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...”A toda hora rola uma estória, que preciso estar atento. A todo instante rola 

um movimento, que muda o rumo dos ventos. Quem sabe remar não estranha. 

Vem chegando a luz de um novo dia O jeito é criar um novo samba, sem rasgar 

a velha fantasia... 

 

                                                                   

                                                      (Rumo dos Ventos – Paulinho da Viola) 
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1. APRESENTAÇÃO E PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

...”A toda hora rola uma estória, que preciso estar atento. A todo instante rola 

um movimento, que muda o rumo dos ventos. Quem sabe remar não estranha. Vem 

chegando a luz de um novo dia O jeito é criar um novo samba, sem rasgar a velha 

fantasia... 

 

(Rumo dos Ventos – Paulinho da Viola) 

 

Para oferecer um ensino de qualidade é preciso que a escola se organize e 

planeje. Planejar é um ato coletivo que envolve a troca de informações entre 

professores, direção, coordenadores, funcionários e pais. Segundo Libâneo (2001) o 

ato de planejar não se reduz à elaboração dos planos de trabalho, mas a uma 

atividade permanente de reflexão e ação. Assim como retrata a música de Paulinho 

da viola – Rumo dos Ventos, entendemos que com as novas expectativas e anseios 

da sociedade precisamos criar novas formas de ensinar e aprender, precisamos nos 

reinventar diante de novos desafios, ir além de métodos, instrumentos e 

intervenções pedagógicos. O CEF 18 atende uma comunidade em que a maioria 

dos nossos estudantes estão em contato direto com contexto de violência e 

desestrutura familiar e não vislumbra mais na escola, a oportunidade de alcançar 

sonhos e traçar objetivos, não acreditam que a Educação tenha o papel fundamental 

de transformação social e econômico, portanto a necessidade de discutirmos a 

Educação, oportunizando dentro da escola, espaço e tempo para criar, refletir e 

planejar ações que despertem a importância da escola no processo de transformar e 

ser transformada, de influenciar e ser influenciada nessa troca de ensinar e 

aprender. 

Os desafios, como o mercado de trabalho e o ingresso no Ensino Superior, 

que os estudantes do Ensino Básico enfrentarão exigem a qualidade do 

conhecimento adquirido na escola. É de grande importância o papel da escola no 

sucesso da vida do estudante. O estabelecimento de ensino é um lugar de 

concepção, troca e mediação de conhecimento, valores e atitudes. A organização do 

trabalho pedagógico é fundamental para que a escola desenvolva o senso crítico, 
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capacidade cognitiva de resolver problema e aprendizagem de uma parte do 

conhecimento adquirido pela humanidade indicados em currículo oficial. 

 O Projeto Político Pedagógico - PPP é o plano de ação do CEF 18, que 

busca coordenar o trabalho pedagógico e político em sintonia com a realidade 

social, econômicas e culturais que visem a melhoria na qualidade do ensino 

aprendizagem, com base nas necessidades educacionais dos alunos que o 

frequentam. 

A construção deste PPP é fruto de uma ação reflexiva iniciada nas 

coordenações pedagógicas e visa demonstrar um esforço coletivo por meio de 

discussões, troca de experiências, levantamento das reais necessidades da 

comunidade e da escola – os reais subsídios para o planejamento do trabalho. 

Inicia-se um caminho com vistas ao grande desafio da educação do presente: 

“transformar a sociedade, conduzindo o processo de transição para uma 

humanidade sustentável (...). O processo educativo deve se pautar na realidade, 

entendida como algo não acabado e sobre a qual podemos intervir. Essa 

intervenção deve caminhar pela integração entre a escola e sua comunidade na 

perspectiva de compreensão da área de abrangência próxima como território que 

intervém na formação dos sujeitos, proporcionando uma educação que extrapola a 

mera aprendizagem cognitiva e observa a integralidade humana.” (PPP Carlos Mota, 

p. 17 e 19) 

O Projeto Político Pedagógico do CEF 18 tem como objetivo nortear o 

processo ensino-aprendizagem nos anos letivos de 2017 a 2021, de forma a atuar 

efetivamente na ação pedagógica dessa equipe, ratificando o nosso compromisso 

com a formação integral do educando, alinhando-o com os três eixos transversais 

propostos pelo Currículo em Movimento que é: Educando para a diversidade, 

Educando para a sustentabilidade e Cidadania e educação para os direitos 

humanos, frente aos desafios que devem ser transpostos na busca de uma 

educação de qualidade. Como discorrido acima, ao analisar a comunidade a qual 

nossos estudantes estão inseridos, os desafios vão além às estratégias puramente 

pedagógicas, não se resume apenas a meros instrumentos de intervenções de 

ensino aprendizagem, precisamos transpor barreiras como, violência e desestrutura 

familiar, o uso de drogas lícitas e ilícitas na e com a família, tráfico, abuso doméstico 

verbal e sexual que desmotivam os nossos discentes, trazendo-lhes baixa estima e 
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nenhuma perspectiva de um futuro melhor e diferente que a Educação possam lhes 

apresentar. 

A semana pedagógica é um espaço insuficiente para uma discussão ampla e 

aprofundada do tema, possibilitando apenas uma análise avaliativa dos projetos e 

ações pedagógicas ocorridos no ano de 2016 e 2017 e a projeção de novas ações 

para o ano de 2018 e os anos posteriores. Continuam-se as discussões no espaço 

das coordenações pedagógicas e para o ano de 2018. Conclui-se que a escola 

precisa de ajudas externas de órgãos competentes, de palestras com pessoas que 

superaram desafios mesmos diante de tamanhas adversidades. Fica evidente que é 

necessário buscar e vivenciar novas experiências de ensino aprendizagem com os 

nossos alunos, detalharemos, mais a frente, as ações que serão implantadas no 

decorrer desse ano, com a participação de todos os atores envolvidos nesse 

processo de superação do novo ensinar e aprender. No trabalho dia-a-dia é 

construído com os discentes a perspectiva de que a educação é a oportunidade de 

melhores caminhos para que as transformações sociais, econômicas e políticas 

ocorram. É na educação e com a educação que acontece o processo pessoal de 

mudança, é através dela que se alcança a “Cidadania e Educação para os direitos 

humanos”. Tais conceitos compõe uma proposta de educação que implica reflexões 

e mudanças, porém estes precisam de tempo para ter seus efeitos, pois o processo 

de transição é demorado. 

Nas coordenações coletivas, rediscuti-se documentos importantes 

norteadores do PPP: Pressupostos Teóricos do novo Currículo; Diretrizes de 

Avaliação; PPP Carlos Mota; Regimento das Escolas Públicas do Distrito Federal; 

Proposta de Ceilândia para Organização do Trabalho Pedagógico nos Anos Finais, 

Diretrizes da Organização Escolar em Ciclos para as aprendizagens e a Matriz 

curricular para o programa PAAE. Analisando estes documentos, encontram-se 

conceitos como educação integral, avaliação formativa, sustentabilidade humana e 

educação para diversidade, conceitos que orientará e norteará as ações e 

intervenções de ensino aprendizagem. 

Outro ponto analisado e discutido são os resultados obtidos no 

aproveitamento escolar de nossos estudantes no biênio 2016/2017 a fim de 

organizar os novos caminhos e buscar alternativas para a solução de problemas e 

de tomada de decisões, possibilitando a revisão de planos e projetos, nas datas 
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previstas no calendário da SEDF (avaliações institucionais) e nas coordenações 

coletivas. É importante promover a integração e a participação da comunidade 

escolar, construindo relações de cooperação e corresponsabilidade. 

O envolvimento da comunidade na construção deste PPP, iniciou-se com uma 

reunião realizada em 11/03/2017 e uma outra realizada em 24/02/2018, em um 

encontro com pais e alunos. Fez-se uma exposição da proposta do CEF 18, do 

nosso PPP anterior e dos resultados dos estudantes em anos anteriores, para 

debate e para colhermos suas opiniões, críticas e sugestões a respeito da nossa 

escola.  
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2. HISTORICIDADE 

 

A Escola que Temos... 

Esta escola foi construída e inaugurada em 15 de novembro de 1979 como 

“Escola Classe 41 de Ceilândia”. Foi criada para atender a uma demanda crescente 

de estudantes nesta região contribuindo significativamente para a comunidade local. 

A professora Marlene das Graças Pires Michalski foi a primeira diretora desta 

Instituição Educacional. Quando inaugurada atendia, no turno diurno, à clientela da 

Educação Básica de 1ª. a 4ª. Séries, hoje, Ensino Fundamental Anos Iniciais. Em 22 

de novembro de 1989 a escola foi transformada em Centro de Ensino de 1º Grau 18 

de Ceilândia passando a atender também estudantes das antigas 5ª a 8ª séries. 

Apenas em 12 de janeiro de 2004 foi que a nossa escola assumiu o nome que tem 

hoje. 

O Centro de Ensino Fundamental 18 de Ceilândia atende a comunidade do 

Setor P – Sul, a maioria dos alunos mora nas proximidades da escola, mas também 

se encontram matriculados alunos moradores dos condomínios Sol Nascente e Pôr 

do Sol. 

O CEF 18 de Ceilândia é ponto de referência para campanhas de vacinação; 

em eleições funciona como abrangente zona de votação. Faz parcerias com as 

instituições locais, tais como: Posto de Saúde Nº 06 de Ceilândia; Conselho Tutelar; 

Batalhão Escolar e outras. Nos últimos anos, a escola também funciona como polo 

de aplicação de provas externas de larga escala. 

Em 2018, a quantidade de alunos matriculados é de 1.000, distribuídos em 32 

turmas, da seguinte maneira: 

 6º anos – 10 turmas de ensino regular, período Matutino; 

 7º anos – 6 turmas de ensino regular, período Matutino; 

 8º anos – 6 turmas de ensino regular, período vespertino; 

 9º anos – 7 turmas de ensino regular, período Vespertino; 

 PAAE (6°, 7° e 8°) – 3 turmas, no período Vespertino 

A escola atende estudantes com necessidades educacionais especiais 

(deficiências intelectuais, síndromes do espectro autista, deficiências motoras e 

deficiências visuais) e com Transtornos funcionais. Estes alunos são matriculados e 

frequentam as aulas em turmas regulares, no turno contrário recebem atendimento 
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na Sala de Recursos sob a orientação de professoras especializadas para tal 

serviço. Os estudantes com Transtornos Funcionais são atendidos indiretamente 

pelo SEEA, por meio da elaboração do Plano Interventivo individual e das 

adequações que se fizerem necessárias. Os casos não diagnosticados, detectados 

pelos professores, são discutidos em coordenação e encaminhados aos órgãos 

competentes para avaliações com especialistas.  

Salientamos que há quatro anos o CEF 18 não conta com o trabalho do SOE, 

trazendo uma perda irreparável aos nossos alunos. O SOE, além de realizar um 

trabalho de apoio à Sala de Recursos, desenvolve um projeto de resgate de 

autoestima dos alunos, intervém nas questões disciplinares e intervenções 

pedagógicas visando melhoras no aproveitamento e rendimento dos alunos. 

Nosso corpo de funcionários é composto por: 

 50 professores (43 efetivos e 7 contratos temporários); 

 01 Pedagoga 

 01 Psicóloga itinerante 

 02 Secretários; 

 02 Monitores; 

 01 Servidor de apoio na secretaria; 

 02 funcionárias responsáveis pela merenda escolar, sendo 1 servidora, e 1 

funcionária da Confere; 

 08 Agentes de limpeza da empresa Ipanema. 

 05 Educadores sociais. 

 02 Servidores da carreira assistência. 

Conforme o PPP Carlos Mota é fundamental conhecer o território para a 

implantação e o desenvolvimento de políticas e ações, sobretudo para a proposta 

educativa na perspectiva da cidadania, da inclusão, da formação integral e da 

sustentabilidade humana. 

Organização do espaço físico 

O CEF 18 de Ceilândia possui 17 salas de aula, uma biblioteca, uma Sala de 

Recursos, uma Sala para a equipe disciplinar e um Laboratório de Informática. Para 

a prática de esportes existe uma quadra poliesportiva, porém totalmente fora das 

normas técnicas sem área de segurança, sem cobertura, arquibancadas muito 
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próximas da quadra e sem proteção para o público e o alambrado oferece sérios 

riscos à integridade física dos estudantes. 

Há uma sala destinada para os agentes de limpeza. O banheiro masculino e 

feminino para os alunos. Existe uma cantina, onde é feito o lanche dos alunos e um 

refeitório, sendo este multifuncional, porque é o único espaço possível que o CEF 18 

tem disponível para realizar reuniões de pais e atividades pedagógicas como: 

palestras, apresentações de nossos discentes de atividades musicais, teatrais, 

danças e outros. Porém esse espaço é inapropriado, sendo extremamente abafado 

e quente, que compromete a segurança e a integridade física dos nossos estudantes 

e professores.  

         No bloco administrativo, encontram-se as salas destinadas para: Direção, 

Secretaria, Sala de professores, Coordenação Pedagógica, Administrativo, 

banheiros para os funcionários (masculino e feminino) e uma cozinha. 

Há uma guarita e estacionamento interno, para a equipe. Ainda dispõe-se de 

uma lanchonete terceirizada que no momento aguarda o processo de legalização 

conforme as normas da SEEDF. 

Os estudantes do CEF 18 no intervalo, não possuem área de convivência, os 

mesmos circulam entre os espaços de 3 corredores, repetidas vezes, causando 

vários conflitos de agressões físicas e ofensas verbais, os estudantes sem outra 

opção de espaço, sentem-se entediados e presos em um movimento circular, em um 

espaço limitado. “É um grande desafio compreender e articular as ações da escola a 

partir dessa concepção de território. A ação de cada escola desenrola-se nas 

relações com as outras dimensões do território onde se localiza. O território abriga 

conflitos, liberdades, dominações, resistências, práticas solidárias. As relações 

sociais, por sua variedade, criam tipos de territórios. A territorialidade é o conjunto 

de práticas e expressões do sujeito na relação com o seu meio. É no cotidiano que a 

territorialidade é tecida e engendrada.” PPP p.32 

 

Dados da Mantenedora 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal CGC: 00.394.676-07 
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Dados da Instituição Educacional 

Nome da Instituição Educacional: Centro de Ensino Fundamental 18 de Ceilândia 

Endereço: QNP 10 Área Especial. 

Telefone: (61) 3901-6904 

Localização: Zona Urbana 

CRE: Ceilândia 

Data de Criação: 15/11/1979 

Turnos de Funcionamento: Matutino e Vespertino. 

Nível de Ensino: Educação Básica – Anos Finais do Ensino Fundamental – nas 

formas de Ensino Regular/ CICLOS e PAAE: Programa para Avanços de 

Aprendizagens Escolares. 

Equipe Gestora 

I. Diretora: Elaine Rodrigues de Amorim 

II. Vice-Diretora: Maria Lúcia Bertoli 

III. Supervisor Pedagógico: Regina dos Santos Almeida 

IV. Supervisor Administrativo: Allyson Alves Cavalcante 

V. Secretário: José Francisco Pereira da Silva 

Coordenação Local 

Ana Gabriela de Brito de Moura 

Marcos Vinícius Silva Magalhães 
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3. CONHECENDO A NOSSA REALIDADE 

 

No início do ano letivo de 2018, os índices de reprovação de 2017 foram 

analisados e comparados com os índices do ano de 2016 em coordenação 

pedagógica. Além disso, foram aplicados um questionário social e duas avaliações 

diagnósticas, com a finalidade de identificar características de aprendizagem e o 

perfil dos alunos do CEF 18.  

 

Análise e Reflexão dos Dados 2017 

Ao longo das coordenações coletivas do mês de abril e maio de 2017 fez-se 

uma avaliação do ano letivo de 2016. O foco do trabalho recaiu sobre os indicadores 

de rendimento dos estudantes nos anos anteriores e a última avaliação institucional 

do período, buscando apontar os sucessos e as fragilidades da nossa escola de 

modo que estes possam nortear a construção deste PPP. Do mesmo modo estes 

assuntos foram tratados com pais/responsáveis na reunião inaugural com a 

comunidade. 

A análise dos índices de rendimento do biênio 2016/2017 torna-se necessária 

para direcionar o trabalho de 2018 proporcionando momentos de reflexão e visando 

a elaboração de projetos com metas de prazos mais longos; além de possibilitar o 

planejamento e a execução de ações imediatas que visam desenvolver as 

competências, habilidades e conteúdos que se encontram em defasagem e atuar 

mais próximo dos alunos que possuem dificuldades de aprendizagem e/ou baixo 

rendimento. 

 A seguir têm-se os índices de reprovação dos anos de 2017. Posteriormente 

a comparação com os índices de reprovação de 2016. 

 6° ANO 7° ANO 8° ANO 9° ANO 

Quantidade total de alunos 317 223 257 178 

Quantidade de alunos reprovados 67 19 24 8 

Percentual de alunos reprovados 21,1% 8,5% 9,3% 4,5% 
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Os dados nos mostram que, com exceção do 7° ano, os índices de 

reprovação de 2017 foram inferiores aos de 2016. Segundo os professores, o fato se 

dá por causa das intervenções pedagógicas realizadas que foram mais efetivas. Tais 

intervenções aconteceram antes do ano letivo findar, com isso os alunos tiveram 

mais tempo para recuperar o conhecimento ausente, ou seja, alcançar os objetivos 

de aprendizagem propostos a eles. 

Analisando os dados, pode-se perceber que o maior índice de retenção está 

nos 6º anos, tanto no Regular quanto no PAAE e o mesmo problema ocorreu em 

2016 e 2017. A questão é ainda mais preocupante no PAAE, onde aprovação e 

retenção aparecem estatisticamente empatadas. É importante considerar o 

quantitativo de alunos fazendo disciplinas em regime de dependência, pois, de certo 

modo, isso nos sinaliza as áreas onde teremos necessidade de uma ação 

pedagógica mais específica para que as distorções possam ser corrigidas ainda 

dentro do ano letivo. Aqui vale repensar as nossas ações e planejamentos, além de 

nos prepararmos para uma melhor avaliação do perfil escolar que trazem estes 

estudantes. Mais à frente veremos as propostas pedagógicas do CEF 18 para 

melhorar estes índices.  

 

Questionário Social 

O Questionário Social foi idealizado pela diretora da escola e 

operacionalizado pela gestão e coordenação da escola. Os alunos foram 

perguntados sobre diversos assuntos no âmbito familiar, social e escolar. Este 

questionário foi aplicado online no laboratório de informática (atualmente possui 15 

computadores com acesso a internet). Devido à inviabilidade de se aplicar o 

questionário à população dos estudantes do CEF 18, decidiu-se colher informações 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

6° ano 7° ano 8° ano 9° ano
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de uma amostra estatística escolhida aleatoriamente para representar a população 

de alunos.  

Os entrevistados representam 17% do total de estudantes do CEF 18 e estão 

distribuídos do 6° ao 9° ano. Quando questionados sobre a pretensão para o futuro, 

em reposta aberta, a grande maioria ambiciona ter um bom emprego. Maior parte 

dos entrevistados mora com os pais e aparenta ter apoio familiar em casa e, de 

acordo com as respostas, têm equilíbrio emocional para tomar decisões com relação 

a atitudes provocadas por outrem. O que impressiona é a quantidade de alunos que 

relataram provocar ferimentos em si mesmos: 21,1%. Através do questionário foi 

possível conhecer seus gostos musicais, seus talentos, áreas de interesse, etc. 

Os resultados são importantes para conhecer o aluno do CEF 18, planejar e 

executar políticas direcionadas para que ele possa melhor aproveitá-las.  

 

Avaliação diagnóstica 

As avaliações diagnoses de português e matemática são ferramentas de 

trabalho muito importante para os professores. A implementação no início do ano 

letivo tem objetivo de informar os professores sobre o atual nível de ensino 

aprendizagem, conhecimento, raciocínio lógico, interpretação e resolução de 

problemas dos estudantes e reconhecer as habilidades que os alunos deveriam ter 

no Ensino Fundamental de Anos Finais e os objetivos de aprendizagens que os 

alunos alcançaram ou não. 

Os itens das avaliações foram elaborados com base nos descritores da Prova 

Brasil. Os professores corrigiram a avaliação utilizando o Excel - programa que 

possui uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção 

de gráficos.  

Através dessas avaliações foi possível reconhecer os alunos com maiores 

defasagem de aprendizagem logo no início do ano. E através delas verificar quais 

são as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Com relação à diagnose de Matemática do 1° bloco, as maiores dificuldades 

dos alunos estão em: resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de 

figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas; reconhecer e utilizar 

características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas 
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na base 10 e princípio do valor posicional; resolver problema com números naturais, 

envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão: multiplicação 

comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória; 

identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 

significados. Já na avaliação de Língua Portuguesa do 1° bloco, os alunos 

mostraram problemas em compreender: a inferência uma informação implícita em 

um texto; a identificação da finalidade de textos de diferentes gêneros; a 

identificação do conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 

narrativa. Observa-se também que a média de acertos entre alunos do início e do 

fim do 1° bloco são similares. 

O 2° bloco apresenta um desempenho inferior ao almejado, principalmente na 

parte de matemática, no geral, foi detectado fragilidades quanto a: resolver problema 

utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número de 

diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares); 

resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida; resolver 

problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação); identificar uma equação ou inequação do 1.º 

grau que expressa um problema. Na parte de português, o prejuízo na 

aprendizagem pode ter sido caudado pelos alunos não compreenderam bem: 

distinguir um fato da opinião relativa a esse fato; identificar efeitos de ironia ou 

humor em textos variados; identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 

locutor e o interlocutor de um texto; identificar o efeito de sentido decorrente do uso 

da pontuação e de outras notações. 

Cabe à direção e a Coordenação acompanhar o processo, orientar e oferecer 

condições para a realização da recuperação contínua pelos professores. Os 

professores em sua prática diária conseguem com clareza identificar os estudantes 

com maiores dificuldades e devem juntar a esta identificação aos dados estatísticos 

dos anos anteriores como norteadores de seus planejamentos. 
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Características socioeconômicas 

Para conhecer os sujeitos que participam do processo educativo, realizou-se 

uma pesquisa descritiva quantitativa possibilitando uma aproximação e um 

entendimento da realidade destes. O instrumento de coleta de dados foi um 

questionário aplicado numa amostragem significativa dos alunos/ responsáveis. 

Vejamos algumas das características socioeconômicas da comunidade 

atendida que apareceram na pesquisa: 

 55% dos alunos moram em casa própria da família. 

 63% dos entrevistados moram com o pai, mãe e irmãos, apenas 13% moram 

com madrastas ou padrastos. São famílias pequenas onde a maioria tem até 

três irmãos em casa. 

 54% das famílias têm como responsável financeiro o pai e a mãe, 20% só a 

mãe e 18% só o pai. Quanto à renda familiar 45% recebem entre um a três 

salários mínimos e 40% dos entrevistados declararam que recebem acima de 

três salários mínimos. 

 Grau de instrução do responsável financeiro 21/% dos entrevistados tem o 

Ensino Superior completo ou cursando; 34% têm o Ensino Médio completo e 

10% incompleto. Apenas 2% não estudaram e 22% estão em alguma etapa 

do Ensino Fundamental. 

 25% participam de algum programa assistencial do governo. 

 Quanto à estrutura das moradias e quadras onde moram a média de 75% 

declararam que moram em setores onde há água potável, coleta lixo regular, 

iluminação pública e ruas pavimentadas. 

Ao perguntar sobre o acesso a internet, 83% responderam que acessam em 

casa, 6,1 em lan house e apenas 5,4 dos alunos informaram que não tem como 

acessar. 

Diagnostico e análise 

Conforme as discussões seguem os pontos positivos e as fragilidades 

identificadas. Pontos positivos identificados em 2016 e 2017: 

 Atividades extraclasses – excelente participação dos alunos em atividades 

diversificadas, tais como: aulas de campo, passeios, exposição de trabalhos e 

torneio interclasse; 
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 Boa interação entre os professores; 

 Coordenação pedagógica mais atuante; 

 Palestras – com conteúdos interessantes e boa receptividade dos alunos e 

professores; 

 Participação efetiva do Batalhão Escolar; Conselho Tutelar e da parceria com 

a secretaria de segurança. 

 

As Fragilidades de 2016 e 2017: 

 Desempenho acadêmico insatisfatório de uma parte considerável de alunos. 

 Má distribuição das atividades no decorrer do ano letivo. 

 Falha no suporte aos professores na coordenação. 

 Aspectos físicos da escola 

 Intervalo sem dinamização. 

 Falta de um grupo que represente os estudantes. 

 Ausência das famílias na escola. 

 Segurança. 

 Número expressivo de alunos indisciplinados. 

 Drogas ilícitas no ambiente externo e próximo a escola e uso de drogas lícitas 

por parte dos alunos no interior da escola. 

 Biblioteca inativa. 

 

Após o diagnóstico das potencialidades e fragilidades apurados em 2016 e 2017, 

a escola já está planejando e executando ações a partir das necessidades mais 

urgentes como: a organização e limpeza da biblioteca; atualização do laboratório de 

informática; coordenação com formação continuada; mais espaços de convivência 

para os alunos; introdução das avaliações diagnoses e questionário social; força 

tarefa na conservação e limpeza da escola; atenção voltada ao máximo para o 

pedagógico, etc. 

Apesar de boas, as atividades extras propostas precisam ser repensadas 

quanto ao volume de tarefas, à quantidade de dias envolvidos em cada proposta e à 

distribuição no calendário. Os professores, nas coordenações por área, precisam 

otimizar a comunicação entre as diferentes equipes. 
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É preciso valorizar a nossa escola: criar um espaço do qual professores e 

alunos sintam-se parte, coautores do seu visual e corresponsáveis pela manutenção 

de um lugar agradável de construção de conhecimento. O espaço físico carece de 

melhorias – especialmente a falta de uma quadra coberta e de um espaço maior e 

apropriado para um encontro pedagógico entre docentes, discentes e 

pais/responsáveis. 

   Intervalo é um momento de interação importantíssimo no dia-a-dia dos 

alunos. A energia acumulada por horas dentro da sala de aula é gasta neste 

momento. A proposta é canalizar esta energia para atividades lúdicas como jogos de 

tabuleiro, ping-pong, e apresentações culturais.  

A criação do Grêmio Estudantil do CEF 18 é uma possível solução para que 

os alunos tenham uma participação mais ativas nas decisões importantes da escola. 

O Grêmio está em processo de formação. 

É preciso aumentar a participação da família na vida escolar dos filhos. 

Sensibilizar os principais sujeitos (pais, alunos, professores, direção e demais 

servidores) fortalecendo as relações interpessoais com base no respeito, ética, 

valorização e principalmente, diálogo. Muitos responsáveis pelos alunos 

matriculados na escola alegam que não comparecem a escola porque compromete 

seu horário de trabalho. Uma forma de aumentar o contingente presente nas 

reuniões é realizando-as no período noturno, decisão tomada depois de uma 

Assembleia extraordinária realizada entre direção, professores pais/responsáveis e 

alunos matriculados nessa UE.  

Existe um profissional responsável pela segurança do portão principal da 

escola. Para casos de ato infracional cometidos por alunos dentro da escola ou aos 

redores dela é solicitada a presença do batalhão escolar, sendo que esse auxílio 

muitas vezes precário, os mesmos alegam poucos servidores militares para atender 

muitas escolas. Sempre que podem  a  Polícia Militar do Distrito Federal realiza 

palestras na escola, em horário de coordenação com os professores e gestão, a fim 

de que informações a respeito de atitudes que devem ser tomadas em casos de 

conflitos entre escola, alunos e responsáveis.  

Identificar as principais causas e consequências da indisciplina no ambiente 

escolar é uma ação realizada desde o primeiro dia de aula, a clareza do regimento 
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escolar para alunos e seus responsáveis, colaboraram com a diminuição de casos 

graves e médios de indisciplina nos primeiros meses do ano letivo de 2017. 

Índices externos 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, é um indicador 

criado pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – em 

2007. Ele é calculado por meio de uma fórmula matemática que combina o 

desempenho dos alunos em Avaliações Externas Nacionais (SAEB – Sistema de 

Avaliação da Educação Básica – e Prova Brasil) com a taxa de aprovação do Censo 

Escolar. 

Com o IDEB, ampliam-se as possibilidades de mobilização da sociedade em 

favor da educação, uma vez que o índice é comparável nacionalmente e expressa 

em valores os resultados mais importantes da educação: aprendizagem e fluxo. O 

IDEB vai de zero a dez. O índice é medido a cada dois anos O IDEB também é 

importante por ser condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É 

a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) para a educação básica que estabelece, como 

meta, em 2022 o IDEB do Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um sistema 

educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos. 

O IDEB funciona, portanto, como um instrumento de monitoramento da 

qualidade do ensino tanto no âmbito das escolas e como no dos sistemas de ensino. 

As metas são parâmetros para que se identifiquem, de um lado, os ganhos de 

aprendizagem e as melhorias das Redes de Ensino e, de outro, os pontos e 

aspectos que precisam ser melhorados. 

A penúltima avaliação externa realizada na escola em 2015, infelizmente o 

IDEB não atingiu a meta projetada, como é mostrado na ilustração a seguir. O CEF 

18, realizou outra avaliação em 2017, porém aguardamos o resultado e esperamos 

ter atingido a meta projetada pelo IDEB. 



22 
 

O IDEB do Distrito Federal  

 

As informações obtidas por meio do IDEB servem de subsídio para 

professores, diretores e secretários de educação desenvolverem e colocarem em 

prática ações e políticas visando a melhoria da qualidade da educação pública. 

Essas mesmas informações também orientam pais, responsáveis e a sociedade em 

geral a qualidade do ensino. 

Da mesma forma, o IDEB tem sido adotado, pelo Ministério da Educação, 

como critério para definir escolas e municípios que recebem suporte técnico e 

financeiro no âmbito dos programas que integram do PDE – Plano de 

Desenvolvimento da Educação. 

Censo escolar 

Levantamento de dados estatístico-educacionais realizados pela SEEDF, com 

a coordenação do INEP/MEC e com a participação das escolas públicas e privadas 

do Distrito Federal. O Censo Escolar é principal instrumento de coleta de 

informações da educação básica nas suas diferentes etapas do ensino regular e 

modalidades. É uma pesquisa declaratória, que tem como unidade de informação a 

escola e como informante o diretor ou secretário. 

Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 

São avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo INEP/MEC. 

Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional 

brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. 
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Os testes são aplicados nos quintos e nonos anos do ensino fundamental e 

no terceiro ano do ensino médio. Os estudantes ainda respondem aos questionários 

socioeconômicos. 

Os professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a 

questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de 

trabalho. A partir das informações do SAEB e da Prova Brasil, o MEC e as 

secretarias estaduais e municipais de Educação podem definir ações voltadas ao 

aprimoramento da qualidade da educação no país e a redução das desigualdades 

existentes, promovendo, por exemplo, a correção de distorções e debilidades 

identificadas e direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas 

identificadas como prioritárias. 

Além disso, os dados também estão disponíveis a toda a sociedade que, a 

partir dos resultados, pode acompanhar as políticas adotadas pelas diferentes 

esferas de governo. No caso da Prova Brasil, ainda pode ser observado o 

desempenho específico das escolas públicas urbanas do país. 
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4. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

 

Objetivo geral 

Construir uma prática pedagógica e administrativa eficiente capaz de tornar o 

CEF 18 uma escola inclusiva e transformadora, na qual as pessoas dialogam, 

pensam, questionam e compartilham ideias, emoções e saberes em um ambiente 

harmonioso, onde a ética e o respeito mútuo façam parte de sua rotina, nos 

princípios da gestão democrática. 

Uma escola que use sua autonomia para criar, colaborar e avaliar suas 

ações, comprometida com a formação integral do estudante para que possa exercer 

sua cidadania plenamente, preocupada com a sustentabilidade humana. 

 

Objetivos específicos 

 Construir um ambiente harmonioso investindo na qualidade do convívio 

escolar com base no respeito mútuo para a compreensão e valorização da 

dignidade humana. 

 Promover a integração família-escola. 

 Resgatar valores cívicos morais e éticos. 

 Fortalecer o espaço da coordenação pedagógica. 

 Estimular a formação continuada dos profissionais da escola. 

 Estimular a leitura. 

 Fortalecer o conselho de classe, uma instância deliberativa, integrada ao 

processo educativo. 

 Tornar ativo o Conselho Escolar. 

 Dar oportunidades e condições de práticas alternativas de trabalho ao 

professor, como desenvolvimentos de projetos e material didático necessário 

para fazê-lo. 

 Proporcionar aos alunos contato com as mais diversas manifestações 

artísticas e culturais. 

 Trabalhar a avaliação das aprendizagens utilizando instrumentos 

diversificados e acompanhando os estudantes no cotidiano escolar. 

 Desenvolver ações que visam inclusão do ENEE. 
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 Conhecer o território de atuação e o perfil da comunidade escolar. 

 Apoiar o Conselho Tutelar na aplicabilidade de projetos, quando os infratores 

forem menores de idade. 

 Tornar o Grêmio participativo com ações voltadas para o protagonismo 

juvenil. 

 Criar um espaço para a apresentação de propostas pedagógicas, 

administrativas e inclusive para a prestação de constas e discussão sobre a 

distribuição das verbas recebidas pela escola. 

 Oferecer turmas de PAAE. 
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Conforme a LDB, Art. 32º, “O ensino fundamental tem por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes 

e valores; o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social”. 

No Ano de 2012, a SEEDF publicou a Proposta Político-Pedagógica Carlos 

Mota que versa sobre a necessidade de “proporcionar uma educação que possibilite 

o desenvolvimento do pensamento crítico, que problematize a realidade e a 

comunidade, que reconheça o território de influência da escola no desempenho de 

sua função de formadora de sujeitos históricos” um caminho para a educação 

transformadora da realidade.  

O PPP da SEEDF fala que a educação integral, como processo pedagógico, 

prevê práticas que reconhecem a importância dos saberes formais e não formais, a 

construção de relações democráticas entre pessoas e grupos, imprescindíveis à 

formação humana, valorizam os saberes prévios, as múltiplas diferenças e 

semelhanças e fazem de todos nós sujeitos históricos e sociais. 

“A educação acontece em todos os campos da escola e em seu entorno e é 

protagonizada por todos aqueles que, intencionalmente, transformam sua rotina de 

trabalho em ação educativa.” 

O CEF 18 situa-se numa região marcada pela violência e tráfico de drogas, 

logo a violência e as “drogas” e os problemas deles decorrentes adentram o espaço 

da escola e todos passam a ser vítimas: alunos e pais assustados; professores 

desmotivados, tudo isso influenciando na qualidade de escola e ensino que 

oferecemos para essa comunidade. 

Com base nos problemas evidenciados em anos anteriores, a comunidade 

escolar do CEF 18 percebeu que há a necessidade de desenvolver um trabalho 

voltado para as relações interpessoais, entendida como a forma como o indivíduo 

lida com o seu meio social, seja na família, na escola ou no trabalho. Como a escola 

é um espaço social de grande número de pessoas, é normal que aconteçam os 
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conflitos. Estes conflitos não podem interferir na principal meta da escola que é a de 

garantir a aprendizagem num ambiente seguro. 

A violência é um problema que vem preocupando toda a sociedade e em 

especial os pais e os professores. Esta preocupação justifica-se pelo fato de que 

cada vez mais jovens e profissionais da educação são vítimas ou agentes dessa 

violência. 

O que não pode ser comum é o desprezo em relação aos incômodos, pois 

esses devem ser trabalhados a fim de tornar os sujeitos mais tolerantes com o seu 

próximo. Há de se buscar maneiras de diminuir a indisciplina, desenvolvendo um 

trabalho para fortalecer a solidariedade, a compreensão entre alunos e professores, 

entre pais e filhos, adultos e crianças e alcançar assim, o mais apreciável tipo de 

sucesso: a dignidade do indivíduo, por meio da educação. 

O PPP da SEEDF propõe uma educação fomentada a partir da realidade dos 

sujeitos envolvidos no trabalho realizado, realidade esta que não se restringe ao 

campo das relações humanas e sociais entendidas apenas como as relações entre 

humanos. 

A SEEDF entende o currículo como: um campo político-pedagógico 

construído nas relações entre os sujeitos, conhecimentos e realidades. O que se 

propõe é o currículo como instrumento aberto em que os conhecimentos dialogam 

entre si, estimulando a pesquisa, a inovação e a utilização de recursos e práticas 

pedagógicas mais criativas, flexíveis e humanizadas. A intenção é que o currículo se 

converta em possibilidade de emancipação pelo conhecimento, seja 

ideologicamente situado e considere as relações de poder existentes nos múltiplos 

espaços sociais e educacionais. 

Além disso, o novo currículo, ao se utilizar da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico-Cultural defende que para garantir direitos educacionais é 

necessário reconhecer as desigualdades relacionadas ao sistema público de ensino. 

A partir daí, priorizar a construção de um projeto educacional que contribua para a 

democratização dos saberes, garantindo a todos o direito a aprendizagem e à 

formação cidadã. E neste enfoque são considerados: a importância dos sujeitos na 

construção da história; e que a aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na 

relação com o outro. 



28 
 

O novo currículo traz a expectativa de que a transversalidade o torne mais 

reflexivo e menos normativo, e neste sentido, propõe 3 amplos eixos transversais 

para a educação do DF: 

 Educação para a Diversidade; 

 Cidadania e educação em e para os Direitos Humanos; 

 Educação para a Sustentabilidade. 

O que percebemos é uma proposta de currículo integrado, na qual o desafio 

da SEEDF é sistematizar uma proposta de currículo integrado em que os conteúdos 

mantêm uma relação aberta entre si, podendo haver diferentes graus de integração. 

Esses conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados 

pelas escolas e em permanente mudança em torno dos eixos transversais, devendo 

ser respeitados os seguintes princípios epistemológicos: Unicidade entre teoria e 

prática; Interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização. 

A avaliação é outro aspecto que merece especial atenção e por isso foi 

tratada pela SEEDF em documento próprio, em que o foco está na função formativa 

da avaliação. Entenda-se como formativo aquilo que contribui para a Formação do 

estudante – o velho conceito que temos de avaliação formativa como “ponto de 

participação e comportamento” cai por terra. A função formativa, independentemente 

do instrumento ou procedimento utilizado, é realizada com a intenção de incluir a 

manter todos aprendendo. Sua finalidade maior reside em auxiliar, ao invés de punir, 

expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação. O CEF 18 participa e opina 

sobre a discussão do documento: Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal - Avaliar para aprender, Aprender para avaliar, uma 

nova proposta de modalidade prevista na LDB: CICLOS.  

Define-se a avaliação a partir da concepção de Educação Integral (concepção 

também abordada na PPP Carlos Mota e no Currículo em Movimento) em que o ser 

em formação é multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, 

sonhos, isto é, um ser único, especial, singular e complexo. Assim, avaliar não pode 

se resumir à aplicação de testes e exames. Medir torna-se apenas uma parte do 

processo avaliativo – que corresponde a obtenção de informações – analisá-las para 

promover intervenções constantes é o que compõe o ato avaliativo. Isto é: Enquanto 

se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, por parte do 

aluno e do professor. Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para 
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desenvolver-se – eis a perspectiva avaliativa adotada. Não são os instrumentos e 

procedimentos que definem a função formativa, mas a intenção do avaliador, no 

caso o professor, e o uso que faz deles. 

Tendo como norte os pressupostos fundantes da ação educativa acima 

explicitados e as demandas da comunidade escolar do CEF 18, sentimos a 

necessidade de desenvolver um trabalho que envolva  ÉTICA e VALORES. 

Precisamos tornar o CEF 18 um ambiente onde se possa conviver com as 

diferenças (raças, crenças, desigualdades sociais, regionalismos e outras) de forma 

respeitosa, garantindo um ensino de qualidade, um ambiente seguro para todos. O 

tema gerador: Ética, Valores e Cidadania norteará as ações. 

Partimos do princípio de que ética significa um pensamento reflexivo sobre os 

valores e as normas que regem as condutas humanas. Nossa proposta de trabalho 

é desenvolver atividades que levem não só o aluno, mas toda a comunidade escolar 

refletir sobre sua conduta partindo do pressuposto que é preciso possuir critérios, 

valores, e, mais ainda, estabelecer relações e hierarquias entre esses valores para 

nortear as ações em sociedade. 

Mesmo tendo ciência que a escola não é a única instituição social capaz de 

educar moralmente as novas gerações, não é razão para uma deserção, pois a 

escola tem uma influência marcante no comportamento dos nossos jovens. 

A qualidade do convívio escolar para a compreensão e valorização da 

dignidade evidentemente vale para o respeito mútuo: o aluno deve sentir-se 

respeitado e também sentir que dele exige respeito. O convívio respeitoso na escola 

está pautado nos três objetivos específicos e bem particulares da escola: garantir a 

aprendizagem, o convívio em grandes grupos e zelo pelas dependências escolares. 

O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma prática 

educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e 

responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e a afirmação do princípio da 

participação política. 

O CEF 18 tem como meta ratificar as parcerias e a participação da 

comunidade escolar, no contexto da gestão democrática, no que diz respeito à 

corresponsabilidade pela gestão. As deliberações da escola devem contar com a 

participação dos estudantes, que são os sujeitos para os quais a escola organiza 

suas ações. 
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Chama-se de território o lugar onde abriga conflitos, liberdades, dominações, 

resistências, práticas solidárias. O território é, ao mesmo tempo, espaço geográfico e 

político, onde os sujeitos executam projetos de vida e organizam-se. Um 

questionário sócio econômico, pedagógico e comportamental foi aplicado 

individualmente para o segmento discente com objetivo de conhecer melhor essa 

comunidade, analisando o impacto que essa escola  tem no contexto a qual está 

inserida,  conhecendo assim  os seus sujeitos. 

A escola sozinha não muda a sociedade, mas pode, por meio de um projeto 

de atuação político-pedagógica caminhar na direção para a transformação social. 

Este PPP, propõe a execução de um trabalho voltado para a construção de “uma 

escola como espaço inclusivo e transformador no qual as pessoas dialogam, 

pensam, questionam e compartilham ideias, emoções e saberes. Uma escola 

autônoma para criar, colaborar e avaliar suas ações, que contribui ao pleno exercício 

da cidadania, da diversidade e da sustentabilidade humana” (PPP Carlos Mota. P. 

18 e 19). 
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6. PLANO DE AÇÃO 

 

O tema gerador: ética, valores, cidadania e sustentabilidade foi escolhido para 

nortear o trabalho a ser realizado durante o ano letivo de 2016 e terá continuidade 

em 2017 A  2021. Este tema amplo e complexo que no seu desdobramento nos 

permite abordar subtemas tais como: tecnologias, empreendedorismo, saúde 

pessoal e da sociedade, diversidade étnica e social, sustentabilidade e respeito ao 

ambiente, cultura nacional, cidadania, cultura da paz e assim desenvolver momentos 

que proporcionem novas maneiras de pensar e de agir, para que o mundo seja mais 

justo e o meio ambiente equilibrado. 

Com base nos acontecimentos e ações de 2015 e 2016, sentiu-se a necessidade 

de investir na qualidade do convívio escolar para a compreensão e valorização da 

dignidade e o respeito mútuo. O convívio respeitoso na escola está pautado nos três 

objetivos específicos e bem particulares da escola: garantir a aprendizagem, o 

convívio em grandes grupos e zelo pelas dependências escolares. 

Espera-se um crescimento não só no campo dos conhecimentos como também 

na construção de um ser humano melhor em pleno exercício de sua cidadania e 

responsável a fim de contribuir e garantir para o bem-estar da humanidade. 

O projeto “ÉTICA, VALORES E CIDADANIA” tem por objetivo formar cidadãos 

com competências e habilidades capazes de empreender e criar mudanças de 

hábitos importantes para o bem estar da humanidade, incentivando novas maneiras 

de pensar e de agir; ou seja, realizar, fazer ou executar projetos que gerem 

resultados positivos e sustentáveis, mostrando que as ações de cada um 

repercutem na família e, em cadeia, na escola, no bairro, na cidade, no país e no 

mundo para que tenhamos um planeta mais justo e o meio ambiente equilibrado. 

Especificamente, procura-se trabalhar com os alunos demonstrando a importância 

de se identificar os problemas existentes, desenvolver uma ação que seja 

socialmente justa e ambientalmente correta, e por fim propor uma mudança de 

atitude para se alcançar os objetivos propostos nas ações. E finalmente, buscar a 

interação com a comunidade escolar a fim que possamos provocar mudanças de 

hábitos em rede. 

Executar ações que faça do CEF 18 de Ceilândia “um espaço inclusivo e 

transformador no qual as pessoas dialogam, pensam, questionam e compartilham 
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ideias, emoções e saberes. Uma escola autônoma para criar, colaborar e avaliar 

suas ações, que contribui ao pleno exercício da cidadania, da diversidade e da 

sustentabilidade humana.” (PPP Carlos Mota. P. 18 e 19). 

Como colocar em prática? 

O tema escolhido pelo CEF 18 será trabalhado em todas as disciplinas e em 

todos os momentos escolares (sala de aula, pátio e intervalo, saídas de estudo, 

palestras, avaliações, etc. – tudo é propício à aprendizagem). Contudo, com o 

objetivo de dar um foco mais claro às aulas de Práticas Diversificadas (PD I e II), os 

professores que assumirem estas disciplinas terão como conteúdo o nosso tema 

gerador, de modo um pouco mais especificado: “Ética, valores, diversidade e 

respeito às diferenças”. Os professores realizarão seus planejamentos, 

individualmente ou em parceria com outros colegas, tendo como tema norteador a 

questão da ética e dos valores, subdividindo o assunto nos bimestres da seguinte 

maneira: 

 1º bimestre: Ética e Valores – o que é, como se constrói (conceitos). 

 2º bimestre: Copa do mundo – diferentes culturas convivendo em harmonia 

(as diferenças culturais dos países que visitarão o Brasil). 

 3º bimestre: Escolhas, Cidadania e Participação – política e valores 

(aproveitando o momento das eleições nacionais). 

 4º bimestre: Africanidade: Consciência e quê? – Somos todos Humanos 

(lembrando que temos no calendário oficial o dia da consciência negra). 

Além da proposta específica para as aulas de PD, o tema estará nos textos 

das avaliações interdisciplinares nas campanhas educativas gerais (cartazes, dias e 

semanas temáticas), nas propostas de saídas de estudo, e disponível em textos 

diversos para todos os professores trabalharem. 

Sistema de avaliação 

A avaliação do processo acontece envolvendo o registro e acompanhamento 

do trabalho pedagógico, de uma forma permanente. São realizadas reuniões 

sistemáticas com os professores das turmas, por faixa etária, para discussão, 

planejamento e reavaliação do trabalho realizado. Uma primeira avaliação geral é 

feita ao final do primeiro bimestre para corrigir desvios e lançar bases para o 
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restante do ano letivo. Neste momento, os professores checam se os conteúdos são 

fundamentais para o aprendizado; se há articulação entre os segmentos; se as 

reuniões pedagógicas estão sendo bem aproveitadas e se o planejamento favorece 

o envolvimento da família e da comunidade na escola. 

O planejamento é constantemente revisto pela equipe, o interesse pelo 

conteúdo e se a aprendizagem provocou mudanças de comportamento. Avalia ainda 

se aquilo que está sendo ensinado está de acordo com os objetivos previstos na 

proposta pedagógica. 

Acredita-se que cada sujeito aprende de maneira particular e que por isso 

mesmo não se pode contar com um método único e fechado de avaliação, assim as 

aprendizagens dos alunos são avaliadas contemplando diferentes instrumentos, tais 

como pesquisas, exercícios, interpretações de texto, redações, provas, atividades 

em grupo, apresentações e exposições, etc. Os professores, de acordo com seus 

planejamentos e respeitando o que preconiza a SEDF, distribuem as formas de 

avaliação dentro do bimestre letivo de modo a poder diagnosticar as situações e de 

poder verificar as aprendizagens efetivamente alcançadas. 

Adotamos ainda uma sistemática comum a todos os professore e disciplinas: 

 Prova Interdisciplinar – é uma atividade que tem essencialmente os mesmos 

objetivos da semana de provas, porém é realizada apenas no 2º e no 4º 

bimestres, e tem caráter de oportunidade de conectar as disciplinas. Nesta 

prova os textos trabalhados são comuns a todos os estudantes (as questões 

obedecem à série e aos conteúdos trabalhados) e obedecem ao tema 

gerador do CEF 18, sendo encaminhado aos professores pela Coordenação 

Pedagógica, que trabalha a discussão dos mesmos com os colegas. Um 

objetivo maior deste tipo de avaliação é que, com o tempo e a prática 

raciocinada, professores e estudantes consigam trabalhar na perspectiva da 

interdisciplinaridade.  

 

Conselho de classe 

O Conselho de Classe é uma instância democrática de avaliação, com função 

de diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento de soluções 

alternativas, elaboração de programas de recuperação, apoio, incentivo, 
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reformulação de objetivos e metas, envolvimento, coleta de evidências de mudanças 

de comportamento, entre outros. Compete ao Conselho analisar todos os aspectos 

que influenciam o processo ensino/aprendizagem, bem como confirmar a promoção 

do aluno ou não. Essa última competência não deve ser preponderante, visto que 

várias outras possibilidades podem e devem ser buscadas pelos professores e 

gestores, por ocasião das reuniões desse Conselho. Além de propiciar a análise do 

aluno em sua dimensão individual ou de acordo com sua própria média, devem ser 

considerados sua capacidade pessoal e seu esforço, bem como o seu desempenho 

em relação ao grupo, o Conselho possibilita ao professor excelentes oportunidades 

para uma auto-avaliação em relação ao trabalho desenvolvido com seus alunos. 

A grande finalidade do Conselho de Classe é, pois, diagnosticar as causas 

dos desempenhos insatisfatórios e prognosticar ajudas adequadas indispensáveis à 

superação de tais deficiências.  

Com a ajuda de ferramentas computacionais, será possível gerar um relatório 

individual por aluno apresentando seu desempenho acadêmico e as providências 

que devem ser tomadas para melhorá-lo. Este relatório será anexado no boletim 

escolar, para que os responsáveis fiquem cientes de aspectos subjetivos do pupilo 

no ambiente escolar. 
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7. PROJETOS CEF 18 

 

Os projetos bem discutidos, planejados e conduzidos podem fornecer uma 

qualidade maior no saber e na aprendizagem; desenvolvendo aspectos cognitivos e 

sociais. Os projetos funcionam como uma ferramenta de apoio ao ensino 

aprendizagem para alunado. A seguir, estão descritos os projetos ativos do CEF 18. 

 

Sala de recursos  

O trabalho realizado na sala de recurso é pautado na inclusão e 

acompanhamento dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Atua 

com os ENEEs, em turno contrário ao de aula, realizando atividades específicas 

deste atendimento e as atividades demandadas pelos professores. Além disso, a 

equipe de da Sala de Recursos participa ativamente das coordenações coletivas, 

acompanhando as ações dos professores, dando suporte sobre o caso de cada 

estudante atendido e orienta o grupo docente a respeito das melhores estratégias de 

inclusão. Este é um trabalho que já ocorre no CEF 18 com sucesso, sendo mantida 

sua continuidade.  

Agenda do Professor  

Em 2017 foi percebida a necessidade de aprimorar a comunicação entre as 

equipes de gestão, coordenação e o corpo docente; ainda observou-se que 

professores novatos precisavam de maior acolhimento e de algumas instruções a 

respeito, por exemplo, de procedimentos internos de secretaria e preenchimento de 

diário. Com essa demanda, criou-se um apanhado de textos que tratam de normas 

internas e da SEEDF; calendário; prazos para as solicitações à mecanografia, regras 

dos diários de classe, coordenações; uso do e-mail. Este documento que 

denominamos “Manual agenda do professor” tem o objetivo de orientar o professor 

nas suas rotinas burocráticas e facilitar o cotidiano diminuindo possíveis falhas de 

comunicação. O manual será entregue aos professores no início do ano e cada 

professor contratado ao longo do ano receberá um exemplar ao se apresentar na 

escola; esta entrega será feita pela coordenação que aproveitará para aproximar o 

professor do grupo, apresentando-o e fazendo o devido acolhimento. Nosso objetivo 
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é que a escola tenha uma “linguagem comum” entre todas as equipes e que com 

isso os estudantes sejam melhor atendidos. 

Avaliação diagnose 

 É elaborada de acordo com as habilidades necessárias para o ingresso no 

Ensino Fundamental Anos Finais de português e matemática, nos campos de 

raciocínio lógico, interpretação de textos, e resolução de problemas. O objetivo é 

diagnosticar os alunos que não desenvolveram ou desenvolveram com deficiência 

habilidades básicas necessárias para a continuação dos estudos. 

Através desta avaliação será possível identificar quem são estes alunos que 

possuem fragilidade no desempenho escolar, quais são estas fragilidades destes 

alunos e no geral.  

O levantamento produz informações que subsidiam a formulação, 

reformulação e o monitoramento das políticas que a escola irá adotar para 

desenvolver e recuperar as habilidades necessárias para o sucesso do processo 

ensino-aprendizagem. 

OBMEP na Escola 

O professor de matemática é habilitado pelo Instituto de Matemática Pura e 

Aplicada - IMPA para atuar na escola com 20 alunos. Os alunos são selecionados 

em concordância com seu excelente desempenho na avaliação diagnose de 

matemática. Os encontros ocorrem quinzenalmente. O projeto quer estimular 

atividades extraclasses com o uso dos materiais da OBMEP, tais como provas e 

Bancos de Questões tendo vistas a melhoria do ensino de matemática. 

Assistência acadêmica 

 Visa atender os alunos diagnosticados com defasagem de aprendizagem de 

acordo com o atual nível de ensino. A escola será aberta aos sábados para 

possibilitar o atendimento aos alunos com dificuldades no ensino aprendizagem. As 

aulas serão ministradas por professores e monitores voluntários de nossa 

comunidade. As atividades propostas, nas disciplinas de português e matemática 

serão previamente elaboradas e supervisionadas pelos professores regentes.  
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Palestras  

Acredita-se que não se aprende apenas em sala de aula e que, por vezes, 

basta uma mudança de interlocutor ou da linguagem adotada para a aprendizagem 

ser facilitada, vemos as palestras com um ótimo potencial. Isso é fato especialmente 

com relação a temas transversais, datas importantes/comemorativas e às propostas 

da SEDF previstas no calendário oficial (como: educação para a vida, inclusão, 

consciência negra, etc.). 

Saídas de Estudo  

Alguns estudantes são mais visuais, outros mais auditivos, outros ainda são 

mais sinestésicos, ou seja, nem todos aprendem igualmente apenas com as teorias 

e os exercícios de sala de aula, e é por isso que acreditamos na importância das 

saídas de estudos. O simples fato de ter o contato com um museu, uma exposição, 

uma música, sentir cheiros e texturas diferentes podem conectar o estudante com 

aquela aprendizagem adormecida e despertá-lo para uma curiosidade nova e um 

saber mais vivo e efetivo. O conhecimento não vem apenas pelo intelectual e o 

contato com outras realidades traz para os estudantes novas possibilidades de 

assimilar, aprender e construir saberes. 

Assim, conforme os planejamentos dos professores e tendo em vista os 

conteúdos e/ou o nosso tema gerador, ao longo do ano serão agendadas saídas de 

estudo, que terão como objetivo o enriquecimento de conteúdos já trabalhados em 

sala e/ou a introdução de novos conhecimentos de valor para a formação global de 

nossos estudantes. 

Exposição de Trabalhos  

O reconhecimento do produto das aprendizagens é parte fundamental de um 

trabalho que busque valorizar o nosso estudante. Sentir-se importante e parte de um 

projeto maior faz com que a participação dos alunos se amplie e se aprofunde; além 

disso, no movimento de pesquisa e preparação, de montagem e desmontagem da 

exposição podemos avaliar outras formas de esses jovens lidarem com os saberes. 

Por isso, realizamos ao final de cada semestre uma Mostra Cultural: a exposição do 
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1º semestre tem como norte as produções realizadas dentro de cada disciplina e de 

acordo com seus conteúdos; a exposição do 2º semestre tem um tema específico. 

Feira de Ciências de Ceilândia 

Todos os anos um professor assume algum projeto científico junto a um 

pequeno grupo de alunos, de turmas diversas, escolhidos mediante o desempenho 

escolar no ano anterior e interesse em participar deste tipo de atividade. O grupo 

lança suas ideias sobre o que gostaria de construir e apresentar, trabalhando sob a 

orientação do professor e, assim, ao longo de alguns meses constroem seu projeto 

de exposição. Outros estudantes são convidados a visitar a feira e apoiar aqueles 

que nos representam. No ano de 2016 o CEF 18, apresentou o projeto sobre Aedes 

aegypti, mostrando aos nossos discente a problemática social, cultural e de saúde a 

qual nossa comunidade está inserida. O projeto foi um sucesso e chegou a ser 

selecionado para disputar competições regionais. 

Ginclass (torneio Esportivo e Cultural Interclasses) 

Aprender também acontece nas quadras de esporte e nos corredores! Com 

essa clareza de propósito realizamos em 2013 o 1º torneio e o manteremos para os 

próximos anos. A participação dos estudantes neste tipo de atividade é muito 

expressiva, especialmente quando executada dentro de um projeto que foca na 

diversidade – atividades que exigem apenas força física e habilidades motoras 

poderiam excluir boa parte dos alunos – por isso inclui-se atividades de jogos mais 

intelectuais e artísticas, além dos esportes já tradicionais. 

Professores assumem a orientação das turmas; os grupos criam mascotes, 

bandeiras e “gritos de guerra”; criam seus uniformes; e cada um participa conforme o 

que lhe agrada. É uma atividade de integração dos grupos, cria-se um movimento 

novo dentro da escola e a aprendizagem se amplia ainda mais. 

Lugar de Lixo é no Lixo – Faz parte do tema gerador escolhido (ética, valores 

e cidadania) a questão da sustentabilidade: respeito ao outro passa pelo ambiente 

que vivemos. Percebemos que nossos estudantes não se incomodavam com o lixo 

jogado no chão ou em qualquer lugar da escola, por isso aproveitamos a preparação 

para a Conferência Nacional do Meio Ambiente para Infância e Juventude de 2013 e 

trabalhamos a ecologia e a sustentabilidade dentro no nosso próprio espaço que é a 
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escola. Realizamos uma série de palestras com filmes e debates, focados na 

questão do lixo: fotografamos a escola antes de depois dos intervalos e mostramos 

as fotos para mobilizar os estudantes do quanto de lixo eles produzem, trabalhamos 

a arte de Vik Muniz e sua ação no lixão do RJ para mostrar que nem tudo é lixo e 

uma das tarefas premiadas no torneio esportivo e cultural era a manutenção da 

limpeza das salas. Manteremos esta atividade como uma experiência de sucesso. 

 

Correção de Distorção Idade-Série PAAE  

É o projeto Interventivo com foco nas aprendizagens de 

modo mais amplo do que os meros conteúdos: 

 Reagrupamento – será realizado uma vez por semana, às quartas-feiras, nos 

três últimos horários. Com o diagnóstico realizado durante o 1º bimestre 

detectamos dificuldades em leitura, escrita, cálculos, entre outros. Para tentar 

solucionar e minimizar este problema, propomos o reagrupamento dos alunos 

de acordo com suas dificuldades individualizadas, que serão atendidos por 

um determinado professores do PAAE  independente de sua disciplina. 

 Projeto Interdisciplinar – os professores trabalharão com temas unificados nas 

turmas de acordo com os conteúdos bimestrais, havendo uma constante 

conexão entre as diferentes aulas. 

 Tecnologia – trabalhar com os estudantes a importância da tecnologia e sua 

responsabilidade no meio social, através de aulas diversificadas que 

ocorrerão no laboratório de informática e em outros ambientes da escola ou 

até fora, conforme a necessidade do tema. 

 Conscientização sobre Prevenção Contra as Drogas – com palestras, 

debates, filmes educativos, documentários entre outros. 

 Conscientização sobre violência, tolerância e respeito às diferenças.  
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8. CONCLUSÃO 

 

O PPP é um ato político construído em coletividade em concordância com a 

gestão democrática, que representa a identidade da Instituição de Ensino. Entende-

se que o PPP é um instrumento flexível e sofre constante avaliação a fim de 

melhorá-lo e adequá-lo à realidade e suprir necessidades que a escola possui e 

assim elevar o índice de qualidade através de projetos. 

. Por ser um eixo norteador, o PPP ajuda na articulação de troca de saberes 

entre docentes e discentes. Garantir o ensino aprendizagem e fazer da escola um 

espaço inclusivo com respeito às diversidades é uma prioridade da escola em 

concordância com o PPP. 

O objetivo do CEF 18, através do PPP é construir ações pedagógicas e 

administrativas eficazes, capaz de transformar essa unidade de ensino inclusiva e 

transformadora na qual as pessoas dialogam, pensam, questionam, compartilham 

ideias, emoções, saberese que desenvolvem tolerância e o respeito mútuo. Enfim, 

um ambiente harmonioso em que a ética e as boas relações interpessoais 

prevaleçam; uma instituição comprometida em colaborar com a formação plena de 

um cidadão e cidadã, ressaltando a sustentabilidade humana. 
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