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Educação não transforma o mundo.  

Educação muda as pessoas. 

Pessoas transformam o mundo. 

Paulo Freire 
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I. APRESENTAÇÃO 

 
O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia apresenta seu Projeto Político-

Pedagógico (PPP), cuja elaboração teve como base o Projeto Político Pedagógico 

Professor Carlos Mota da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o Currículo em 

Movimento, o Regimento Interno da Secretaria, o Manual do PDE e, principalmente, 

as discussões efetuadas na escola. 

A construção deste documento teve a participação do seu corpo docente, por meio 

de debates em reuniões, apresentação de consolidação de ideias sinalizadas nos 

questionários respondidos sobre questões pedagógicas, gestoras e administrativas. 

Pais e alunos também contribuíram para a elaboração do nosso PPP, participaram 

de reuniões, responderam questionários e registraram suas ideias que enriqueceram 

a construção do documento. 

O Projeto Político Pedagógico do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

contém informações desde a história dessa escola até a realidade de seu perfil atual 

de seus estudantes, comunidade local e dos projetos que estão realizados a fim de 

contribuir para a formação integral do aluno. 

O documento também traz informações relevantes sobre as estratégicas 

pedagógicas, financeiras e administrativas do Centro de Ensino Fundamental 11 de 

Ceilândia.  
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II. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO 

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

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

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

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

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

O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia tem como missão, oferecer uma 

educação de qualidade, contribuir na formação integral de cidadãos que, além de 

valorizarem a formação acadêmica, respeitem a si mesmos, ao próximo e ao Planeta. 

 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia foi entregue à comunidade em 

20 de março de 1981, inicialmente com o nome de Escola Classe 54 de Ceilândia, 

através da Resolução 453/81, com autorização de funcionamento concedida pela 

Portaria 30/SEC, de 15 de julho de 1982, com base no Parecer 95/82 do Conselho de 

Educação do Distrito Federal. 

No dia 1º de novembro de 1989, foi solicitado o reconhecimento da Instituição 

como Centro de Ensino de Primeiro Grau, uma vez que não mais atendia à clientela 

de Escola Classe. 

A Portaria 35, de 24 de março de 1994 autorizou a mudança de denominação da 

Unidade Escolar de Escola Classe 54 de Ceilândia para Centro de Ensino de Primeiro 

Grau 11 de Ceilândia que, mais tarde, teve o nome alterado para Centro de Ensino 

Fundamental 11 de Ceilândia. 

No início do seu funcionamento, o CEF 11 atendia comunidade cuja carência se 
evidenciava nas precárias moradias alugadas, em lotes divididos por várias famílias. 
Com o surgimento de novos assentamentos no Distrito Federal, grande parte da 
população mais carente migrou para novos locais, em busca da casa própria, 
cedendo lugar a moradias convencionais e melhor estruturadas, inclusive na questão 
da infraestrutura pública. 

O CEF de Ceilândia apresenta em 2018 5 turmas de 6º ano e 6 de 7º ano no 
período vespertino e 5 turmas de 8º ano e 6 de 9º ano no período matutino, bem 
como uma turma de ensino especial e educação integral. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia atende a comunidade 

heterogênea, portadora das fragilidades que a maioria das comunidades da periferia 

do Distrito Federal enfrenta na atualidade. 

Socialmente a comunidade apresenta famílias desestruturadas, conflituosas e 

despreparadas. Alguns são criados por avôs que não conseguem estabelecer limites 

ou pais que nunca têm tempo de participar do dia-a-dia de seus filhos na escola. 

Os alunos, muitas vezes refletem essas condições em que estão inseridos por 

meio de agressões verbais, físicas com colegas e professores, apresentando ainda, 

falta de responsabilidade e comprometimento com a escola. 

Economicamente, as famílias procuram fornecer aos seus filhos condições 

razoáveis de aquisições de bens, ostentam e valorizam objetos de valor e marcas 

famosas. 

Culturalmente a comunidade apresenta um quadro de cultura de massa, a 

televisão com sua programação popular e a internet que são os orientadores.    

Não se pode julgar a situação da comunidade sem uma análise profunda, pois, se 

por um lado há famílias abastadas e estruturadas, por outro nos deparamos com 

extrema situação de carência em todos os níveis.  

Tal vulnerabilidade parece ser decorrente de desemprego ou renda per capta 

insuficiente, famílias onde a mãe é a provedora e os filhos ficam sozinhos em casa. 

Histórias de dependência química na família ou de envolvimento com a criminalidade. 

A escola procurou enfrentar a evasão escolar e o risco social implantando o 

atendimento em educação integral, viabilizando espaços de convivência e 

aprendizado, promovendo a formação integral do ser humano, através da valorização 

da inclusão, da ética e da justiça social e ambiental. 

É importante citar que muitos alunos que frequentam o CEF 11 são provenientes 

de localidades distantes e ainda mais carentes, sem estrutura de transporte, saúde e, 

principalmente educação, visto que viajam diariamente para frequentar a escola. Essa 

realidade acarreta à escola a responsabilidade de fazer com que suas ações 

educacionais ultrapassem os limites não só da escola, mas da comunidade como um 

todo, indo além do espaço geográfico para transformar a vida dos grupos sociais a 

que atende. 

 

“A Comunidade Escolar funciona como um sujeito coletivo.” 

(PPP Professor Carlos Mota, p 29) 
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Não se pode perder de vista a ideia de que todo o corpo de profissionais que 

trabalha na escola faz parte da comunidade escolar. Assim, a equipe multiprofissional, 

a equipe gestora, pais/responsáveis e alunos devem trabalhar em função da 

construção da escola como espaço público de transformação. 

Nos últimos anos de funcionamento, a Escola tentou (e tenta) buscar maior 

interação com a comunidade. Buscando cumprir sua função social e articulando suas 

ações através desse prisma, vem conhecendo, intervindo e alterando o território onde 

se situa, território esse não estagnado como localidade geográfica, mas repleto de 

vida e de diversidade. 

“O território não é um dado neutro nem um ator passivo [...} tem um 

papel ativo na formação da consciência {...} não apenas revela o 

transcurso da história como indica a seus atores o modo de nele intervir 

de maneira consciente”. 

(SANTOS, 2000, p. 80 – PPP Professor Carlos Mota, p 31) 

 Buscando melhorar o interesse às aprendizagens dos nossos estudantes, o 

CEF 11 realizou um levantamento do perfil tecnológico e uso digital da comunidade 

escolar que ocorreu em fevereiro de 2018. Mediante os dados coletados foi possível 

colocar em prática o projeto INFORMÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM. A pesquisa teve por objetivo realizar um estudo sobre o uso das 

novas tecnologias pela comunidade escolar do CEF 11 de Ceilândia. A saber com 

que frequência acessam a internet, mídias sociais e usam aparelhos tecnológicos no 

seu dia a dia, tais como desktop, notebooks, tablets ou smartphone: 

  

 O CEF 11, assim como a maioria das escolas da década de oitenta apresenta 

uma série de necessidades difíceis de serem sanadas. Desde a sua criação a escola 

não passou por nenhuma reforma significante e as verbas que custeiam seu 

funcionamento são destinadas a reparos.  

 Na construção os grupos participantes elencaram uma série de necessidades 

que a escola apresenta. Seguem abaixo algumas delas: 

 Quadra coberta e instalação de tela de proteção ao redor da quadra em função 

do desnível em relação ao solo;  

 Salas adaptadas para as práticas de artes; 

 Laboratórios de ciências; 

 Equipamentos de projeção de imagens nas salas de aula; sala de projeção do 

datashow montada e pronta para uso num local fixo; 

 Fornecimento de internet aos professores e alunos financiado pelo GDF. 

Atualmente a internet é financiada pelo grupo de trabalho da unidade escolar; 

 Salas melhores iluminadas e ventiladas, mudar tipo de janelas e manutenção 

constante dos ventiladores;  
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 Auditório;  

 Reforma do muro; 

 Calçadas em torno da escola; 

 Ampliação do sistema de monitoramento; 

 Reforma na estrutura elétrica da escola que é muito antiga;  

 Melhorar a estrutura da sala de leitura transformá-la em um local mais 

aconchegante, melhor iluminada, limpa e organizada. Disponibilizar alguns 

profissionais para trabalharem nela e usar o espaço da sala de leitura para 

aulas de reforço dentro das possibilidades da escola;  

 Aquisição de materiais pedagógicos como dicionários, livros paradidáticos em 

especial de literatura, maletas de Ciências, mapas, material concreto, jogos, 

equipamento para as práticas de educação física;  

 Suporte para o apagador junto ao quadro nas salas de aula; 

 Troca do piso das salas e dos blocos de administração e secretaria; 

 Apesar das dificuldades, a escola consegue atender integralmente parte dos 

alunos. Possui uma equipe terceirizada que elabora e serve as refeições dos alunos 

do ensino regular e integral, totalizando cinco preparações diárias de refeições. Parte 

da equipe de conservação e limpeza também é terceirizada. 

 Existe uma sala de múltiplas funções, que atende aos alunos em tempo 

integral. Os demais espaços são compartilhados, o que dificulta o trabalho 

pedagógico. A Sala de Leitura pouco ajuda no trabalho pedagógico, pois é pequena e 

improvisada. A turma de ensino especial possui uma sala exclusiva para o 

desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, assim como a de artes. 

Ao exemplo de outras escolas da Rede Pública de Ensino do DF, o CEF 11 é 

mantido por verbas públicas, que são administradas pelo Caixa Escolar (Decreto GDF 

29.200/08). 

O PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, do GDF, 

é a base dos recursos de manutenção da escola (Decreto GDF 28.513/07 – PDAF e 

Lei 4.751/12 – Lei da Gestão Democrática). 

A Unidade Escolar conta, ainda, com verbas federais de aplicação na melhoria 

das infraestruturas física e pedagógica, no reforço da autogestão escolar e na 

elevação dos seus índices de desempenho através do PDDE Programa Dinheiro 

Direto na Escola: 

o Programa Novo Mais Educação (Portaria MEC nº 1144/2016) – Destinado à 

ampliação da jornada escolar, na perspectiva da Educação Integral; O último 

depósito da verba do Novo Mais Educação ocorreu em setembro de 2017 

referente a uma das parcelas de 2016 e ainda não há previsão de quando 

haverá um novo depósito. A educação integral está sendo subsidiada com o 

saldo das verbas reprogramadas de anos anteriores. Se esgotarem os 

recursos financeiros disponíveis, infelizmente o programa será suspenso. 
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o Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE Escola – Verba recebida pela 

escola 2009 e 2011, em função do baixo índice no IDEB. Ainda existe um saldo 

residual desta verba que necessita de alteração de sua destinação. 

 

o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE Fundamental no ano de 2017 

só foi fornecida à escola a primeira parcela no mês de setembro. 

 

o Programa Nacional do Livro Didático- PNLD, recebemos a cada triênio a 

unidade de ensino recebe os livros didáticos para os estudantes. Infelizmente o 

cálculo da quantidade de livros se refere sempre à modulação do ano anterior, 

causando algumas vezes carências de livros para algumas turmas e a 

complementação da carência, levam-se meses. Anualmente, recebemos uma 

complementação de alguns livros, mas também é baseada na modulação do 

ano anterior. 

 

 

 

III. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 
 
 Escola como espaço de socialização e transformação. 
 

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

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

educação, muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é 

chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se 

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

acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que 

buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e 

organizações que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para 

constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 

2014a, p. 10). 

 
Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes 

que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  “Espaço de difusão 
sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do 
conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise 
do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o 
conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...]..  (PPP Carlos Mota, p.18). 
Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos 
formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas 
para que se consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da 
escola”.  (PPP Carlos Mota, p.20). 
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Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

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

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

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

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

neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a 

existência humana.  

O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia tem como função social 

contribuir na formação de cidadãos que, além de valorizarem a formação acadêmica, 

respeitem a si mesmos, ao próximo e ao Planeta. 

 
 

IV. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia norteia sua prática diária na 

legislação de proteção à criança e ao adolescente, procurando garantir proteção 

integral aos seus alunos – Lei 8.069 de 13/07/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Essa proteção, no entanto, passa pelas frágeis condições de segurança 

dentro da escola e da comunidade como um todo. Através desse prisma, a escola 

divide responsabilidades com a família e com o Poder Público. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela escola é fruto de discussões constantes 

na busca da aprendizagem, sem perder de vista a questão da educação integral e 

inclusiva. Não há como impulsionar o desenvolvimento do ser humano – qualquer que 

seja seu papel dentro da escola – sem a promoção da defesa dos princípios da 

cidadania, da aprendizagem e da sustentabilidade humana. Nesse contexto, a escola 

procura valorizar a participação de órgãos, governamentais ou não, parceiros de 

acolhimento e/ou protagonismo juvenil. 

O resultado da troca de experiências entre família, alunos, profissionais de 

educação e equipe gestora é o enriquecimento da relação escola-comunidade, que 

vai engrandecer o trabalho diário em sala de aula ou em qualquer outro espaço 

destinado às situações de convívio e aprendizagem. 

‘Na perspectiva do Currículo em Movimento, a escola se propõe a questionar 

constantemente sua prática pedagógica e seus saberes arraigados; romper com 

concepções conservadoras de fragmentação do conhecimento e inovar sempre, na 

busca da construção coletiva da educação. 

O Centro de Ensino Fundamental 11 seguindo a determinação SEE-DF, aderiu ao 

Terceiro Ciclo de Aprendizagens, que corresponde a uma organização de tempo e 

espaço escolar, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem 

dos estudantes, considerando a lógica do processo, a utilização de uma pedagogia 

diferenciada sustentada no trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica e formativa, 
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que garanta as aprendizagens e a progressão de todos os estudantes matriculados 

nas Unidades Escolares. Essa proposta busca resignificar a coordenação pedagógica 

como espaço de formação continuada, na perspectiva da democratização dos 

saberes. Ao implementar a Política de Organização Escolar em Ciclo para as 

Aprendizagens, é importante manter a proposta de trabalho pautada em Eixos 

Transversais (Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade). 

O acolhimento às diferenças faz parte da formação do ser humano. O aluno, ao 

adentrar o contexto escolar, deve ser exposto a situações relevantes de respeito às 

diferenças de gênero, etnia, raça e religião. Esta exposição vai acontecer de forma 

natural se toda a comunidade escolar estiver envolvida no propósito de promover o 

respeito ao próximo, defendendo e garantindo os direitos da pessoa humana para 

cada uma das pessoas do convívio escolar. 

A educação inclusiva deve ser uma bandeira levantada por todos os sujeitos 

envolvidos no processo. Nessa perspectiva, a escola deve reinventar sua prática 

pedagógica, transformando cada abordagem numa nova situação de aprendizagem 

coletiva. A diversidade permeia todos os espaços do planeta, uma vez que é norma 

da espécie humana, e a escola, espaço social frequentado pelos estudantes, não 

pode desrespeitar as diferenças étnico-racial, gênero, orientação sexual, religião, 

condição física e/ou mental – sob pena de violar direitos humanos. 

Numa escola onde as diferenças são aceitas e respeitadas, o ambiente torna-se 

acolhedor e propenso ao crescimento integral dos alunos e do grupo de trabalho da 

instituição. 
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V. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 
1. Objetivos  

 
 

Objetivos Nº OBJETIVOS 

 
1. Gestão 

Pedagógica 

1.1 Formar integralmente os alunos, utilizando-se de metodologia 
fundamentada nas referências da pedagogia histórico crítica e da 
psicologia histórico-cultural. 

1.2 Oferecer condições para a implementação do PPP. 

1.3 Evitar que os alunos faltem às aulas pedindo ajuda aos pais, 
acionando o Conselho Tutelar. 

1.4 Proporcionar a participação dos alunos nas Olimpíadas de 
Matemática 

1.5 Oferecer condições para realização de festa junina, gincanas, 
jogos intercalasses, passeios culturais, para maior integração 
entre alunos, docentes e comunidade escolar. 

1.6 Promover momentos de capacitação dos profissionais da 
educação. 

1.7 Promover apoio incondicional aos professores para elaboração e 
execução de projetos pedagógicos.  

2. Gestão das 
aprendizagen
s e dos 
resultados 
educacionais 

2.1 Dar condições ao educando de sanar suas dificuldades de 
aprendizagem através de: Recuperação Paralela, Sala de 
recursos e Sala de Orientação Educacional. 

2.2 Organizar os Conselhos de Classe nos finais de bimestres, 
diagnosticando os pontos positivos e negativos, buscando 
soluções dentro da proposta pedagógica. 

2.3 Assegurar o cumprimento do Regimento Escolar, através de 
encontros periódicos com professores e equipe pedagógica para 
efetivação da aprendizagem e permanência do aluno. 

2.4 Aplicar projetos pedagógicos voltados para o desenvolvimento 
socioeducativo dos nossos alunos, visando a interação social 
para possibilitar um melhor aproveitamento no processo de 
ensino e aprendizagem. 

 2.5 Promover um ambiente de construção do conhecimento propício 
para implementação dos ciclos, com o intuito de garantir as 
aprendizagens. 

 
3. Gestão 

Participativa 

3.1 Incentivar parceria entre escola e comunidade para que se tenha 
uma escola realmente inclusiva e democrática. 

3.2 Realizar trabalhos integrados com a participação de todos os 
membros da comunidade escolar. 

3.3 Estimular a presença da comunidade escolar nos momentos de 
debates proporcionando ações sociais para a comunidade como 
um todo.  

 
4. Gestão de 

Pessoas 

 
4.1 

Incentivar os professores a participarem das capacitações à 
distância e as oferecidas pela SEEDF, através dos cursos de 
formação continuada para aprimorar seus conhecimentos 

4.2 Realizar reuniões pedagógicas, conscientizando os professores e 
funcionários da necessidade de encontrar caminhos mais 
prazerosos para concretização do processo ensino 
aprendizagem, construindo uma pedagogia centrada no aluno e 
não só nos conteúdos. 

4.3 Montar grupos de estudos para discutir as propostas vindas da 
SEEDF. 

 
5. Gestão 

 
5.1  

Usar as verbas recebidas pelo Governo Federal e Distrital com 
responsabilidade, respeitando as leis. 
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Financeira 5.2 Providenciar reparos e consertos nos equipamentos da escola 
quando necessários. 

5.3 Adquirir material pedagógico e de expediente necessários ao 
funcionamento da escola e de projetos inseridos no PPP.  

5.4 Prestar contas das verbas recebidas. 

 
6. Gestão 

Administrativ
a 

 
6.1 

Administrar funcionários e os recursos materiais e financeiros. 

6.2 Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidos em lei 

6.3 Promover a integração da escola comunidade. 

6.4 Promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o 
para a cidadania. 

 

2. Metas 

PDE 
Nº meta 

Nº  METAS 2016 2017 2018 2019 

2 1.1  Formar integralmente os alunos X X X X 

1.3 Monitorar a frequência escolar  X X X 

2,1 Garantir o direito de recuperação  X X X 

2,2 Executar os Conselhos de Classe  X X X 

7 1.4 Incentivar e preparar os alunos para a 
OBMEP e Prova Brasil. 

 X X X 

15 4.1 Incentivo à capacitação dos 
profissionais de educação. 

 X X X 

4.2 Proporcionar contato dos 
profissionais de educação com 
palestrantes. 

 X X X 

4.3 Promover discussões na escola sobre 
assuntos relacionados à educação. 

  X X 
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VI. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

O trabalho desenvolvido na escola é pautado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, 9394/96 e segue os princípios ditados pela Secretaria de 

Educação do Distrito Federal. 

Todo o planejamento pedagógico é pautado na formação integral do aluno, 

orientando-se por uma escolha teórica e metodológica fundamentada nos referenciais 

da Pedagogia histórico crítica e da Psicologia histórico-cultural, metodologia está 

presente no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

A base teórica e metodológica do Currículo Pedagogia histórico crítica e Psicologia 

histórico-cultural também está presente no Projeto Político-Pedagógico da Secretaria 

de Educação do DF, elaborado pelo professor Carlos Mota. 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal fundamenta sua 

escolha teórica e metodológica nos dados apresentados no 

estudo da realidade socioeconômica do Distrito Federal, 

explicitados no Projeto Político-Pedagógico Carlos Mota. 

(Currículo em Movimento da Educação Básica do DF Caderno 1 

– Versão para Validação – pág 16) 

 

“A natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele 

produzida sobre a base da natureza biofísica. 

Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, 

direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens.”homens. ” 

(SAVIANI, 2011, p. 25 - Currículo em Movimento da Educação 

Básica do DF). 

Organização escolar em Ciclos para as Aprendizagens, 

coadunada com o disposto na lei 9.394/96 (lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Naciona/LDBEN e no Plano Distrital de 

Educação (PDE 2015-2024) que em sua estratégia 2.3, dispõe: 

[...} adotar, após amplo debate com a comunidade escolar, até o terceiro ano de 
vigência deste Plano (2018), modelo de organização escolar em ciclo, em substituição 
ao regime seriado, de modo a enfrentar os índices de reprovação e os percursos 
diferenciados de escolarização. (Guia Prático: organização escolar em ciclos para as 
aprendizagens-ensino fundamental, página 9, site da SEEDF acesso em março/2018) 
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VII. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

O critério de enturmação dos alunos do CEF 11 se deu pela seguinte forma: 

Turno Matutino Turno Vespertino 

9º ano A, B, C, D, E, F 6º ano A, B, C, D, E 

8º ano A, B, C, D, E 7º ano  A, B, C, D, E, F 

EE A   

 

 O Regimento Escolar das Instituições da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal (Decreto nº 27.217, regulamenta a Lei nº 1.426/1997), dispõe sobre o limite 

de alunos por sala de aula: 

Art. 1º. O limite máximo de alunos, por sala de aula, nas escolas 

públicas do Distrito Federal, fica fixado em: 

III – Ensinos Fundamental e Médio: trinta e cinco alunos, inclusive na 

Educação de Jovens e Adultos. 

§ 1º. O limite de alunos, por sala de aula nas escolas de Ensino 

Especial, Escolas Inclusivas, Escolas Rurais e Centros. 

§ 2º. Qualquer alteração, nos quantitativos estabelecidos no caput desse 

artigo deverá respeitar a proporção mínima de um metro e vinte 

centímetros quadrados por aluno. 

Desde 2010, a escola oferece à comunidade a Escola Integral, que possui uma sala 

exclusiva e outros espaços comuns compartilhados com todos na escola. 

A Escola Integral atende em média 100 alunos, divididos em duas turmas de segunda 

a sexta, os alunos inseridos nestes moldes permanecem na escola por pelo menos 

oito horas e realizam quatro refeições balanceadas, elaboradas por uma equipe 

terceirizada.  

Nestas oito horas de permanência na escola, os alunos participam de oficinas e 

outras atividades que buscam aprimorar o ensino recebido por eles na escola regular, 

como: 

o Acompanhamento Pedagógico – português e matemática; 

o Esporte – Futsal, Judô e Tênis de Mesa, dominó e xadrez; 

o Arte – Dança e teatro; 

o Oficina de Teatro;  

Trabalham nesta modalidade de ensino uma coordenadora, cinco educadores jovens 

sociais e os articuladores que ministram as oficinas durante a semana. 
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A escola integral é uma boa proposta, mas funciona com muitas dificuldades devido à 

falta de espaços físicos apropriados. 

 
 
2. Relação escola-comunidade 

 
É muito importante uma boa relação entre a escola x comunidade para que o 

trabalho da escola funcione. É preciso que o relacionamento escola x comunidade 
seja sempre ampliando e incentivado. Em nossa escola esse relacionamento é 
incentivado, pois a escola está sempre aberta para receber a comunidade. São feitas 
várias reuniões ao longo do ano com a comunidade para discutir assuntos 
administrativos e pedagógicos relacionados a escola. Além disso, temos o Conselho 
Escolar em que há participação da comunidade e que está sempre presente na 
escola para auxiliar na decisão de assuntos referentes ao funcionamento da escola. 

 

A unidade escolar a fim de aumentar a participação e interação com a comunidade 

oferece ações sociais com serviços e oficinas gratuitas como: corte de cabelo, 

automaquiagem, consultoria jurídica, teste vocacional, exames oculares, aferição de 

pressão, bioimpedância, teste de glicose entre outros. Essas ações são possíveis em 

função de parceria da escola com a prefeitura e empresários locais. 

 

 

3. Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliações 

O acompanhamento do rendimento do aluno acontece ao longo do bimestre. Cada 

professor tem a liberdade de avaliar seu aluno, desde que respeite os prazos 

definidos pelo Calendário Escolar e a perspectiva da avaliação baseada na 

aprendizagem em ciclos 

          No quesito AVALIAÇÃO, o professor desenvolve suas avaliações respeitando 

as metodologias propostas pelos ciclos embasadas pela avaliação formativa, que tem 

por princípio utilizar-se da função diagnóstica para reorientar os processos de ensino 

e aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para a melhoria da 

função social a qual se destina a escola. O processo de avaliação será subdivido em 

três níveis: 

 AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS: Visa identificar aquilo que os 

estudantes já aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por 

meio de estratégias pedagógicas para promover avanços (VILAS BOAS, 

2004), podendo ser uma Avaliação Diagnóstica, Registros, Análise, 

Planejamento e execução das intervenções didático-pedagógicas, Estudos 

dirigidos, Caderno, Atividades em sala de aula, Testes, Apresentação de 

trabalhos, entre outros. 

 

 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: É uma autoavaliação realizada por todos os 

envolvidos no processo educativo. 
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 AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA: Exames e testes aplicados em rede por 

equipes externas a escola, realizada pelo próprio sistema de ensino em nível 

local ou em nível nacional, como a Prova Brasil, ANEB, Olimpíada de 

matemática, etc. 

          Todo final de bimestre, os profissionais se reúnem em Conselho de Classe, 

quando discutem os rendimentos dos alunos e procuram alternativas para corrigir as 

disfunções e problemas detectados ao longo do processo sendo trabalho para ser 

compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do 

professor e da escola salientando sobre a função social da escola.  

Todo final de bimestre, os profissionais se reúnem em Conselho de Classe, 

quando discutem os rendimentos dos alunos e procuram alternativas para corrigir as 

disfunções e problemas detectados ao longo do processo. 

Quando o responsável não comparece à escola em busca do boletim bimestral, 

a Equipe Gestora, juntamente com o Serviço de Orientação Educacional, solicita sua 

presença num outro momento para ter acesso ao resultado do aluno. 

Após as avaliações externas, a coordenação pedagógica promove, juntamente 

com a equipe, o estudo do resultado obtido pela Instituição a fim de traçar metas de 

avanço, pois são índices de medição que assinalam para novos direcionamentos e 

servem como instrumentos de melhoria no processo ensino/aprendizagem. 

O registro dos dados é feito em Diário de Classe, por cada professor, para que 

haja uma organização dos registros de frequência, do desempenho dos estudantes, 

dos conteúdos, dos procedimentos adotados com vistas a evidenciar as 

aprendizagens ocorridas que a Secretaria da escola agrupa e emite em Boletim 

Escolar. O registro em Diário de Classe é acompanhado e orientado pela Secretaria 

da escola. 

Durante o Conselho de Classe, o presidente anota todas as observações 

pertinentes feitas pelo Conselho na Ata, que fica arquivada na Secretaria da escola 

para consultas posteriores. O responsável tem acesso à Ata prioritariamente no dia da 

reunião e, posteriormente, sempre que solicitar. 

Alunos portadores de Necessidades Educacionais Especiais têm garantido o 

direito de Adequação Curricular e de frequentar a Sala de Recursos, o que permite 

assegurar sua inclusão. 

 

 Com a inclusão do regime dos Ciclos para as aprendizagens a partir do ano 

letivo de 2018 a avaliação formativa terá maior peso, onde o aluno será avaliado não 

apenas por nota numérica mas também por menção ao seu rendimento escolar como 

um todo e nessa perspectiva algumas inovações serão adotadas como 
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reagrupamentos intraclasse e interclasse, estudos de caso, projetos interventivos, 

dentre outros que se façam necessários e viáveis à realidade escolar. 

 Nas reuniões bimestrais são promovidas ações sociais incentivando ainda mais 

a participação e interação da comunidade com a escola. Nestas ações são oferecidos 

à comunidade serviços e oficinas gratuitas como: corte de cabelo, maquiagem, 

consultoria jurídica, teste vocacional, aferição de pressão, teste de glicose, entre 

outros. 

 Graças a estas ações sociais a participação da comunidade melhorou 

consideravelmente, dobrando e, às vezes, até triplicando o número de pais na escola. 

A implantação do regime dos Ciclos para as aprendizagens a partir do ano letivo 

de 2018 a avaliação formativa terá maior peso, onde o aluno será avaliado não 

apenas por nota numérica, mas também por menção ao seu rendimento escolar como 

um todo e nessa perspectiva algumas inovações serão adotadas como 

reagrupamentos intraclasse e interclasse, estudos de caso, projetos interventivos, 

dentre outros que se façam necessários e viáveis à realidade escolar. 

 
4. Atuação de equipes especializadas e outros profissionais  

 
a. Orientação Educacional 

O orientador educacional é um dos membros da equipe gestora, ao lado dos 

gestores e do coordenador pedagógico. Ele é o principal responsável pelo 

desenvolvimento pessoal de cada aluno, dando suporte a sua formação como 

cidadão, à reflexão sobre valores morais e éticos e à resolução de conflitos 

mediação de conflitos. Assim, tem o papel fundamental no processo 

pedagógico, visto que procura viabilizar as condições para facilitar a 

aprendizagem do estudante. Entre as funções desse profissional, destacam-se: 

colaborar com a análise dos indicadores de aproveitamento escolar, evasão, 

repetência, não frequência, entre outros.  

. 

 

b.  Sala de recursos: 

 

Oferece atendimento aos alunos com necessidades especiais. 

 

5. Atuação dos jovens educadores sociais, monitores, entre outros. 
 

Em nossa escola trabalham com a Educação Integral cinco Educadores Sociais, 

que auxiliam o professor coordenador nas atividades diárias com os alunos da 
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Educação Integral. Temos também 3 Educadores Sociais e de um monitor efetivo que 

acompanham sete estudantes com ANEEs e de um monitor. 

Além dos Educadores Sociais temos também os articuladores que ministram as 

oficinas durante a semana aos alunos da integral: 

o Acompanhamento Pedagógico – português e matemática; 

o Esporte – Futsal e Judô; 

o Arte – Dança. 

. A escola integral é uma boa proposta, mas funciona com muitas dificuldades devido 

à falta de espaços físicos apropriados e repasse de verbas em constantes atrasos. 

 
 

VIII. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 
ENSINO- APRENDIZAGEM 

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

 
O acompanhamento do rendimento do aluno acontece ao longo do bimestre. Cada 

professor tem a liberdade de avaliar seu aluno, desde que respeite os prazos 

definidos pelo Calendário Escolar. 

Quando o responsável não comparece à escola em busca do boletim bimestral, a 

Equipe Gestora, juntamente com o Serviço de Orientação Educacional, solicita sua 

presença num outro momento para ter acesso ao resultado do aluno. 

Após as avaliações externas, a coordenação pedagógica promove, juntamente com a 

equipe, o estudo do resultado obtido pela Instituição a fim de traçar metas de avanço, 

pois são índices de medição que assinalam para novos direcionamentos e servem 

como instrumentos de melhoria no processo ensino/aprendizagem. 

O registro dos dados é feito em Diário de Classe, por cada professor, que a Secretaria 

da escola agrupa e emite em Boletim Escolar. O registro em Diário de Classe é 

acompanhado e orientado pela Secretaria da escola. 

Alunos portadores de Necessidades Educacionais Especiais têm garantido o 

direito de Adequação Curricular e de frequentar a Sala de Recursos, o que permite 

assegurar sua inclusão. Alunos que necessitam de um atendimento individual têm o 

acompanhamento em sala de aula de Educadores Sociais. 

 
2. Conselho de Classe 

 

Será aplicado pela Orientação Educacional um questionário avaliativo da 

atuação dos professores e auto avaliação da turma bimestralmente antes de cada 
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conselho de classe para que a tabulação dos resultados seja analisada no Conselho 

de Classe. 

Todo final de bimestre, os profissionais se reúnem em Conselho de Classe, 

quando discutem os rendimentos dos alunos e procuram alternativas para corrigir as 

disfunções e problemas detectados ao longo do processo sendo trabalho para ser 

compreendido como espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do 

professor e da escola salientando sobre a função social da escola. 

O Conselho de Classe se reúne bimestralmente para avaliação do trabalho e 

resultado das turmas ou extraordinariamente, sempre que houver necessidade 

sinalizada pelos pais ou equipe docente. 

Durante o Conselho de Classe, o presidente anota todas as observações 

pertinentes feitas pelo Conselho na Ata, que fica arquivada na Secretaria da escola 

para consultas posteriores. O responsável tem acesso à Ata prioritariamente no dia da 

reunião e, posteriormente, sempre que solicitar. 

 
 

IX. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO  

 
A avaliação do PPP é feita nos dias letivos temáticos, que são previstos nos 

calendários anuais da SEEDF. Geralmente três vezes por ano. Ao longo do ano nas 
coordenações coletivas, se for sugerida alguma mudança no PPP, é feita uma 
avaliação com todo o grupo para decidir sobre a alteração. 
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Apêndice I – Plano de Ação 2018 

 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 
ações 

Responsáveis Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão 
Pedagógica/ 

Formar integralmente os 
alunos 

-Oferecer  
Educação Integral 
- Realização da 
semana distrital de 
conscientização e 
promoção da educação 
inclusiva; 
- Semana de 
conscientização do uso 
sustentável da água; 
-Realização de semana 
de Educação para vida 
-Realização de jogos 
interclasse 
 

Reuniões na 
coordenação pedagógica 

Coordenador/ 
monitores e educador 
social 
Professores/orientador 
educacional direção 
Professores/orientador 
educacional direção 
Professores, 
coordenação e direção. 
 
Todos os funcionários 

Durante o ano letivo 
 
05/03 a 09/03 
 
19/03 a23/03 
 
05/05 a 11/05 
 
25/07 à 29/07 
a partir do segundo 
bimestre de 2018 

Oferecer condições para 
a implementação do PPP. 

- Incentivo nas 
coordenações coletivas 
e discussões sobre 
andamento de projetos. 
- Disponibilização de 
material necessário 
para andamento dos 
projetos 

Nas reuniões de 
Avaliação pedagógica 
revista no calendário 
anual e ao longo da 
implementação de cada 
projeto do PPP 

Toda comunidade 
Escolar 

Durante o ano letivo 

Evitar que os alunos 
faltem às aulas  

-Informando pais e ou 
responsáveis das 
ausências dos alunos 
-Informando Conselho 
tutelar nas ausências 
de mais de 5 dias 
consecutivos sem 

Analisando gráficos de 
frequência dos alunos 
 

Orientador Educacional 
e todos os professores, 
pais e ou responsáveis.  

Durante o ano letivo 
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justificativa. 
Implantando programa 
Minha Nota 

 Investir na formação 
continuada e na proposta 
de realização de projetos. 
 

Realizando oficinas de 
tecnologia: 
- Uso do data show, 
lousa digital e 
laboratório de 
informática. 
- Esclarecimentos e 
debates sobre Ciclos 
da Aprendizagem e 
desenvolvimento de 
projetos. 
- Palestras sobre 
cuidados com ouso da 
voz, educação 
Inclusiva, diversidade 
de gênero e etnia. 

Através de reuniões 
coletivas para obter um 
feedback sobre oficinas e 
palestras ministradas. 

Direção, Coordenação, 
Orientação e 
palestrantes. 

Ao longo do ano letivo 
nas coordenações 
pedagógicas. 

 Estimular o 
desenvolvimento de 
projetos interdisciplinares 
na escola. 

-Trabalhar os temas 
abaixo nos PDs 
bimestralmente: 
1°-Valores, 
2°-Saúde e bem-estar; 
3°-Educação 
Ambiental, 
4°-Educação 
Financeira 
 
- Disponibilizar 
períodos para 
aplicação das 
avaliações. 
 
- Realizar atividades 
interdisciplinares com 

Através das atividades 
realizadas em sala de 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a correção das 
provas e debates na 
coordenação coletiva 
 
 
Através de debates com 

Coordenação, 
professores e alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação, 
professores e alunos. 
 
 
 
Coordenação, 

Durante o ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No final de cada 
bimestre 
 
 
 
Segundo semestre 
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temas como: bullying, 
racismo, diversidade 
de gênero, educação 
sexual. 
 

os alunos e avaliação de 
atividades realizadas por 
eles. 

professores e alunos. letivo. 

 
 
 
 
 
 
 
Gestão das 
aprendizagens e 
dos resultados 
educacionais 

Dar condições ao 
educando de sanar suas 
dificuldades de 
aprendizagem  

- Realizando 
recuperação paralela 
-Desenvolvendo 
projeto de prevenção e 
recuperação de alunos 
fora da faixa 
-Encaminhando alunos 
ANEES para sala de 
recursos 

Através de análise de 
avaliações e debates com 
equipe docente. 

Professores, Sala de 
Recursos, pais e ou 
responsáveis. 

Durante todo o ano 
letivo 

Diagnosticar os pontos 
positivos e negativos 
relacionados ao resultado 
obtido pelas turmas, 
buscando soluções 
dentro da proposta 
pedagógica para 
dificuldades encontradas. 

Organizar Conselhos 
de Classe bimestrais 
para as discussões 

 Nas coordenações 
pedagógicas 

Professores, sala de 
recursos, direção. 

Durante o ano letivo  

Assegurar o cumprimento 
do Regimento Escolar. 

Realizando reuniões 
com a comunidade 
escolar para esclarecer 
normas do Regimento 
Escolar. 
Esclarecendo 
diariamente aos alunos 
deveres e direitos dos 
mesmos. 

Em reuniões bimestrais e 
no dia a dia em sala de 
aula. 

Professores, direção, 
orientação educacional 
e coordenação. 

Durante todo o ano 
letivo 

 Realizar semana de 
acolhida aos pais   e 
alunos dos sextos anos. 

-Realizar reunião com 
os pais para informar 
sobre o funcionamento 
e normas da escola. 
-Passear com os 
alunos pela escola 
apresentando a 

Ao final da reunião 
através de momento de 
avaliação da reunião. 
 
 
Através de observação 
da adaptação dos alunos 

Direção, professores e 
alunos. 

Início do ano letivo. 
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estrutura física: 
refeitório, banheiros, 
sala de leitura, direção, 
secretaria, 
coordenação, quadra. 
- Conversar com os 
alunos sobre a rotina 
de estudos, cuidado 
com material, horário e 
outros aspectos que 
envolvam esse 
momento de transição.  

a nova escola. 

 
 
 
Gestão 
Participativa 

Incentivar parceria entre 
escola e comunidade 
para que se tenha uma 
escola realmente 
inclusiva e democrática. 

- Ações sociais 
oferecidas à 
comunidade por meio 
de serviços, oficinas e 
eventos. 

Nas coordenações 
pedagógicas. 
 

Comunidade Escolar Ao longo do ano letivo 

Realizar trabalhos 
integrados com a 
participação de todos os 
membros da comunidade 
escolar 

-Realização de festa 
junina. 
-Realização de jogos 
interclasse 
 

Na coordenação 
pedagógica após a festa 

Direção, professores, 
coordenadores, demais 
funcionários e alunos. 

Junho ou julho 

 Envolver pais e 
comunidade escolar nos 
problemas disciplinares e 
de rendimento. 

Formar equipe de 
mediação de conflitos 
envolvendo direção, 
orientação, 
coordenação, pais e 
alunos. 

Através da observação 
das situações de 
violência na escola 

Direção, coordenação, 
orientação, 
professores, pais e 
alunos. 

Durante o ano letivo 

 Criar um canal de 
comunicação direta entre 
alunos, coordenação e 
direção 

Eleger representantes 
de turma. 
Incentivar a criação do 
Grêmio Estudantil. 
Orientação aos 
representantes de 
turma sobre a função 
de cada um. 

Através de diálogo com 
os Professores 
Conselheiros e 
orientação 
 

Professor Conselheiro 
 
Direção, Coordenação 
 
Orientação 
Educacional 

Durante segundo e 
terceiro bimestres 
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Gestão de pessoas 

Incentivar os professores 
a participar das 
capacitações à distância 
e as oferecidas pela 
SEEDF. 

-informativos, por e-
mail, sobre cursos de 
capacitação oferecidos 
pela SEEDF 
-Discutir nas 
coordenações a 
importância dos cursos 
de capacitação 

Na coordenação 
pedagógica. 

Professores e direção. Durante o ano letivo 

Montar grupos de estudos 
para discutir as propostas 
vindas da SEDF. 

Realizar reuniões 
pedagógicas, 
conscientizando os 
professores e 
funcionários da 
necessidade de 
encontrar caminhos 
mais prazerosos para 
concretização do 
processo ensino 
aprendizagem, 

Nas avaliações anuais 
previstas em calendário/ 
Dia letivo temático 

Coordenação e 
professores. 

Durante o ano letivo 

Melhorar a integração 
entre os professores dos 
dois turnos, coordenação, 
direção e orientação. 

-Realizar encontros 
envolvendo todos os 
professores, 
coordenação, 
orientação e direção. 
- Realizar palestras 
sobre relação 
interpessoal. 

Em reuniões coletivas e 
de avaliação: Dia letivo 
temático. 

Direção, coordenação, 
orientação, todos os 
professores, 
palestrantes. 

Ao longo do ano letivo 

 
 
 
 
 
Gestão Financeira 

Usar as verbas recebidas 
pelo Governo Federal e 
Distrital com 
responsabilidade, 
respeitando as leis. 

- realização de 
melhorias no ambiente 
escolar para melhor 
atender toda a 
comunidade escolar. 
- Prestar conta da 
verba recebida. 

Em reuniões mensais ou 
extraordinárias com 
Conselho Escolar. 

Direção e Caixa 
Escolar. 

Durante todo o ano. 
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Providenciar reparos e 
consertos nos 
equipamentos da escola 
quando necessários. 

-- Fazer reparos 
necessários na 
estrutura física da 
escola 

Nas reuniões com 
conselho Escolar e 
avaliações anuais 
previstas no calendário 
escolar/ Dia letivo 
temático.  

Direção e Caixa 
Escolar. 

Durante todo o ano. 

Adquirir material 
pedagógico e de 
expediente necessários 
ao funcionamento da 
escola e de projetos 
inseridos no PPP.  

- Disponibilização de 
material para 
realização do trabalho 
pedagógico e 
implementação de 
projetos 
 

Em reuniões nas 
coordenações 
pedagógicas. 

Direção e Caixa 
Escolar 

Durante todo o ano 
letivo. 

Administrar funcionários e 
os recursos materiais e 
financeiros 

-Elaborar, preencher e 
manter e 
documentação de 
funcionários 
arquivadas 
corretamente. 
- Zelar pelo 
cumprimento da carga 
horária e eficiência no 
trabalho realizado 
pelos funcionários 
 

Em reuniões com 
membros da direção. 

Direção Durante todo período 
de Gestão. 

Assegurar o cumprimento 
dos dias letivos e horas-
aula estabelecidos em lei 

-Cumprindo o 
calendário escolar. 
- Realizando 
reposições de dias 
letivos, quando houver 
necessidade. 

Em reuniões nas 
coordenações 
pedagógicas. 

Direção e professores Durante o ano letivo. 
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APÊNDICE III – PROJETOS 

 

1.0 Semana de Educação para a Vida 

Público Alvo 

Estudantes do CEF 11 

 

Objetivo 

Buscar a conscientização de nossos alunos quanto ao respeito às diferenças e 

um maior entrosamento entre eles ao longo do ano. 

 

Justificativa 

Seguindo os moldes da Lei 11.988 de 2009, o CEF 11 trabalha, seguindo o 

calendário escolar promove a Semana de Educação para a Vida, promovendo nesta 

semana atividades especiais. 

Metodologia 

 Realização de atividades diferenciadas aos estudantes e à comunidade 

local com diversos temas como: 

 Palestras e oficinas sobre: autoestima, higiene pessoal, bem estar, bullying, 

racismo e sexualidade. 

 Exibição de filmes que abordam temas como autoestima, racismo e 

bulllying. 

 Aplicação da dinâmica Gentileza Gera Gentileza– afetividade e 

honestidade. Nesta dinâmica foi colocada, em um ponto estratégico da 

escola, uma cesta com pirulitos onde o aluno que tivesse interesse em 

adquirir uma ou mais unidades, deveria realizar o depósito do valor dos 

itens adquiridos e escrever uma mensagem afetuosa a quem iria presentear 

com o pirulito. O valor definido do doce foi de R$ 0,10 e uma urna para 

depósito de moedas e papel para bilhete. Quando o aluno pagava um 

pirulito, teria que deixar R$ 0,10 e no papel escrevia uma mensagem afetiva 

e presenteava um colega.  

 Culminância da semana com a participação da comunidade na escola nas 

atividades de exames oftalmológicos, aferição de pressão, futsal na quadra 

entre pais e alunos, oficina de automaquiagem e neutralizador de odores, 

consultoria jurídica, teste vocacional, bioimpedância, entre outros. 
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1.1 Semana da Inclusão 

Público Alvo 

Alunos do CEF 11, corpo docente, coordenação, direção, sala de recursos e 

orientação educacional. 

 

Objetivos 

 Debater com o corpo docente as dificuldades e superações com a inclusão; 

 Promover o respeito às diferenças e entrosamento entre alunos por meio 

da conscientização e do respeito entre eles. 

  

Justificativa 

A educação no Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia é inclusiva, mas 

nem todos tiveram ou se sentem preparados para a inclusão. Anualmente, seguindo o 

calendário oficial da secretaria, paramos para pensar e debater um pouco mais sobre 

este tema. Nossos alunos também participam deste momento e tentando acima de 

tudo conscientizá-los do quanto é real e importante à inclusão. É nesta semana que 

enfatizamos o quanto é importante respeitar e amar o próximo.  

 

Metodologia 

Uma comissão formada por alguns professores, sala de recursos e orientação 

executou um trabalho onde cada turma de 9º ano realizou uma atividade diferenciada 

com os alunos ANEEs: 

 Aplicação de textos voltados para o tema; 

 Aplicação de dinâmica ministrada pelo professor regente; 

 Exibição de vídeos voltados para o assunto: Corda, Gente como a 

Gente, Inclusão de Maurício de Sousa; 

 Intervalos orientados; 

 Exposição de fotografias; 

 Apresentação de uma peça teatral envolvendo o tema inclusão; 

 Apresentação das síndromes às turmas; 

 Desenvolvimento de um trabalho de pintura com os alunos especiais; 

 Sessão de cinema entre os alunos; 

 Dinâmicas com todos os alunos vivenciando as limitações dos alunos 

com necessidades especiais; 

 Palestras; 

 Sala de vivência com os professores da sala de recursos; 
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1.2 OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática  

Público Alvo 

Todos os alunos do CEF 11 e professores da disciplina de matemática. 

 

Objetivos 

 Estimular o estudo da matemática; 

 Revelar novos talentos na área de exatas; 

 Melhorar a autoestima de parte dos alunos da rede; 

 

Justificativa 

Demonstrar aos nossos alunos suas potencialidades e habilidades no estudo da 

matemática.  

 

Metodologia 

Toda a escola é inscrita anualmente na OBMEP e um dos coordenadores 

pedagógicos, faz o acompanhamento de todo o processo. 

Os professores são estimulados a trabalharem questões anteriores da 

olimpíada a fim de preparar e conscientizar os nossos alunos para a olimpíada.  

Os alunos classificados para a segunda fase recebem uma melhor preparação 

por meio de uma oficina ministrada no horário contrário ao das aulas, por um 

professor de matemática. Essa oficina consiste na explicação e aplicação de 

exercícios nos mesmos moldes da OBMEP. 

 

 

1.3 Jogos de Interclasse 

Público alvo 

 Alunos, matriculados e frequentes, nos turnos: matutino e vespertino desta 

Unidade Escolar. 

 

Objetivo Geral 
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 Realizar um Campeonato esportivo dentro do ambiente escolar que vise a 

participação do maior número de alunos e proporcione uma atividade fora de 

sala entre alunos e professores, utilizando como foco o esporte. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Promover oportunidades de manifestação e desenvolvimento das 

potencialidades físicas e desportivas, bem como: liderança, disciplina, 

sociabilidade, valorizando, sobretudo, a importância de uma participação sadia. 

 Incentivar a prática esportiva como instrumento para superação do 

individualismo e a formação da personalidade, independente de seus talentos, 

assegurando a todos o acesso a sua prática. 

 Utilizar o desporto como meio de educação. 

 

Justificativa 

 

O esporte é de extrema importância para o desenvolvimento das capacidades 

e habilidades motoras e cognitivas dos alunos. Hoje em dia, percebemos que cada 

vez menos as crianças e adolescentes tem contato com as atividades esportivas fora 

do ambiente escolar, pois a internet e os jogos eletrônicos têm preenchido o período 

em que estas deveriam estar se exercitando.  

 

Dessa forma, o Projeto Interclasse, não pode ser visto apenas como 

divertimento ou brincadeira, pois favorece o desenvolvimento dos aspectos físicos, 

cognitivos, afetivos e principalmente a interação e respeito entre colegas de classe e 

professores. 

 

Devemos destacar que, a competição é elemento fundamental do esporte, que 

dá sentido a sua existência, portanto, qualquer ação orientada para o ensino 

aprendizagem do esporte não está desvinculada da necessidade de se aprender a 

competir.  

 

 Para tanto, a proposta dos Jogos Interclasse deve estar integrada ao Programa 

Curricular, como produto do Projeto Político Pedagógico da escola, desenvolvido na 
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área de conhecimento do Componente Curricular Educação Física, mas de forma 

interdisciplinar, permitindo o envolvimento de todos os professores. 

 

Modalidades Propostas 

 Futsal masculino e feminino; 

 Queimada; 

 Voleibol; 

 Tênis de mesa; 

 Xadrez; 

 Dama; 

 Dominó; 

 

Metodologia 

A realização dos Jogos Interclasse será durante o período de aula do aluno. Os 

dias letivos reservados aos Jogos Interclasse serão destinados apenas para as 

atividades esportivas. Os alunos deverão comparecer uniformizados e com roupa 

adequada para participar dos jogos respectivos a sua série/turma, conforme 

regulamento e tabela previamente divulgada pela equipe de Educação Física. Os 

jogos coletivos acontecerão nas quadras esportivas da própria escola e os jogos 

individuais como xadrez, dama, tênis de mesa e dominó em salas de aula. Todos os 

professores devem colaborar com a organização dos jogos, participando das 

atividades propostas durante seu respectivo turno de regência na Unidade Escolar, 

assim como professores integrantes da coordenação, apoio pedagógico e direção. 

 

Durante o período de jogos, visando à segurança dos participantes, somente 

será permitida a entrada na escola os alunos de cada turno: vespertino e matutino, 

separadamente, ou seja, o estudante deverá comparecer apenas no turno referente a 

seu horário de aulas. Não será autorizada a entrada de pessoas que não são da 

escola. Na portaria, o estudante deverá apresentar a carteirinha de identificação da 

escola. 

 

Ao final do campeonato haverá a premiação das equipes vencedoras em cada 

modalidade esportiva, serão entregues medalhas para 1º, 2º e 3º lugares.  
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1.4 Festa Junina 

Público Alvo 

 Toda a comunidade docente e discente do CEF 11. 

 

Objetivos 

 Promover o espírito competitivo entre as turmas que compõem a escola; 

 Desenvolver a habilidade de trabalho em equipe entre os alunos; 

 Aumentar a interatividade entre professor conselheiro e turma; 

 Promover uma aproximação maior da comunidade local com a escola; 

 Resgatar da cultura, tradições e das comidas típicas juninas; 

 

Metodologia  

Gincana 

 As turmas serão acompanhadas pelos seus conselheiros e participarão da 

gincana arrecadando gêneros alimentícios, vendendo rifas e cumprindo as 

atividades solicitadas pela coordenação ao longo de um mês; 

 Os conselheiros auxiliarão sua turma incentivando, gerenciando e 

acompanhando a pontuação alcançada ao longo da gincana; 

 Os gêneros alimentícios e as atividades são classificados por pontos e podem 

sofrer alteração de valor na pontuação ao longo do período da gincana; 

 A gincana será lançada com um mês de antecedência; 

 A pontuação de cada turma será divulgada diariamente a todos; 

 A turma vencedora ganhará um passeio a ser definido pela coordenação; 

 

Realização da Festa 

 Deve acontecer no dia e horário pré-estabelecido entre a direção e 

professores; 

 A decoração da Festa acontecerá com a participação de professores e alunos 

um dia antes do evento de acordo com o tema definido; 

 As barracas serão comandadas com os professores: 

o Pipoca e Canjica:  

o Pescaria:  

o Cachorro Quente e Refrigerante:  

o Fritas e Mini-pizza:  

o Guloseimas:  

o Correio Elegante:  

o Refeitório:  

o Caixa:  
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o Som:  

o Animação:  

o Bingo; 

 Sorteio da premiação da rifa; 

 Música de acordo com o tema da festa; 

 Concurso de dança; 

 Aero rock; 

 Acerte o alvo; 

 Cama elástica; 

 

1.5 Minha Nota 

Público Alvo 

 Alunos do CEF 11, professores docentes, direção, coordenação e 

responsáveis pelos alunos. 

Objetivo 

 Melhorar significantemente a comunicação entre escola e família por meio de 

registros diários sobre a rotina, desempenho e atividades realizadas na escola. 

Proporcionar aos responsáveis o acesso em tempo ágil das informações de interesse 

coletivo e/ou individual da escola ou dos alunos. 

Desenvolvimento 

 Em 2015 a empresa Giga Digital, apresentou à escola a ferramenta Minha 

Nota e trouxe uma proposta experimental de utilização da ferramenta. A direção e 

coordenação consideraram interessante a participação deste experimento, 

apresentou aos responsáveis dos alunos por meio de reunião e a maioria se propôs a 

participar da proposta. Desde então, parte das famílias aderiu ao projeto.  

 A adesão ao Sistema ainda não corresponde à maioria, mas o interesse vem 

crescendo e já temos casos de alunos que foram matriculados em nossa instituição 

por serem atraídos por essa proposta de acompanhamento. 

 Os professores também estão aderindo aos poucos, registrando o dia a dia 

das atividades, as avaliações e até mesmo o desempenho disciplinar e acadêmico de 

seus alunos. 

 

1.6 A INFORMÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO 

APRENDIZAGEM  

  
A sociedade da Informação trouxe inúmeros impactos de ordem sócio 

econômico cultural, onde o conhecimento e a aprendizagem se transformam em 
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riqueza, muitas vezes mais valiosas que o dinheiro. Nesse sentido, o processo de 
exclusão social, que tem se agravado ao longo das últimas décadas, será ainda maior 
se não houver políticas públicas e ações de combate ao aprofundamento das 
desigualdades sociais, que também são consequência das novas tecnologias.  

 

    Entende-se por Inclusão Digital  a democratização do acesso às Tecnologias 
da Informação, de forma a permitir a inserção de todos na sociedade da informação. 
Inclusão digital é também simplificar a sua rotina diária, maximizar o tempo e as suas 
potencialidades. Um incluído digitalmente não é aquele que apenas utiliza essa nova 
linguagem, mas aquele que usufrui desse suporte para melhorar as suas condições 
de vida. 

Pesquisas realizadas através do Instituto de Estudos e Pesquisas 
Educacionais – INEP refletem a deficiência do currículo escolar e não a capacidade 
de aprendizagem dos alunos, principalmente pelo fato de estarem excluídos 
digitalmente. Os resultados confirmam a precariedade das escolas e da qualidade do 
ensino que vem sendo oferecido aos alunos de classes sociais menos favorecidas.  

Apesar da LDB, em vigor desde 1996, já preconizar a necessidade 
da “alfabetização digital” em todos os níveis de ensino, o censo 
escolar revela que, em 1999, apenas 3,5% das escolas de ensino 
básico tinham acesso ao computador e cerca de 64 mil escolas do 
país não possuíam, sequer, energia elétrica. 

Nos últimos anos, essa proximidade tem mudado, com as iniciativas do 
governo, em promover a inclusão digital, oferecendo equipamentos que já existem em 
algumas escolas, têm sua utilização ainda pouco frequente, constituindo-se apenas 
numa atividade isolada, incluída na rotina do aluno. Os laboratórios são pouco 
utilizados ao longo do dia, como, também, as bibliotecas, por exemplo. Falar em 
inclusão digital nas escolas não significa apenas instalar equipamentos. É preciso 
preparar professores e toda a comunidade educacional, na perspectiva de se quebrar 
as barreiras existentes e todos se apropriarem do uso dessa poderosa ferramenta 
como apoio às suas atividades de rotina. 

A situação da exclusão social no Brasil e os resultados positivos de projetos de 
inclusão digital já vivenciados em diversos estados do país mostram a importância da 
socialização do conhecimento como forma de minimizar os problemas sociais, porém, 
essa iniciativa precisa ser disponibilizada para um maior número de pessoas. 

        O computador, bem como a internet, as redes sociais e os smartfones, são hoje 
ferramenta presentes e essenciais em quase todos os setores de atividades escolares 
e profissionais, torná-lo acessível às camadas de baixa renda é um desafio que deve 
ser encarado pelos homens públicos com toda a seriedade que o assunto merece. Do 
contrário, o Brasil jamais será um país digno, enquanto milhões de pessoas continuar 
à margem dos avanços tecnológicos e educacionais. 

Segundo Carlos Seabra, 

“o computador é o veículo de transporte de mente e um 
instrumento essencial de trabalho, não podemos preparar as novas 
gerações para um mundo de subalternidade, tanto do ponto de 
vista individual quanto na perspectiva da Nação [...] é necessário 
frisar que a Inclusão Digital não é apenas ensinar a utilização da 

https://www.google.com.br/search?client=safari&rls=en&dcr=0&q=smartfones&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwie-oGpqa3YAhULI5AKHfgUBIAQvwUIJSgA
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tecnologia ou disponibilizar o acesso à rede é preciso haver um 
trabalho de identificar as demandas informacionais [...] A produção 
de conteúdos deve ser vista como uma estratégia importante no 
processo de inclusão, somando-se [...] integração com políticas 
públicas e ações de responsabilidade social”. 

Compreendemos que a tecnologia pode se configurar no agravamento dos 
conflitos existentes, ou pode transformar-se em uma ferramenta poderosa no 
processo de democratização do saber. Diante dessa premissa, surge a necessidade 
de se desenvolver e implementar o projeto de um ESCOLA DE INCLUSÃO DIGITAL 
E DE CIDADANIA – EIDC.  

A inclusão digital deve ser pensada como uma estratégia para a inclusão social 
das camadas mais desfavorecidas da população, transcendendo os modismos que se 
agregaram ao conceito. Como afirma Silveira, “incluir digitalmente é um primeiro 
passo para a apropriação das tecnologias pelas populações socialmente excluídas 
com a finalidade de romper com a reprodução da miséria” (Silveira, 2003:44-45). 

A Inclusão Digital, para acontecer, precisa de três instrumentos básicos que 
são: computador, acesso à rede e o domínio dessas ferramentas, pois não basta 
apenas o indivíduo possuir um simples computador ligado à internet para ser 
considerado incluído digitalmente, é necessário  saber utilizar essas ferramentas. A 
inclusão digital volta-se também para o desenvolvimento de tecnologias que ampliem 
a acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida, por exemplo. 

Este projeto além de oferecer o conhecimento básico de informática se propõe 
a ampliar os horizontes dos participantes de maneira que eles mesmos possam 
identificar como obter vantagens destes novos conhecimentos, buscando promover a 
inclusão social através de oficinas que possam agregar valores humanos que ajudam 
na formação dos participantes, incentivando a educação e o bem-estar familiar e 
pessoal. 

  A iniciativa do projeto tem como objetivo principal oferecer cursos básicos de 
informática para adolescentes da comunidade escolar do Centro de Ensino 
Fundamental 11 de Ceilândia na faixa etária dos 11 aos 15 anos, propiciar a melhoria 
da qualidade de vida dos adolescentes, integrando-os ao mundo digital e valorizando 
a cidadania de quem ainda tem muito a aprender e contribuir. 

O projeto prioriza o aprendizado e a utilização da Web, o acesso gratuito aos 
serviços, as informações e as facilidades da Internet, orientado pelo grupo de 
professores dessa Instituição de Ensino, quebrando as barreiras digitais que existem 
para muitas pessoas. 

 

Justificativa 

A necessidade de se fazer a inclusão socioeconômica e humana das pessoas, 
proporciona igualdade de oportunidade e direitos. A inclusão social é a 
democratização do acesso a tecnologia da informação, um modo de educação que 
visa propiciar a todos a inclusão na computação. 
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Público-alvo 

Alunos da comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental 11 de 
Ceilândia. 

Critério de acesso 

Pertencer à comunidade Escolar do Centro de Ensino Fundamental 11 
Ceilândia. 

Geral 

 Oferecer informações e condições básicas de informática para adolescentes da 
comunidade Escolar do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia.  

 Propiciar a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes, integrando-os ao 
mundo digital e valorizando a cidadania de quem ainda tem muito a aprender e 
contribuir. 

O projeto prioriza o aprendizado e a utilização da Web, o acesso gratuito aos 
serviços, as informações e as facilidades da Internet, orientados e conduzidos pelos 
professores, quebrando as barreiras digitais que existem para muitas pessoas. 

Específicos 

 Ensinar noções básicas do funcionamento do microcomputador com um 
enfoque totalmente prático, oferecer inclusão digital para os adolescentes da 
comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia; 

  Ensinar noções básicas do sistema operacional; 
  Oferecer um curso de digitação para os alunos;    

  Ensinar noções básicas do Office: Word e Powerpoint que auxiliem em suas 
atividades e trabalhos escolares;   

  Ensinar e disponibilizar a navegação na Internet como meio de acesso às 
informações e ao conhecimento, gratuitamente; 

 Ensinar a utilizar o correio eletrônico como veículo de comunicação; 
   Orientar o uso da Internet como fonte de pesquisa e estudo contribuindo para 

o processo de ensino aprendizagem.  
 

Resultados Esperados 

 Inserção dos educandos ao meio digital; 
 Utilização da internet e da Web como meio de consulta, pesquisa e estudos; 
 Proporcionar mudanças na vida dos educandos da comunidade Escolar do 

Centro de Ensino Especial 11 de Ceilândia promovendo a inclusão e o domínio 
digital (que inclui acesso e conhecimento de tecnologia); propiciando 
mudanças individuais e mudanças na comunidade onde está inserido. 

  

1.7 O Teatro na Transformação da Juventude 

Ampliar o conhecimento de artes para jovens que vivem fora do plano piloto, no 
intuito de descentralizar a produção cultural de Brasília, além de ser um trabalho de 
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formação de plateia na capital. A oficina propõe um mergulho dos alunos no fazer 
teatral com aulas práticas de jogos teatrais, improviso, expressão corporal, 
musicalidade e criação de roteiros. A ideia é de estimular a criatividade artística dos 
jovens, integrando as necessidades de sua comunidade com a representação teatral. 
Com aulas semanais os alunos irão aprender como utilizar o palco, como falar em 
público e como coordenar as ideias em roteiros para criação de um espetáculo. 
Projeto em desenvolvimento com a Secretaria de Cultura do DF. 

 
 
 

Objetivo 
 
Despertar para a linguagem artística, diminuir a timidez, entender o teatro como 

ferramenta de expressão social, elencar temas da comunidade em questão de 
representação, desenvolvimento da comunicabilidade, estímulo à leitura, 
desenvolvimento de habilidades artísticas tais como escrita, fala, movimento, 
musicalidade, ritmo, criatividade e linguagem visual cênica. Além de desenvolver a 
capacidade de interpretação de textos. 

 
Público Alvo 

 
Estudantes do CEF 11 dos oitavos e nonos anos. 

 

1.0 Projetos Interventivos 

 

1.1 Oficina da OBMEP 

Público Alvo 

 Alunos do CEF 11 que foram classificados para a segunda fase da olimpíada. 

 

Objetivo 

 Garantir aos nossos alunos uma melhor preparação para a realização das 

olimpíadas. 

 

Justificativa 

 Garantir uma melhor preparação destes alunos para a segunda etapa da 

olimpíada por meio da aplicação de exercícios complementares. A oficina ocorre fora 

do horário normal das aulas. 

 

1.2 Prevenção de Reprovação aos alunos fora de 

faixa 
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Público Alvo 

 Alunos do CEF 11 que apresentam defasagem de idade e ano escolar. 

 

 

 

Objetivos 

 Elaborar e executar um plano de ação para minimizar os riscos de reprovação 

dos alunos que apresentam distorção de série e idade.  

 

Justificativa 

 O CEF 11 se preocupa com o aumento da reprovação de alunos que 

apresentam quadros reincidentes de reprovação e quer com o desenvolvimento deste 

projeto interventivo, buscar junto a estes alunos e seus responsáveis um maior 

comprometimento e interesse a fim de diminuir as chances destes alunos continuarem 

reprovando.  

Metodologia 

 Monitorar o desempenho bimestral destes alunos; 

 Convocar responsáveis e alunos a fim de sensibilizá-los na responsabilidade 

de buscarem a aprovação; 

 Identificar se o baixo rendimento do aluno é por desinteresse ou dificuldade de 

aprendizado; 

 Se o baixo rendimento for por dificuldade de aprendizagem, oferecer a ele em 

período contrário ao das aulas, oficinas de reforço nos conteúdos de português 

e matemática; 

 Se o baixo rendimento for por desinteresse, buscar conscientizá-lo por meio de 

conversas e intervenções do SOE um maior comprometimento deste aluno. 

 Os professores em sala de aula realizarão um trabalho de envolvimento deste 

aluno, dando ênfase à autoestima deste aluno e buscando dele um maior grau 

de comprometimento e responsabilidade. 

 

2.0 Projetos Específicos 

Tendo optado pela Pedagogia de Projetos, a escola apresenta, abaixo, os 

projetos em desenvolvimento na disciplina PD em  2018. 

Bimestre Projeto Objetivo/Ações 

1º Resgatando Valores Resgate de Valores – Despertar o 
senso de justiça e a valorização do ser 
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humano./Textos e debates sobre o 
assunto. 

2º Saúde e bem estar Esclarecer e conscientizar os alunos 
quanto ao melhor funcionamento do 
corpo e práticas de boa saúde e bem 
estar. 

3º Educação Ambiental Promover na unidade de ensino uma 
conscientização ambiental. 

4º Educação Financeira Despertar interesse crítico para a 
questão financeira./Aulas expositivas e 
debates. 

 
 


