SEAA,

conforme  a

necessidade

de  cada

estudante

para  dirimirr

as

dificuldades

e

necessidade

s

apresentada

s  no  âmbito

educacional

Coletiva  de

apresentaçã

o  com

serviços  de

apoio,

coordenador

es

pedagógicos

locais  e

supervisores

pedagógicos

e  com

professores

Pedagogas

Psicóloga

No decorrer 

do ano 

letivo

7.29  – Realizar Entrevista Pedagogas, No decorrer 



Garantir
meios  e
instrumentos
de
multiplicação
dos  bons
projetos
desenvolvido
s  pelos
profissionais
de  educação
da  rede
pública  de
ensino,
valorizando
estes
profissionais
e
fortalecendo
a  qualidade
da educação.

Estudos  de

Caso  para

melhor

atendimento

e

encaminham

ento  de

estudantes

diagnosticad

os.

.

Organizar

dossiê  e

registros  dos

estudantes

encaminhad

os,

diagnosticad

os  e  dos

atendimento

s  realizados

pelo  SEAA,

para  que  o

processo  de

intervenção

tenha

organização

e êxito

com  os

professores

e  outros

atores  da

instituição

educacional,

quando

necessário.

Espaço  de

escuta  dos

discursos

dos

professores

acolhendo

suas

queixas  e

compreende

ndo  suas

dificuldades

no  âmbito

escolar

(Grupo  de

professores)

Psicóloga, 

AEE e 

SOE

Pedagogas,

Psicóloga, 

AEE e 

SOE

do ano 

letivo

Coordenaçõ

es 

Coletivas, 

Conselhos 

de Classe

Sala do 

SEAA

Avaliação se 

dará pela 

análise dos 

documentos e

acompanham

entos dos 

encaminhame

ntos

2. Assessoria

ao Trabalho 

Coletivo

2.8  -
Implantar
estratégias
de
acompanha
mento  dos
estudantes
com
necessidade
s
educacionais
especiais,
transitórias
ou  não,
estabelecend
o  o  número
de
estudantes
por  sala  de
acordo  com
o  disposto
pela

Repassar

orientações

facilitadoras,

para  a

atuação  do

professor

com  os

ANEE  -

Alunos  com

Necessidade

s

Educacionais

Especiais,  a

fim  de

articular  os

serviços  de

apoio  e

Reuniões de

planejament

o  e

avaliação

com

professores

e

coordenador

es

pedagógicos

locais

Pedagogas,

Psicóloga,

AEE e 

SOE

Coordenaçõ

es coletivas 

ou por área

A  avaliação

das

atividades  de

formação

continuada

acontecerá de

forma  dirigida

ou

espontânea.

Dirigida,

através  de

formulários

indicando  os

pontos  a

serem

avaliados  e

espontânea,



Resolução
CNE/CEB  nº
2,  de  2001,
garantindo
profissional
qualificado.

facilitar  o

processo  de

inclusão.

em  reuniões,

através  da

fala  dos

participantes.

2.23  –
Promover
ações  de
prevenção  e
enfrentament
o  à
medicalizaçã
o indevida da
educação  e
da
sociedade,
buscando
entender  e
intervir  em
diferentes
fatores
sociais,
políticos,
econômicos,
pedagógicos
e
psicológicos
que
impliquem
sofrimento
de
estudantes  e
profissionais
da educação.

Atuar  em

parceria  com

os  Serviços

de  Apoio  –

AEE,  SOE,

Supervisão e

Coordenaçã

o

pedagógica,

para

fortalecer  o

trabalho

coletivo  e  a

atuação  dos

serviços  de

apoio  nas

escolas.

Contribuir

para  a

formação  da

cultura  de

paz  na

Instituição de

Ensino

Reuniões 

com 

supervisão 

pedagógica 

e 

coordenaçã

o 

pedagógica

Participação

na

elaboração

e  execução

de  projetos

coletivos

que  versem

sobre

Direitos

Humanos  e

cultura  de

paz.

Promover  a

articulação

com  os

órgãos  de

proteção

integral  a

criança  e

adolescente 

Pedagogas

Psicóloga

AEE/SOE

Pedagogas,

Psicóloga, 

SOE

Psicóloga

Ao longo do

ano letivo

A  avaliação

dos

atendimentos

aos

estudantes,

professores  e

pais será feita

tão  logo  os

mesmos

terminem  ou

através  de

encontros

para este fim.

2.35  –
Fomentar
ações
pedagógicas
que
promovam  a

Oferecer

suporte  de

competência

pedagógica

aos

Promover

encontros

para  uma

melhor

comunicaçã

Pedagogas

Psicóloga

Palestrantes,

Convidados

No decorrer 

do ano 

letivo



transição
entre  as
etapas  da
educação
básica  e  as
fases  do
ensino
fundamental
e  que gerem
debates  e
avaliações
entre  os
profissionais
da  educação
sobre  a
organização
escolar  em
ciclos  e  a
organização
do  trabalho
pedagógico,
buscando
melhorar  a
qualidade  da
educação.

professores,

serviços  de

apoio,

coordenação

e  supervisão

pedagógica,

com vistas à

organização

do  trabalho

pedagógico

e  a  melhoria

do  processo

de

aprendizage

m  dos

estudantes

Promover  a

formação

continuada

em  parceria

com  os

coordenador

es

pedagógicos,

trazendo  a

reflexão  das

ações  e

fortalecendo

avaliação em

seu  papel

fundamental

de  promover

a

o  com  os

Serviços  de

Apoio,

coordenador

es

pedagógicos

locais  e

supervisores

pedagógicos

Formação

continuada,

utilizando as

coordenaçõ

es  coletivas

e suscitando

o  debate

que  visa

ação-

reflexão-

ação

Formação

continuada,

utilizando as

coordenaçõ

es  coletivas

e suscitando

o  debate

que  visa

ação-

reflexão-

ação

Projetos  em

parceira

com  o

professor,

que

favoreçam a

intervenção

nas

situações de

queixa

escolar,  no

contexto  de

Pedagogas

Psicóloga Coordenaçõ

es por área



aprendizage

m.

sala de aula.

3. 

Acompanha

mento do 

Processo de 

Ensino e 

Aprendizage

m

4.17  –
Acompanhar
e  monitorar
em  rede  o
acesso  à
escola,  a
permanência
e  o
desenvolvim
ento  escolar
dos
Educandos
com
Deficiência,
Transtorno
Global  do
Desenvolvim
ento  e  Altas
Habilidades
ou
Superdotaçã
o
beneficiários
de
programas
de
transferência
de  renda  ou
em  situação
de
vulnerabilida
de social.

Planejar

intervenções

com  os

professores,

pais  e

alunos,

intentando

um  olhar

reflexivo

sobre  as

ações,

intenções  e

decisões

diante  dos

problemas

comportame

ntais  e  de

aprendizage

m

apresentado

s  pelos

estudantes.

Orientações

advindas  do

conheci-

mento peda-

gógico  que

instrumenta-

lizem  a  fa-

mília  na

condução

das  ques-

tões escola-

res  de  seu

filho.  (en-

contros com

os pais,  pa-

lestras e ou-

tros).

Pedagogas,

Psicóloga e 

SOE

No  final  de

cada

semestre

letivo  e/ou

em  datas

agendadas

no pólo

A  avaliação

dos encontros

com  os  pais

será  feita

através  do

relato  e  de

perguntas

dirigidas,

registradas

pelo SEAA

4.23  –
Propiciar
condições
educacionais
para  a
continuidade
da
escolarizaçã
o  dos
educandos,
com
deficiência
na  educação
de  jovens  e
adultos,  de
forma  a
assegurar  e
estimular  a
educação  ao
longo  da
vida,
observadas
suas  neces-
sidades  e

Atender,

avaliar  e

reavaliar

alunos

encaminhad

os  (por  ficha

de

Solicitação

de Apoio) ao

SEAA,  de

modo  a

organizar  os

momentos

de  estudo,

incentivar

hábitos  e

atitudes

positivas  e

que  geram

Avaliações

mediadas,

buscando

constatar

potenciali-

dades e fra-

gilidades, no

processo de

aprendiza-

gem dos es-

tudantes en-

caminhados

ao SEAA. 

Pedagogas

Psicóloga

Atendiment

os às 

terças-feiras

A  avaliação

dos

atendimentos

aos

estudantes,

professores  e

pais será feita

tão  logo  os

mesmos

terminem  ou

através  de

encontros

para este fim



especificidad
es,  inclusive
nas unidades
especializad
as

bons

resultados  e

dirimir  os

problemas

de

aprendizage

m.

Participar

dos

Conselhos

de Classe,  a

fim  de

ressaltar  o

verdadeiro

significado

do  trabalho

coletivo,  da

avaliação  e

do  olhar

sensível para

as

necessidade

s  dos

estudantes  e

professores.

Realizar

encontros,

para

promover

parceria  da

escola  com

os

pais/respons

áveis  e

repasse  de

orientações

que  auxiliem

os

estudantes,

bem  como

reflexões

acerca  dos

problemas,

potencialidad

Atendimento

aos  estu-

dantes  sem

diagnóstico,

em  grupos,

tornando

esse espaço

acolhedor  e

transforma-

dor da reali-

dade  em

que  se  en-

contram. En-

corajá-los  e

promover

um olhar po-

sitivo em re-

lação  a  si

mesmo,  ao

outro  e  ao

espaço  es-

colar.

Pedagogas,

Psicóloga

AEE e 

SOE

Pedagogas,

Psicóloga  e

SOE

Pedagogas e

Psicólogas



es  e

dificuldades

inerentes  à

fase  da

adolescência

.

Atender  aos

estudantes

sem

diagnóstico,

multirrepeten

tes  e  que

apresentam

um  quadro

grave  de

inadequação

ao  ambiente

escolar.

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) - 2018

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

Realizar Estudos de

Caso  para  melhor

atendimento  e

encaminhamento

de  estudantes

diagnosticados.

Entrevista  com  os

professores  e

outros  atores  da

instituição

educacional,

quando necessário.

Pedagogas,

Psicóloga, 

AEE 

No decorrer do ano 

letivo

A avaliação se dará

pelo

acompanhamento

dos

encaminhamentos,

avaliando  se  foram

realizados.
Organizar  dossiê  e

registros  dos

estudantes

encaminhados,

diagnosticados  e

dos  atendimentos

realizados  pelo

SEAA,  para  que  o

processo  de

intervenção  tenha

organização e êxito

Articulação  ente  os

registros,  relatórios

e encaminhamentos

dos  estudantes

acompanhados  por

ambos os serviços.

Pedagogas,

Psicóloga, 

AEE 

Coordenações 

Coletivas, 

Conselhos de 

Classe,

Sala do SEAA

Avaliação se dará 

pela análise dos 

documentos e 

acompanhamentos 

dos 

encaminhamentos.

Repassar

orientações

Reuniões  de

planejamento  e

Pedagogas,

Psicóloga,

Coordenações 

coletivas ou por 

A  avaliação  das

atividades  de



facilitadoras, para a

atuação  do

professor  com  os

ANEE - Alunos com

Necessidades

Educacionais

Especiais,  a fim de

articular os serviços

de apoio e facilitar o

processo  de

inclusão.

avaliação  com

professores  e

coordenadores

pedagógicos locais

AEE área formação

continuada

acontecerá de forma

dirigida  ou

espontânea.

Dirigida,  através  de

formulários

indicando os pontos

a serem avaliados e

espontânea,  em

reuniões, através da

fala  dos

participantes
Atuar  em  parceria

com os Serviços de

Apoio – AEE, SOE,

Supervisão  e

Coordenação

pedagógica,  para

fortalecer o trabalho

coletivo e a atuação

dos  serviços  de

apoio nas escolas.

Reuniões com 

supervisão 

pedagógica e 

coordenação 

pedagógica

Pedagogas

Psicóloga

AEE

Ao  longo  do  ano

letivo

A  avaliação  dos

atendimentos  aos

estudantes,

professores  e  pais

será  feita  tão  logo

os  mesmos

terminem ou através

de  encontros  para

este fim

Contribuir  para  a

formação da cultura

de  paz  na

Instituição  de

Ensino

Participação  da

elaboração  e

execução  de

projetos  coletivos

que  versem  sobre

Direitos Humanos e

cultura de paz

Pedagogas,

Psicóloga

Ao longo do ano

Planejar

intervenções  com

os professores, pais

e alunos, intentando

um  olhar  reflexivo

sobre  às  ações,

intenções  e

decisões diante dos

problemas

comportamentais  e

de  aprendizagem

apresentados  pelos

estudantes.

Orientações  advin-

das  do  conheci-

mento  pedagógico

que  instrumentali-

zem  a  família  na

condução  das

questões  escolares

de seu filho (encon-

tros  com  os  pais,

palestras e outros).

Participação  nos

Conselhos de Clas-

se, a fim de ressal-

tar o verdadeiro sig-

nificado do trabalho

coletivo,  da  avalia-

Pedagogas,

Psicóloga 

No final de cada 

semestre letivo e/ou

em datas 

agendadas no pólo

A  avaliação  dos

encontros  com  os

pais  será  feita

através  do  relato  e

de  perguntas

dirigidas, registradas

pelo SEAA



ção e do olhar sen-

sível  para  as  ne-

cessidades dos es-

tudantes  e  profes-

sores.

Realizar  encontros,

para  promover

parceria  da  escola

com  os

pais/responsáveis e

repasse  de

orientações  que

auxiliem  os

estudantes,  bem

como  reflexões

acerca  dos

problemas,

potencialidades  e

dificuldades

inerentes à fase da

adolescência

Reuniões com pais/

responsáveis

Pedagogas,

Psicóloga 

Sábados com 

reunião de pais

Promover  escuta

dos  discursos  dos

professores,

acolhendo  suas

queixas  e

compreendendo

suas  dificuldades

no âmbito escolar 

Realização de 

grupos com os 

professores.

Pedagogas,

Psicóloga e AEE

Ao longo do ano 

letivo

Avaliação escrita em

cada encontro.

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

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

 
Os educadores Sociais Voluntários atuam em nossa Unidade escolar atendendo as os

alunos com necessidades Especiais: São algumas das suas atribuições

I - Auxiliar os (as) estudantes, sob a supervisão do(a) professor(a), nos horários das refeições,

no uso do banheiro, nas atividades relacionadas às aulas de educação física, em atividades

extraclasse,  na  locomoção  dentro  e  fora  da  UE,  ou  seja,  deverão  estar  presentes  nas

atividades diárias, autônomas e sociais que os(as) estudantes com Deficiência e Transtorno

Global do Desenvolvimento/TGD/TEA realizarão dentro e, quando necessário, fora do espaço

escolar; 



II  – Realizar, sob a supervisão do(a) professor(a),  o controle de postura do(a) estudante,

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

colchonete, vaso sanitário, 

III – Acompanhar e auxiliar o(a) estudante cadeirante, que faz uso de órtese e prótese, para

todos  os  espaços  escolares  a  que  ele  necessitar  ir,  como  também,  em  outros,  fora  do

ambiente escolar; 

IV -  Auxiliar  os(as) estudantes que apresentam dificuldades na organização dos materiais

escolares; 

V  -  Informar  ao(à)  professor(a)  regente  as  observações  relevantes  relacionadas  ao(à)

estudante, para fins de registro e/ou encaminhamentos necessários;

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

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

VII  -  Apoiar  o(a)  estudante  que  apresente  episódios  de  alterações  no  comportamento,

observando os sinais de angústia e ansiedade buscando intervenção prévia. 

VIII  -  Intermediar  a comunicação e a interação social  do(a)  estudante com seus pares e

demais membros da comunidade escolar; 

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

complexidade e responsabilidade. 

VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM

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

              Nos anos finais do Ensino Fundamental, as atividades pedagógicas e avaliativas que

melhor  se  amoldam a um processo formativo  são:  observação,  entrevistas,  resolução de

problemas,  criação  de  documentários,  filmagens,  trabalhos  em  grupos,  dramatizações,

leituras e discussões coletivas, desafios à criatividade, avaliação por pares, portfólios, criação

e gestão de blogs,  sites,  testes ou provas,  entre outras.  Em contraposição a um sistema

avaliativo que promove a fragmentação do conhecimento e a passividade do estudante frente

a  ele,  a  avaliação  formativa  apresenta-se  como  recurso  pedagógico  em  condição  de

promover aprendizagens significativas e de instrumentalizar o estudante para a construção do

conhecimento,  sob a  mediação do professor.  Para  tanto,  é  preciso  superar  as  iniciativas

individuais em prol de ações pedagógicas coletivas, articuladas dentro da escola por projetos

interdisciplinares. É necessário mudar a “cultura avaliativa” de todo o grupo docente para que

os resultados em termos de aprendizagens se efetivem (VILLAS BOAS, 2009, p. 139). Todos

os sujeitos que participam da organização do trabalho pedagógico precisam revelar, por meio

de suas práticas, a intencionalidade de promover a avaliação formativa.



           O Ensino Médio requer organização do trabalho pedagógico voltado para a conquista

das aprendizagens por todos os estudantes e para a superação da avaliação quantitativa e

classificatória,  dando lugar à avaliação formativa, cujos princípios exigem que a avaliação

diagnóstica  que  a  acompanha  aponte  as  necessidades  de  intervenções  pedagógicas,

oferecidas  constantemente.  É  importante  ressaltar  que  os  instrumentos/  procedimentos

avaliativos  devem  expressar  claramente  os  objetivos  de  aprendizagens  e  os  critérios  de

avaliação. 

           No Ensino Médio, os estudantes são incentivados a participarem da construção de

objetivos de aprendizagem e dos critérios de avaliação. Assim como nas demais etapas da

Educação  Básica,  as  várias  atividades  realizadas  pelos  estudantes  do  Ensino  Médio

constituem instrumentos/procedimentos avaliativos, como os trabalhos individuais, em grupos,

debates,  júris  simulados,  produção de textos nos diferentes gêneros,  listas de exercícios,

testes ou provas, produções orais, relatórios de pesquisas e visitas, entrevistas gravadas ou

não, montagem de curtas, documentários, painéis, além dos instrumentos e procedimentos

apresentados  no  quadro  específico  contido  neste  documento  (Quadro  de  Instrumentos  e

Procedimentos). Sinalizam a possibilidade de a escola realizar outra sistemática de avaliação,

desde  que  envolva  os  estudantes  e  sejam  negociados  os  critérios  e  objetivos  a  serem

atingidos para que a formação seja, de fato, de boa qualidade. Segundo a perspectiva da

avaliação formativa,  não se adotam esses instrumentos/procedimentos simplesmente para

atribuição  de  nota,  mas  para  que  se  constate  o  que  os  estudantes  aprenderam  e  se

identifiquem as intervenções a serem realizadas. Este é o sentido da avaliação formativa. As

produções dos estudantes devem ser apreciadas e analisadas com o intuito de se oferecerem

novas possibilidades de aprendizagem. Comparam-se as aprendizagens do próprio estudante

para conhecer sua trajetória e impulsioná-la. Igualmente importante e necessária é a real

participação dos estudantes no processo avaliativo. 

2. Recuperação Continuada 

A “recuperação de estudos” é prevista na Lei nº 9.394/96, tem o regimento em seu

artigo  12,  inciso  V,  para  “prover  meios  para  a  recuperação  dos  alunos  de  menor

rendimento”. Assim concebida, destina-se à obtenção de nota que possibilite ao estudante

ser promovido de um ano/bloco a outro. Um longo caminho precisa ser percorrido para

que a recuperação de estudos se associe à avaliação formativa. 

           Reitera-se que não se deve esperar pelo término de uma semana, de um bimestre,

semestre ou ano letivo para as intervenções necessárias; estas devem ocorrer desde o

primeiro dia de aula, de forma contínua. Nada fica para depois.

A recuperação  continuada  dar-se-á  através  da  monitoria  de  estudantes  com  bom

desempenho, supervisionados pelo SEAA, uma vez por semana, no turno contrário, pela



monitoria desses estudantes em sala de aula, atuando como facilitadores e auxiliando os

colegas com dificuldade e na compreensão do conteúdo.

Os estudantes farão um trabalho, no molde estudo dirigido, proposto pelo professor

regente durante o segundo, terceiro ou quarto bimestre, conforme sua necessidade.

Os estudantes participarão de uma semana de intensivo trabalho de recuperação, com

aulas destinadas a esse fim.A avaliação de recuperação será feita na sexta-feira desta

semana. A participação do estudante em todas as etapas desse processo também será

avaliada.

3.  Conselho de Classe

             O Conselho de Classe planejado e executado na perspectiva da avaliação

formativa é — ao mesmo tempo — espaço de planejamento, organização, avaliação e

retomada do Projeto Político-Pedagógico da escola. É a instância em que se encontram e

podem entrelaçar-se os três níveis da avaliação: aprendizagens, institucional e redes ou

em larga escala, sendo um momento privilegiado para autoavaliação da escola. Quando o

Conselho de Classe consegue refletir sobre os índices de desempenho, sobre o espaço

da coordenação pedagógica, sobre os projetos e demais atividades realizadas no âmbito

da  escola  e  das  salas  de  aula,  sobretudo  com  vistas  às  aprendizagens  de  todos,

potencializa sua caminhada na direção da avaliação aqui defendida e consegue promover

a desejada autoavaliação da escola. O Conselho de Classe insere-se como um Colegiado

potencializador da gestão pedagógica da escola. 

            No CED 16 o Conselho de Classe é PARTICIPATIVO e desenvolvido no sentido de

identificar, analisar e propor elementos e ações para serem articuladas pela e na escola.

Essa instância cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes

aprenderam, o que ainda não aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as

aprendizagens aconteçam. São  envolvidas as famílias, outros profissionais da escola e

os  próprios  estudantes  para  auxiliarem  nas  reflexões  e  nas  proposições  de  projetos

interventivos  e  demais  atos  que  possam  colaborar  para  que  sejam  garantidas  as

aprendizagens de todos na escola. 

          Os eventos ou momentos em que se realiza o Conselho de Classe são pautados

em objetivos bem definidos. Todos os encontros incluem análises voltadas ao diagnóstico

das condições de aprendizagem dos estudantes, bem como à proposição de intervenções

que favoreçam seu progresso. Mesmo que o professor utilize informações obtidas por

meio  da avaliação somativa (avaliação da aprendizagem),  seus resultados devem ser

analisados de forma integrada à avaliação formativa. 

    Além do conselho reunir-se ordinariamente, ao final de cada bimestre letivo, reúne-

se  extraordinariamente para intervenções em turmas com baixo rendimento escolar e



indisciplina, que acaba comprometendo as aprendizagens e o trabalho docente. Nesses

conselhos, além dos professores, supervisor pedagógico, pedagoga e professora do AEE,

estão  presentes  os  responsáveis  e  estudantes.  O objetivo  deste  conselho  é  tornar  o

espaço da sala de aula produtivo, concernente ao seu papel e otimizar o rendimento da

turma.

VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

         Dentro do Projeto Político Pedagógico a avaliação é o acompanhamento das metas

traçadas para atender às necessidades da instituição escolar. O PPP terá acompanhamento

sistemático para que se possa verificar a adequação  do planejamento, objetivos que foram

alcançados, metas que não foram atingidas e ações que necessitam de redirecionamento. A

avaliação poderá ser compreendida como uma crítica de percurso de ação, seja ela curta,

seja  prolongada.  Todos  os  seguimentos  da  escola  estarão  envolvidos  neste  processo.

Enquanto  o  planejamento  dimensiona  o  que  se  vai  construir,  a  avaliação  subsidia  essa

construção porque fundamenta novas decisões.

         As reuniões coletivas serão a cada 3 meses direcionadas às discussões das ideias para

o aperfeiçoamento do projeto. 
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