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Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós 

sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso 

aprendemos sempre.  

Paulo Freire  
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Ainda no segundo semestre do ano de 2013, iniciou-se um contínuo 

processo de discussão e construção do Projeto Político Pedagógico do CEF 32, o 

qual teve seguimento até os dias de hoje. Naquele momento, em Assembleia Geral 

Escolar, reunidos professores, pais e estudantes, usou-se textos na condução dos 

trabalhos de tessitura coletiva do PPP, todos adaptados do livro Gestão de Pessoas, 

de Idalberto Chiavenato.  

O primeiro texto, intitulado A Busca de Uma Missão Para o CEF 32 de 

Ceilândia, o segundo, intitulado A Busca de Uma Visão Que Norteie a Prática 

Pedagógica do CEF 32 de Ceilândia e o terceiro, A Estratégia Organizacional do 

CEF 32, os quais deveriam orientar a discussão da prática pedagógica e a 

consequente organização deste PPP.  

Após a leitura dos textos propostos, foram formados grupos de até cinco 

membros, os quais ficaram encarregados de debater algumas perguntas constantes 

do texto anteriormente citado, sobretudo procurando responder quem somos? O que 

fazemos? Por que fazemos o que fazemos? Em seguida, foi-lhes pedido que 

respondessem, estes questionamentos, levando em consideração quais as 

demandas da comunidade do Condomínio Pôr do Sol. Como conclusão, foi-lhes dito 

que deveriam listar cinco valores e crenças que funcionassem como os princípios 

basilares trabalho no CEF 32, o que veio a culminar com o texto final de nossa 

Missão.  

Assim, o presente Projeto Político Pedagógico se constitui de um esforço 

coletivo que envolve toda a comunidade escolar, reunida em assembleias 

específicas e coordenações pedagógicas com o objetivo de materializar um 

documento que conduza esta Instituição Pública a seu destino. Um documento 

ofertado à avaliação pública como uma proposta de esperança na transformação 

social e no desenvolvimento com justiça, que só podem ser fruto da inovação e da 

revolução nas práticas educacionais ultrapassadas e retrógradas.  

A história, a trajetória, os profissionais envolvidos e a comunidade que 

participa de forma cidadã estão contemplados neste PPP, ajudando a realizar 

conjuntamente uma saudável diagnose da realidade enquanto escola pública que 

almeja cumprir sua função social de promover uma educação pública de qualidade. 



7 

 

O presente trabalho contempla também os princípios que orientam a prática 

pedagógica e que sustentam as ações e decisões pedagógicas e administrativas 

desta Unidade Escolar.  

O PPP apresenta ainda os objetivos geral e específico em consonância com 

as exigências colhidas no diagnóstico da realidade, projetando resultados que 

devem ser alcançados num dado lapso temporal. As concepções teóricas que 

balizam a prática pedagógica revelam a visão acerca de temas específicos como 

Currículo, Educação Básica, Avaliação, Aprendizagem, Ensino Especial, Ciclos, 

Seriação e Semestralidade.  

Este projeto também contempla a organização do trabalho pedagógico da 

escola enfocando a organização dos tempos e espaços, a relação com a 

comunidade e a atuação de equipes especializadas e outros profissionais; dentre 

eles, destacam-se os educadores sociais voluntários e monitores da Escola Integral. 

Com base nas Diretrizes de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, apresentam-se as concepções, práticas e estratégias 

de avaliação, realizadas no contexto do CEF 32.  

 

Este PPP descreve também como o CEF promove a interdisciplinaridade, 

como pretende trabalhar os projetos e os temas transversais, em conformidade com 

o Currículo em Movimento da SEEDF, 2014. O Plano de Ação pormenoriza os 

objetivos, metas e ações nas dimensões pedagógica, participativa, financeira, 

administrativa e de gestão de pessoa, dando ênfase aos projetos relacionados a 

cada uma das áreas em comento.  

 

 

I PERFIL INSTITUCIONAL 

 

Centro de Ensino Fundamental 32 de Ceilândia  

Localização: SHPS 500/700 Condomínio Pôr do Sol  

Diretora: Adsara Lopes de Oliveira, Vice-Diretora: Jane Cléia Moreira Santana.  

Clientela de aproximadamente 860 estudantes divididos nas seguintes 

modalidades: Educação Infantil, Séries Iniciais (ciclos) e Séries Finais(ciclos). 

Atendendo ao que determina a LDBEN, a Escola cumpre um calendário oficial de 
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200 dias letivos, com uma jornada de 5 horas de efetivo trabalho escolar, totalizando 

800 horas. As turmas estão distribuídas no turno matutino os anos finais e turno 

vespertino educação infantil e anos iniciais e ainda conta com uma clientela de 90 

alunos que participam do Ensino Integral 

 

1 MISSÃO 

 

A missão do CEF 32 foi construída coletivamente com base nos princípios 

que regerão os trabalhos e tem como foco principal o pleno desenvolvimento do 

cidadão como ser crítico, atuante e preparado para os desafios que o mundo 

globalizado possa proporcionar, garantindo qualidade de ensino, valorizando a 

educação dentro do Condomínio Pôr do Sol, respeitando e assegurando, 

efetivamente, a participação coletiva na Gestão Democrática.  

Destarte, a Missão desta Unidade Escolar busca focar no desenvolvimento 

do cidadão, não apenas do estudante, posto que a realidade deste setor exige que o 

estudante se comporte como cidadão pleno consciente de que suas ações devem 

ser permeadas de responsabilidades coletiva. Busca-se também prepará-lo para 

lidar com as constantes evoluções da modernidade e enfrentar o mercado de 

trabalho. E por fim, oferecer aos estudantes matriculados no CEF 32 educação 

pública de qualidade onde haja efetiva participação da comunidade escolar.  

 

2 -HISTORICIDADE  

 

O Centro de Ensino Fundamental 32 – CEF 32 de Ceilândia foi fundado em 

26 de Agosto de 2009, quando era governador do Distrito Federal o senhor José 

Roberto Arruda. Inicialmente chamada de Escola Classe 67, atendia à Educação 

Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental. No ano seguinte passou a 

atender, também, aos anos finais do Ensino Fundamental. Atendendo às orientações 

da Secretaria de Educação, no mês de abril de 2013 a escola teve sua nomenclatura 

alterada para CEF 32.  

A escola surgiu da necessidade de atender à comunidade que se 

estabeleceu numa área próxima ao Setor P Sul da Ceilândia. Está localizada no 
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SHPS EQ 500/700 do Condomínio Pôr do Sol e veio oferecer aos filhos de 

moradores deste novo setor a possibilidade de estudar mais próximo de casa e 

dentro de uma estrutura com o mínimo de condições para atender às necessidades 

dos alunos, que até então tinham que se deslocar para as escolas do Setor P Sul da 

Ceilândia.  

A escola foi inaugurada atendendo apenas treze turmas, distribuídas nos 

turnos matutino e vespertino, desde o 1º período da Educação Infantil até o 5º ano 

do Ensino Fundamental de 09 anos. Na ocasião da inauguração foram indicadas as 

professoras Eliane Mendonça dos Santos – diretora e a professora Stella Maris 

Araújo de Oliveira, vice-diretora ficando por nove meses na gestão da Escola Classe 

67 ambas indicadas pela Gerência Regional de Ensino. Depois, quando vigia  a 

Gestão Compartilhada/2011, foram empossados o orientador educacional 

Aleksandro Wesley Ferreira e a professora Celina Mª M. de Moraes Muniz.  

Em dezembro de 2011, foram indicadas pela Gerência Regional de Ensino 

as professoras Gracielle Bezerra Mendes Soares e Gláucia da Silva Lacerda para 

que conduzissem a escola até o momento da eleição direta instituída pela Gestão 

Democrática nas escolas do DF, sob a lei 4.751/2012. Em agosto de 2012 foram 

eleitos os professores Ezequiel Dias Cruz e Carlos Alberto dos Santos Ferreira, para 

cumprir mandato de um ano e quatro meses. Um ano depois, em agosto de 2013, já 

consolidada Gestão Democrática, houve nova eleição no CEF 32, quando as urnas 

sufragadas por professores, estudantes e pais consagraram Ezequiel Dias Cruz e 

Raimundo Alves de Lima para dirigir a escola no triênio 2013 a 2016, sendo que 

Ezequiel Dias Cruz não chegou a concluir seu mandato, deixando-o no final de 2015, 

sendo assim assumindo o cargo de Diretor o Raimundo Alves de Lima, que finalizou 

a gestão. 

Em 23 de novembro de 2016, em um novo processo de eleição da Gestão 

Democrática, ficaram eleitas as professoras: Adsara Lopes de Oliveira ao cargo de 

Diretora, e Jane Cléia Moreira Santana ao cargo de vice-diretora. 

Em 2018 nosso corpo de docentes do serviço de apoio a aprendizagem se 

encontra completo, contando inclusive com a orientadora: Ana Cláudia e a psicóloga 

Nanna Carolline. 

Hoje, o CEF 32, oferece 3 modalidades de ensino: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Educação Integral. Nas primeiras etapas do Ensino Fundamental, a 
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escola se organiza em Ciclos de Aprendizagem: Educação Infantil e o 1º Ciclo: Anos 

Iniciais constituídos pelo Bloco Inicial de Alfabetização-BIA( 1°, 2° e 3°ano) e o 2º 

Bloco é composto pelo 4º e 5º anos. Este último com adesão em 2014 por meio de 

audiência pública. Os anos finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano – estão 

organizados também em ciclos- 6° e 7° bloco 1, 8° e 9° bloco 2.  

 Institucionalmente reconhecido desde agosto de 2009, o CEF 32 de 

Ceilândia possui vinte e quatro salas de aula, uma sala de professores, uma sala de 

coordenação, uma sala para atendimento aos alunos especiais e orientação 

educacional, um depósito pedagógico, uma biblioteca, um laboratório de informática 

com dezenove computadores inservíveis, um refeitório, uma cozinha, , uma copa 

cozinha com depósito de alimentos, uma sala de depósito de materiais de limpeza e 

conservação, uma quadra de esportes em processo de cobertura, seis banheiros, 

sendo quatro para os alunos e dois para os professores, e um para estudantes com 

necessidades especiais, ,um estacionamento e o complexo administrativo composto 

de cinco salas: uma secretaria, uma sala de reprografia/mecanografia, uma sala de 

supervisão pedagógica, uma sala de supervisão administrativa e uma sala de 

direção. Além das instalações físicas, somam-se à escola, móveis e equipamentos – 

alguns antigos necessitando de reposição, que são: mesas, cadeiras, bebedouros, 

armários, computadores, máquinas de xerox, bolas e redes para Ed. Física, mapas, 

acervo bibliotecário, três televisores e aparelhos de DVD, vinte e seis ventiladores, 

um aparelho de vídeo K7, aparelhos de som, um retroprojetor e um Data show, dois 

microfones, Peças plásticas: globo terrestre, três microscópios,caixas de som, 

computadores – sendo um na sala da coordenação Pedagógica, um na sala dos  

sala dos professores, um computador na Secretaria e duas impressoras uma na 

Secretaria e na sala dos professores.   

 

3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

 

A comunidade atendida no Condomínio Pôr do Sol, em Ceilândia, tem por 

característica principal os altos índices de vulnerabilidade social e baixos 

indicadores de desenvolvimento humano – IDH, de acordo com pesquisa realizada 

pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) em 2013 . 
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Os arredores da escola estão continuamente entulhados de lixo que a própria 

comunidade joga. O setor ainda se encontra em vias de regularização. Há animais 

soltos nos arredores da escola – cavalos que viram os containers para comer o lixo, 

cachorros mortos são abandonados junto aos muros do CEF 32. Percebe-se 

grande necessidade de arborização e carência de infraestrutura no setor. 

O fluxo migratório é intenso no setor e as famílias mudam-se com muita 

frequência, interrompendo o ritmo dos estudos das crianças e adolescentes 

matriculadas no CEF 32. Há grandes ocorrências de abandono material e 

intelectual por parte dos pais que se eximem da responsabilidade de acompanhar o 

estudo de seus filhos. 

Percebe-se que os estudantes do 3º, 4º, 5º e 6º anos necessitam de ajuda 

quanto à leitura e à interpretação de textos em geral. Daí a importância que se 

invista em projetos que incentivem a leitura e a produção textual, tais como lendo e 

aprendendo e a Corrida literária. Nota-se que o gosto de leitura deve ser 

disseminado no ambiente doméstico, sendo necessário empréstimo de livros aos 

estudantes, pois a sala de leitura os atende de forma precária. Abaixo segue os 

índices da escola. 
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Ao final do ano letivo de 2017, foi detectado um alto índice de retenção e 

defasagem tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA  

 

Diante do contexto da comunidade Pôr do Sol e em consonância com o 

Currículo em Movimento, acredita-se que a função social desta escola está em 

oportunizar a todos os estudantes, indistintamente, o direito de aprender, 

promovendo a formação de um cidadão(ã) consciente e participativo(a) na sociedade 

em que está inserido(a) e facilitar o acesso ao conhecimento sistematizado e, a partir 

deste, a produção de novos conhecimentos.  
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 III CONCEPÇÕES TEÓRICAS/ PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS  

 

O CEF 32 corrobora com o Currículo em Movimento da Educação Básica 

quanto à definição de Educação Integral, sobretudo quando se diz que a escola deve 

ser vista como um “espaço de múltiplas funções e de convívio social, que busca o 

desenvolvimento do ser humano” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO - 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, 2014, p. 25). O que se quer assim, é que a 

instituição escolar não apenas busque transmitir seus conteúdos, como se a única 

responsabilidade dos educadores fosse à aprendizagem das crianças. Deve a escola 

oportunizar aos alunos um aprendizado diversificado, onde temas sobre diversidade, 

cidadania e sustentabilidade sejam apresentados de forma lúdica e com a 

participação efetiva das crianças.   

Para Vygotsky (2001) a aprendizagem acontece no intervalo entre o 

conhecimento real e o conhecimento potencial - o que ele chama de zona de 

desenvolvimento proximal. Em consonância com o artigo primeiro da LDB, esta 

Unidade Escolar privilegia o processo de elaboração e construção ao afirmar que a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

Assim, toda a ação desenvolvida pela escola deverá ser no sentido de cumprir com o 

propósito da garantia da educação de qualidade para todos.  

O trabalho educativo necessita organizar-se de modo a garantir aos alunos a 

manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades, referindo-se à valorização 

da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 

ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.  

A vida escolar representa um período muito importante para o 

desenvolvimento da criança, pois é uma fase de mudanças, em que ela passa a 

conviver com outras pessoas buscando assim a sua independência, onde a 

diversidade e a inclusão tornam-se reais. Esse período é um tempo de descobertas 

de si e do outro, por isso a necessidade de exploração do mundo físico e social.  

Considerando o exposto, a Educação Integral deve garantir que crianças e 

adolescentes possam desenvolver-se plenamente ao brincar e ser feliz. Visando a 
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necessidade de uma organização curricular para integrar as aprendizagens, é 

importante ressaltar que os conteúdos são formulados, transmitidos e processados 

em saberes explícitos, uma vez que o currículo comporta saberes que não estão 

evidenciados.   

Vale ressaltar o que estatui o Currículo em Movimento (2014) no que diz 

respeito à organização curricular e integralidade enquanto princípio da Educação 

Integral:  

A Educação Integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da 

educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande desafio de discutir 

o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a 

Educação Integral a um simples aumento da carga horária do aluno na escola. 

Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens, buscando dar atenção a todas as dimensões humanas, 

com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

(CURRICULO EM MOVIMENTO – PRESSUPOSTO TEÓRICO, 2014,p. 28)  

 

Assim, a Educação Integral busca atuar em consonância com os princípios 

da integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogo escola e comunidade, 

territorialidade e trabalho em rede conscientizando a comunidade escolar a voltar-se 

a adotar uma multiplicidade de atividades e macrocampos que viabilizem a 

integralidade do ser humano total em suas dimensões de forma equilibrada de 

conformidade com os aqueles princípios elencados no Currículo em Movimento.  

 

1 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

Acredita-se que todo o esforço em desenvolver o trabalho desta Unidade de 

Ensino pautado no Projeto Político Pedagógico tem como fim a formação acadêmica 

e integral do ser humano. Assim, pensar o Projeto Político Pedagógico é necessário 

ter sempre em vista o Currículo em Movimento, reconhecendo “a unicidade 

indissociável entre teoria e a prática”(Pressupostos Teóricos do Currículo em 

Movimento, p. 66) considerando a estrita dependência de uma em relação à outra na 

satisfação das demandas de uma comunidade da qual o aluno é oriundo, posto que 

aquela exerça influência sob seu modo de agir e de compreender tudo que o cerca, 

mas que ao mesmo tempo poderá ser modificada pela sua ação. Assim, a ação foi 

planejada com base no conhecimento e percepção de mundo adquiridos graças à 

influência da família e da escola, em consonância com o pensamento de Vygotsky, 
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para quem o homem é um ser social formado dentro de um ambiente cultural 

historicamente definido. 

A escola tem plena consciência que ao abrir as portas para os estudantes, 

recebe uma grande diversidade social e cultural. São indivíduos com as mais 

diversas histórias de vida, diversos modos de pensar e agir, e às vezes com 

características - diferenças - que os tornam discriminados - excluídos. Esse conjunto 

de situações, ou mesmo uma delas, é capaz de exercer influência sobre o processo 

de ensino e aprendizagem dentro da escola. Na maioria das vezes, essa influência é 

capaz de comprometer de forma acentuada o bom desenvolvimento do educando 

conduzindo-o ao insucesso. Portanto, faz-se necessário atentar também para o 

princípio da flexibilização curricular que dá abertura para a atualização e a 

diversificação de formas de produção de conhecimentos e para o desenvolvimento 

da autonomia intelectual dos estudantes, para atender as novas demandas de uma 

sociedade em mudança, que requer a formação de cidadãos críticos e criativos.  

Portanto, dentre os princípios que orientam a prática pedagógica sobressai 

que a interdisciplinaridade e contextualização são nucleares para a efetivação de um 

currículo integrado, diagnosticando os obstáculos que aparecem no caminho dos 

alunos - sejam eles de ordem pedagógica ou até mesmo político-social. Posto que 

seja dever da família, garantir a educação dos filhos, mas também da escola verificar 

que condições adversas estão impedindo o aluno de exercer este direito.   

Consabido na prática pedagógica que a interdisciplinaridade favorece a 

abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares 

e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do 

conhecimento-componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do pensamento 

e do conhecimento (CURRÍCULO EM MOVIMENTO – PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS, 2014, p. 68).  

O princípio curricular orienta a prática pedagógica no sentido que se deve 

saturá-la de pressupostos teóricos essenciais ao bom andamento do processo de 

ensino aprendizagem. Assim, considera que todo momento é oportuno para reflexão 

em prol da criança, pois na Educação Infantil e no Ensino Fundamental a questão 

principiológica deve ser tratada como assunto prioritário nesta Unidade Escolar no 

primeiro esforço de construção de um Projeto Político Pedagógico.   
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Vygotsky (2001) compreende que estudante não é somente o sujeito da 

aprendizagem, mas aquele que aprende com o outro tudo que seu grupo social 

produz como: valores, linguagem e o próprio conhecimento. Por esse motivo a ação 

da escola precisa ser bem definida, contribuindo para a formação de um cidadão 

consciente dos valores que o dignifica, apropriado da linguagem e de todo 

conhecimento que lhe é necessário.  

SANTOMÉ (1998) afirma que “a interdisciplinaridade é fundamentalmente um 

processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na hora de enfrentar os 

problemas e questões que preocupam cada sociedade” (SANTOMÉ apud 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO - PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, 2014, p. 68) 

Assim, a prática pedagógica se orienta privilegiando a interdisciplinaridade, 

explicitando e definindo um problema, tópico ou questão, determinando 

conhecimentos necessários em cada área/disciplina considerada, desenvolvendo o 

marco integrador e questões que serão pesquisadas, bem como especificando 

estudos ou pesquisas concretas que devem ser desenvolvidos na prática. 

Segundo o Currículo, deve-se buscar a articulação de todos os 

conhecimentos existentes e novas informações que o complementem. Os conflitos 

devem ser resolvidos entre as diferentes áreas/disciplinas envolvidas no processo, 

priorizando o trabalho em equipe. E finalmente, deve-se construir vínculos 

comunicacionais através de estratégias integradoras como: encontros, grupos de 

discussão e intercâmbios. Tudo isso visando identificar a relevância de cada tema 

para a coletividade, integrando dados e informações obtidos individualmente, 

querendo assim imprimir coerência e relevância a cada dado coletado.  

 

IV OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

Objetivo Geral  

Atender crianças matriculadas na Educação Infantil, nos Anos Iniciais e 

Séries Finais oferecendo a educação pública de qualidade como essencial para a 

estimulação da inteligência e desenvolvimento da capacidade e de habilidades, 

conduzindo-as no processo de aprendizagem a fim de ampliar a capacidade de 
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convivência com a diversidade e a compreensão do cotidiano, analisando o presente 

como consequência do passado e a preparação para o futuro.  

 Objetivos Específicos  

a. Reduzir os índices de evasão e despertar nos estudantes o apreço pelo 

ambiente escolar.  

b. Implementar e melhorar os Laboratórios de Informática e a sala de 

leitura. 

c. Revitalizar, humanizar e cuidar do Meio Ambiente Escolar, com  

ênfase no paisagismo, na ergonomia e na ecologia humana, iniciar  o projeto horta. 

d. Promover, apoiar e incentivar o Grêmio Estudantil nos anos finais. 

e. Trabalhar a autoestima dos alunos por meio de projetos específicos.  

f. Despertar o prazer pela leitura, desenvolvendo o autodidatismo e  

a autonomia dos estudantes.  

 

1 Gestão Pedagógica  

É objetivo principal do Plano de Ação emancipar, esclarecer e libertar o 

indivíduo por meio do processo educativo, tornando-o capaz de viver em sociedade 

e de exercer a cidadania, através da compreensão e exercício dos códigos sociais, 

do conhecimento formal, o saber, considerando os princípios da universalidade, 

autonomia racional e individualidade do ser humano, utilizando-se os instrumentos 

da leitura, da escrita, da socialização e da educação integral, aprimorando a 

inteligência para que se forneçam critérios de avaliação. Também, favorecer a 

interdisciplinaridade por meio de projetos elaborados e previstos para o ano letivo; 

proporcionar momentos de leitura e reflexão para alunos e professores acerca da 

construção do conhecimento e estimular a criatividade e a autonomia do aluno 

através das artes, escrita e raciocínio lógico matemático; oferecer condições aos 

alunos que apresentam  necessidades educacionais especiais de acesso, 

permanência e atendimento especializado de acordo com a especificidade, 

favorecendo assim a socialização e a promoção da cidadania; acompanhar a 

frequência dos alunos e encaminhar  casos de infrequência à direção para as 

devidas providências.  
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2 Gestão de Resultados Educacionais  

No que diz respeito à Gestão de Resultados Educacionais a proposta é 

promover junto aos professores, estudantes, pais e responsáveis momentos de 

reflexão acerca das atividades escolares como incentivo às práticas pedagógicas, no 

sentido de avaliar as atividades desenvolvidas. A apresentação dos resultados 

obtidos no trabalho pedagógico e constatado nas avaliações externas serão 

discutidos em Assembleia Geral Escolar, nos Conselhos de Classe e nos Conselhos 

Escolares a fim de perceber as fragilidades e potencialidades, apontando para 

possíveis práticas inovadoras e de sucesso.  

 

3 Gestão Participativa no CEF 32  

A Gestão Democrática ocorre com a efetiva participação de toda a 

comunidade escolar do conselho Escolar eleito, para conjuntamente com a Direção 

da Escola articular ações no sentido de garantir a participação de todos os 

segmentos representativos da comunidade escolar. O sentido de comunidade 

participativa na escola será fortalecido por meio de debates, palestras, encontros de 

pais e atividades festivas.   

O Grêmio estudantil, será uma nova forma de participação dos estudantes 

em relação a tomadas de decisões. 

4 Gestão de Pessoas  

O objetivo principal é promover um ambiente saudável, onde todos se 

envolvam fraternalmente em enfrentamento a qualquer forma de discriminação e 

violência no ambiente escolar, buscando proporcionar um ambiente físico agradável 

aos alunos, professores, auxiliares de educação e corpo administrativo.  

 No sentido de estabelecer e manter o diálogo sobre a condição de 

aprendizagem dos estudantes serão realizados encontros bimestrais com pais, 

palestras sobre violência, sexualidade, acompanhamento familiar, drogas, relações 

de conflito, dentre outros.  

5 Gestão Financeira  

Quanto aos recursos financeiros, o CEF 32 não faz uso das verbas federais 

pois a mesma encontra se bloqueada no Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação – FNDE devido a inconsistência nas prestações de contas da gestão 

anterior. 

A única verba a qual a escola tem acesso é o PDAF e as emendas 

parlamentares. 

 

 

OBSERVAR O ANEXO 1 DO PPP 

 

 

 

 

V ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO  

 

A escola está organizada em Educação Infantil e ciclos nos Anos Iniciais, o 

que possibilita a revisão dos tempos e espaços no ambiente escolar. Essa forma de 

organização traz desafios à Direção e aos professores na medida em que 

reinventam a escola como local de trabalho e a si mesma como pessoas e membros 

de uma categoria profissional, questionando suas práticas pedagógicas e a 

organização do trabalho dentro da instituição.  

Os Anos Finais se organizam em ciclos, aderindo a proposta definida pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, dessa forma estamos  trabalhando para 

que a aprendizagem dos alunos seja alcançada com qualidade, para isso rompe com 

valores conservadores de ensinar, aprender e avaliar. Assim, os segmentos do CEF 

32 trabalham com avaliação formativa; a qual permite conduzir as  aprendizagens e 

os percursos de formação de modo que todos os alunos atinjam os objetivos de 

aprendizagem, os conhecimentos e as competências.  

O espaço da formação continuada visa romper com “a solidão profissional 

que caracteriza as relações sociais e profissionais da modernidade” (CURRICULO 

EM MOVIMENTO – PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, 2014, p. 69) acontecerá nas 
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coletivas semanais em que o diálogo entre professores permite a troca de 

experiências, o estudo, o planejamento, a discussão do currículo e a organização do 

trabalho pedagógico.  

O Projeto Político Pedagógico quer, na verdade, inaugurar uma inédita 

proposta pedagógica para o CEF 32 de Ceilândia e não apenas formalizar a mera 

confecção de um documento em face das exigências da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal. Propõe o envolvimento de toda a comunidade escolar: 

diretor, professores, monitores, oficineiros, estudantes, membros das famílias ou 

prestadores de serviços das empresas Ipanema, Confere ou Confederal, buscando 

uma saudável prática de gestão de pessoas e um compromisso de todos com este 

documento.  

        Assim, na organização do trabalho pedagógico do CEF 32, todos os 

profissionais da escola e, na escola, desempenham papéis pedagógicos. A 

Pedagogia dos Papeis se constitui no esforço de sensibilizar todos os atores 

envolvidos na condução do processo de ensino aprendizagem, na concepção do que 

seja educação integral, na organização do espaço escolar, buscando que se repense 

as ações individuais que tem reflexo e incidência nos relacionamentos e no meio 

ambiente escolar.   

A escola conta com um corpo docente composto de 36 professores em sala 

de aula compreendendo dois turnos. Na Coordenação Pedagógica contamos com 

2(duas) coordenadoras. A equipe de auxiliares de educação é composta por 9 (nove) 

profissionais atuando na limpeza e conservação, contratados pela Ipanema, 4 

(quatro) agentes de vigilância contratados pela empresa Confederal e 4 (quatro) 

cantineiras contratadas pela empresa Confere. Na secretaria da escola temos 2 

(dois) profissionais que atendem os dois turnos contando com a chefe de secretaria. 

Na direção contamos com diretora, vice-diretora, uma Supervisora Pedagógico que 

atende as séries finais e iniciais.  

Com relação às equipes especializadas, a escola dispõe no momento de 

atendimento na Sala de Recursos Generalista para os Anos Finais e anos iniciais, 

Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem os demais serviços, Orientação 

Educacional, Sala de Recursos Anos finais existem demandas, porém faltam 

recursos humanos.  
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A Escola conta com o trabalho de educadores sociais voluntários que atuam 

na organização e atividades da Escola Integral e no ensino especial , que 

desempenham suas funções sob orientação do Coordenador da Escola  

Integral, das professoras da sala de recurso e da direção/supervisão, buscando a 

excelência na realização das oficinas e atividades junto às crianças e adolescentes. 

Os primeiros são remunerados pela Coordenação Regional de Ensino.  

           O Centro de Ensino Fundamental 32 de Ceilândia conta com o Caixa Escolar, 

o Conselho Escolar e Conselho de Classe como importantes bases de sustentação 

no desenvolvimento das ações da escola, em consonância com o que estabelece a 

Lei de Gestão Democrática das Escolas Públicas do DF. Assim, toda a organização 

administrativa desta Unidade Escolar integrante da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal está explicitamente definida no Regimento Escolar das escolas 

públicas da SEEDF.  

Em 2018, contamos com 37 turmas. No período matutino contamos com 12 

(doze) turmas de anos finais, e no período vespertino 6 (seis)  turmas de educação 

infantil, 17(dezessete) turmas de iniciais 2(duas) Classes especiais. Além dos 45 

alunos de anos finais e 45 dos anos iniciais que são atendidos no turno contrário ao 

da aula pela escola em tempo integral. 
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 Ano Quantidades de turmas. 

6° ano 4 turmas 

7° ano 3 turmas 

8° ano 3 turmas 

9° ano 2 turmas 
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1° Período 3 turmas 

2° Período 3 turmas 

1° ano 4 turmas 
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2° ano 4 turmas 

3° ano 4 turmas 

4° ano  3 turmas 

5 ° ano 3 turmas 

Classe Especial 2 turmas 

 

Integral  90  alunos 

 

A organização curricular do CEF 32 se dá na forma do trabalho com 

projetos, na interdisciplinaridade, bem como na contextualização entre teoria e 

prática, sobretudo através dos eixos estruturantes do Currículo da Educação Básica, 

tendo como foco principal, a Educação para a Sustentabilidade,  violência e o não 

uso de drogas,  tema que está umbilicalmente ligado ao dia a dia desta escola 

localizada num setor que ainda se encontra em vias de regularização.   

O CEF 32 promove a conjugação de esforços no sentido de trabalhar os 

temas transversais conforme prevê a LBD, e em consonância com o Currículo da 

Educação Básica (2014), quando assim define o eixo transversal Educação para a 

Sustentabilidade e sugere um fazer pedagógico que busque a construção de 

cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, em todas as fases e tipos, 

pensando no hoje e nas próximas gerações. O eixo perpassa o entendimento crítico, 

individual e coletivo de viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca da produção 

e consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidária, 

agroecologia, ativismo social, cidadania planetária, ética global, valorização da 
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diversidade, entre outros. (CURRICULO EM MOVIMENTO – PRESSUPOSTOS 

TEÓRICOS, 2014, p. 63)  

A escola busca nas Orientações Pedagógicas: História, Cultura 

AfroBrasileira e Indígena as orientações para trabalhar as questões étnico-raciais. 

Em respeito à diversidade humana, os professores promovem dentro da ação 

pedagógica cotidiana a discussão que visa à tolerância e o respeito ao outro de 

forma a combater práticas de discriminação, preconceito e exclusão social.   

1  EDUCAÇÃO INFANTIL  

No seu artigo 8º, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

(DCNEI’s) ressaltam que o objetivo principal da etapa Educação Infantil é 

impulsionar o desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma delas o 

acesso à construção de conhecimentos e à aprendizagem de diferentes linguagens, 

assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e à interação com seus pares etários, outras crianças e 

com adultos.  

O Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Infantil - em 

seus conteúdos vem abordando as responsabilidades dos educadores quanto à 

aprendizagem das crianças, oportunizando aos alunos um aprendizado diversificado, 

sobre a diversidade, a cidadania e a sustentabilidade de forma lúdica e com a 

participação efetiva das crianças.   

Vale ressaltar que toda a organização curricular da Educação Infantil estará 

ligada ao Plano Distrital pela Primeira Infância, onde abordará temas relacionados 

com os direitos das crianças, conscientizando-as desde cedo da sua importância na 

sociedade. Por isso, realizar atividades, investigando temas geradores, 

desenvolvendo projetos de trabalho, vivenciando experiências nos âmbitos de 

formação pessoal e social e conhecimento de mundo. Adotando uma multiplicidade 

de linguagens por palavras, gestos, afetividade, desenho, olhares, enfim tudo que 

compõe o espaço educativo funciona como uma referência rica em descobertas, 

imaginação, ludicidade e representação para a criança que se encontra em 

desenvolvimento, traduzindo um colorido próprio, especial.   

Ao final de cada etapa da Educação Infantil, é importante que as crianças 

tenham desenvolvido habilidades de comunicação, expressão e representação 

necessárias para compreender, criar e atuar no mundo que as envolve.  
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2  ANOS INICIAIS  e INTEGRAL 

Os eixos integradores alfabetização, letramentos e ludicidade que 

compreende as áreas do conhecimento das Linguagens: Língua Portuguesa, Artes e 

Educação Física; da matemática; das Ciências Humanas: História e Geografia; das 

Ciências da Natureza e do Ensino Religioso, buscam articular o conteúdo com os 

aspectos socioculturais, históricos, afetivos, lúdicos e motores em consonância com 

uma prática direcionada para uma escola de qualidade social, que democratize 

saberes ao oportunizar que todos tenham acesso à aprendizagem.  

Como estratégia para alcançar o que se propõe o currículo dos Anos Iniciais, 

esta Instituição promoverá: o Reagrupamento: Intraclasse e Interclasse; Vivência; 

Projeto Interventivo; Reforço Escolar; Projeto de Leitura e iniciaremos os trabalhos 

focados por eixos temáticos. 

A Escola Integral do CEF 32 de Ceilândia atende 90 crianças e adolescentes na 

modalidade integral, conforme os macros campos registrados junto ao Ministério 

da Educação e Cultura, através do SIMEC: Letramento – português. Letramento 

– matemática. Esportes e Lazer. Capoeira- Artesanato-Iniciação Musical. 

 

3  BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 

De acordo com as Diretrizes Pedagógicas do BIA a alfabetização do CEF 32 

tem como eixo orientador a lógica do processo de aprendizagem da criança e não a 

lógica dos conteúdos a ensinar. Ressalta-se que a ação pedagógica no BIA articula-

se a alfabetização e o letramento simultaneamente nos seus mais diversos campos 

de conhecimentos que se dá de forma prazerosa e criativamente por meio do jogo, 

da brincadeira e do brinquedo.  

 

 

4 4º E 5º ANOS 

O Segundo Bloco (4º e 5º anos) deve ser sustentado por uma didática que 

leve o aluno a pensar, com ações de aprendizagem que favoreçam sua interação de 

sujeito com o meio e com os outros. Além disso, promover experiências que levem o 

estudante a ser um cidadão pesquisador e critico capaz de atitudes éticas e 

reflexivas.  
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5  ANOS FINAIS  

A Organização Curricular nos Anos Finais ordena-se a partir das diferentes 

áreas do conhecimento, cada área busca contextualizar a aprendizagem valorizando 

o conhecimento prévio do aluno por meio do diálogo. Busca ainda, o trabalho de 

forma interdisciplinar articulando com os eixos do Currículo em Movimento que se 

constitui também os eixos do CEF 32: Diversidade, Cidadania e Sustentabilidade. 

Entretanto, no contexto da Educação Básica, os Anos Finais do Ensino Fundamental 

desta Instituição tem como Eixos Integradores: Ludicidade e Letramentos que se 

organizam nas seguintes áreas do conhecimento: Língua Portuguesa; Língua 

Estrangeira Moderna; Artes Visuais; Educação Física; Matemática; Ciências 

Naturais; História; Geografia; Parte Diversificada.  

 

 6  EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

Conforme o Currículo em Movimento a Educação Especial concretiza-se em 

eixos transversais e tem na perspectiva inclusiva a possibilidade de favorecer 

aprendizagens a partir da Educação para Diversidade, Cidadania e Educação em e 

para os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade.  

Vygotsky (1997 apud Currículo em Movimento – Educação Especial, 2014, p. 

42), em seus estudos sobre defectologia, relata que não se pode ter uma leitura 

negativa do sujeito que apresenta uma deficiência olhando apenas o que lhe falta, 

mas acreditar em suas potencialidades/habilidades que levem a seu 

desenvolvimento biológico, intelectual, motor, emocional e social.  

Esta Instituição atende a essa modalidade de educação de forma inclusiva e 

com Classe Especial, desenvolvendo e aplicando adequações curriculares de forma 

prazerosa e lúdica. 
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7  SALA DE RECURSOS  

7.1 Generalista - Anos Iniciais  

A sala de recursos tem como tarefa ofertar o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) aos alunos com necessidades especiais. Tais recursos 

pedagógicos visam desenvolver habilidades mediante a utilização de instrumentos 

de apoio que facilitem o aprendizado em sala de aula auxiliando o professor regente.  

7.2 Generalista - Anos Finais 

O Centro de Ensino Fundamental 32 de Ceilândia foi legitimado a ofertar 

atendimento educacional especializado a estudantes com necessidades 

educacionais especiais (ANEE´s) matriculados na modalidade de anos Finais. Este 

atendimento foi vinculado a Sala de Recursos Generalista, com os professores de 

AEE atuando nas áreas de Códigos e Linguagens e Exatas.  

Este espaço tem como objetivo envolver todos os segmentos da escola e da 

comunidade numa ação coletiva de conscientização e reconhecimento das 

diferenças, proporcionando aos estudantes com necessidades educacionais 

especiais a garantia de igualdade em todos os aspectos de sua vida, ou seja, 

cidadãos plenos com oportunidades iguais à da maioria da população.  

 

 8 SERVIÇO DE APOIO À APRENDIZAGEM – SEAA  

 

Conforme Paulo Freire (1991), a educação relaciona-se à necessidade de 

problematizar o contexto atual e de orientar a elaboração de projetos pedagógicos. 

Visando a elaboração de conhecimentos e de habilidades o SEAA se propõem a 

desenvolver juntamente com professores ações de intervenções pedagógicas para 

possibilitar a melhoria do processo de ensino aprendizagem.  

 

 9  SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE)  

O Orientador Educacional integra-se ao trabalho pedagógico colaborando na 

identificação, na prevenção e na transformação dos conflitos, acompanhando o 

processo de aprendizagem com vistas ao desenvolvimento integral do aluno. Atende 

a todas as etapas e modalidades de ensino e seu trabalho é pautado no respeito à 
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pluralidade, à liberdade de expressão, à orientação, à opinião, à participação e à 

valorização do aluno como ser integral.  

Ressaltamos que o CEF 32 encontra-se com 1 Orientador Educacional, 

existindo mais 1 carência.  

 

 

 VI  CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  

 

Em consonância com as Diretrizes de Avaliação, os atores desta Instituição 

compreendem que o sistema de avaliação é, sem dúvidas, um componente 

indispensável no processo de ensino-aprendizagem, pois permite análises do que se 

refere ao desempenho dos sujeitos envolvidos, com vistas a redirecionar e 

incrementar ações pedagógicas.  

O sistema de avaliação do C.E.F. 32 vai além dos critérios quantitativos em 

avaliações escritas e insere formas de valorização do desempenho formativo e auto 

avaliativo, pelo uso de metodologias conceituais, construção de projetos e 

participações em conselhos, condutas, inter-relações humanas e sociais. Neste 

mister, a escola trabalha com a avaliação para as aprendizagens e não somente 

com a avaliação das aprendizagens. O educando, em seu processo avaliativo, 

efetuado de forma continuada, é observado nos aspectos qualitativos, que se 

sobrepõem aos quantitativos, sendo acompanhado em seu desempenho, conforme 

dispõe o Regimento Escolar da Secretaria de Estado da Educação do Distrito 

Federal.  

Aos estudantes com necessidades educacionais especiais - ANEE, é 

assegurada a adequação curricular para flexibilizar a prática educacional e a 

avaliação diferenciada. São atendidos pela Sala de Recursos e orientados nas suas 

deficiências específicas, observando-se:  

a) A introdução e a eliminação de conteúdo, considerando a condição 

individual de cada aluno.  

b) A modificação metodológica dos procedimentos, da organização  

didática e introdução de métodos.  
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c) A avaliação e promoção com critérios diferenciados de acordo com as 

adequações e em consonância com o PPP da escola, respeitada a frequência 

obrigatória.  

A escola considera importante o dever de casa como instrumento de 

avaliação formativa. Dessa forma, diferentes estratégias podem ser adotadas nesse 

sentido: utilização de atividades significativas, criativas, em doses razoáveis e 

diferenciadas de acordo com o nível de aprendizagem de cada estudante, o que 

possibilita um diálogo permanente com mães e pais a fim de evitar que o 

acompanhamento dessa atividade não signifique apenas a revisão do conteúdo.  

Outras formas de avaliar serão adotadas: reunião de pais, registros de 

observações do aluno, Conselho de Classe bimestral, avaliações bimestrais, auto 

avaliação, murais, teste da psicogênese, reagrupamento - BIA, projeto interventivo 

(1º, 2°.3º, 4º e 5º anos), portfólio, mapeamento ortográfico, - Educação Infantil, 

Relatórios Individuais semestrais , sanfona do grafismo 

Registro de Avaliação - RAV,  nos Anos Iniciais e Relatório  de Desenvolvimento 

Individual do Aluno – RDIA na Educação Infantil, provas interdisciplinares, trabalhos 

em grupo, pesquisa individual, recuperação contínua, regime de progressão parcial 

com dependência (Artigo 138 da Resolução n° 01/2012 – CEDF), registros 

reflexivos, anotações diárias ou em dias combinados com a turma, Avaliações 

externas.  

Destaca-se que a Educação Infantil acompanhará o calendário interno desta 

Instituição no que se refere às Reuniões de Pais.  

O principal objetivo da Avaliação no CEF 32 é acompanhar o desenvolvimento 

da aprendizagem, replanejando atividades e intervindo pontualmente, estimulando 

avanços, respeitando logicamente o ritmo individual e a etapa de desenvolvimento 

que a criança se encontra.  

 

VII  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

O PPP desta unidade será avaliado e revisado por toda comunidade escolar 

anualmente, e pela equipe gestora sempre que necessário. 
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ANEXO 1  

 

A – PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

  

GESTÃO PEDAGÓGICA  

 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 

Ações 

Responsáveis  Cronograma  

- Reduzir os índices de 

evasão, fracasso 

escolar, repetência 

despertando nos 

estudantes o apreço 

pelo ambiente escolar.   

 

- Redução em até 

2019, em 15% os 

índices de 

reprovação e 

evasão nos Anos  

Iniciais e Finais do  

Ensino  

Fundamental.  

- Realização 

no turno contrário, 

atividades de 

reforço e 

reagrupamento.  

- Reunião 

com pais e alunos 

que apresentam 

dificuldades de 

aprendizagem.  

- Avaliar se foram 

atingidos os 

objetivos propostos  

e criar estratégias 

que garantam o 

cumprimento da 

meta, 

quadrimestralmente 

em reunião com o 

Conselho Escolar, 

a Equipe Gestora e 

os professores.  

- Apreciação dos 

resultados nas 

Avaliações  

Institucionais 

conforme datas 

previstas no 

Calendário escolar, 

através de 

questionários e 

fichas. 

- Equipe Gestora,  

Supervisores 

Pedagógicos e  

Coordenadores. 

- Ao longo do 

triênio 2017-2018-

2019. 
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- Implementar e 

melhorar os 

laboratórios de 

informática e sala de 

leitura  

- Até o final de  

2019, equipar os 

laboratórios de 

informática .  

Busca de verbas 

através de 

emendas 

parlamentares..   

- Em reuniões e 

assembleias com a 

equipe gestora, 

profissionais da 

educação e 

comunidade 

escolar.  

- Gestores, 

supervisores e 

coordenadores 

pedagógicos.  

- 2017-2018-2019  

 

 

 

  

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS  

 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 

Ações 

Responsáveis  Cronograma  

- Aperfeiçoar o  

acompanhamento dos 

resultados educacionais 

confrontando-os com  

os índices governamentais 

federais e distritais.  

 

- Atingir 20% de 

avanço dos 

indicadores atuais 

buscando excelência 

no atendimento, até o 

final de 2019. 

- Execução das 

ações pedagógicas 

propostas pela escola e 

já apresentadas neste 

PPP para obtenção de 

melhores resultados.  

- Análise dos 

resultados educacionais 

anteriores confrontando 

com as metas 

estabelecidas.  

- Elaboração e 

inovação de estratégias 

para aperfeiçoamento 

dos resultados.  

- Apreciação 

dos resultados nas 

Avaliações  

Institucionais conforme 

datas previstas no 

Calendário escolar, 

através de 

questionários e fichas.  

- Reunir 

bimestralmente o 

Conselho Escolar, a 

Equipe Gestora e os 

professores para 

avaliar se foram 

atingidos os objetivos 

propostos.  

- Equipe Gestora,  

Supervisores 

Pedagógicos e  

Coordenadores. 

- Ao longo do triênio 

2017-2018-2019 
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GESTÃO PARTICIPATIVA  

 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 

Ações 

Responsáveis  Cronograma  

- Garantir a participação 

de todos os segmentos 

representativos da 

comunidade escolar.  

- Participação de 

80%  dos membros 

dos órgãos previstos 

na Lei de Gestão 

Democrática, 

mormente o 

Conselho Escolar e o 

Caixa Escolar, até 

dezembro de 2019.  

- Promoção de 

assembleias geral 

ordinária e 

extraordinária.  

- Convite aos 

representantes destes 

seguimentos da 

comunidade escolar 

para participarem de 

eventos pedagógicos e 

comemorativos na 

escola.  

- Análise da 

participação dos 

segmentos escolares, 

através de 

questionários e fichas.  

- Reunir 

bimestralmente o 

Conselho Escolar, a 

Equipe Gestora e os 

professores para 

avaliar se foram 

atingidos os objetivos 

propostos. 

- Equipe Gestora,  

Supervisores 

Pedagógicos e  

Coordenadores. 

- Ao longo do 

triênio 2017-2018-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

   

GESTÃO DE PESSOAS  

 

Objetivos Metas Ações Avaliação das 

Ações 

Responsáveis  Cronograma  

- Promover um 

ambiente saudável e 

respeitoso que 

proporcione o bom 

convívio, enfatizando 

a Pedagogia dos 

Papéis no ambiente 

escolar.  

- A redução de 

70% dos conflitos 

interpessoais e 

doenças que  

acometem os  

profissionais de 

educação.  

- Promoção de 

palestras sobre 

temas como 

violência na escola 

e nos arredores,  

Qualidade de vida,  

acompanhamento  

familiar e uso da 

voz.  

- Através de 

questionários e 

fichas, apreciação 

dos resultados nas  

Avaliações  

Institucionais 

conforme datas 

previstas no  

Calendário escolar. 

- Equipe Gestora,  

Supervisores 

Pedagógicos e  

Coordenadores. 

- Ao longo do 

triênio 2017-

2018-2019 
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GESTÃO FINANCEIRA  

  

Objetivos Metas Ações Avaliação das 

Ações 

Responsáveis  Cronograma  

- Aplicar as verbas dos 

programas  

Distritais e Federais 

prestando contas à 

comunidade escolar.  

 

 

- Atender 

aproximadamente 

80% no decurso do 

quadrimestre às 

demandas constantes 

das Atas de 

Prioridades 

construídas em 

conjunto com pais, 

professores, 

estudantes, Conselho 

Escolar e Caixa 

Escolar.  

- Adquirir bens de 

consumo e de capital 

que atendam às 

demandas de 

professores e 

estudantes.  

- Em Assembleia Geral 

Escolar, com a 

presença dos 

membros do Conselho 

Escolar e do Caixa 

Escolar, submetendo 

as contas da escola à 

apreciação em 

conformidade com a 

Lei 4751/2012 -  

Gestão  

Democrática.  

-A Equipe Gestora e o 

Caixa Escolar.  

- Ao longo do 

triênio 2017-2018-

2019 

 

- Sanar as pendências 

das prestações de contas 

do PDDE. 

- Após análises buscar 

em conjunto com o 

conselho escolar e o 

caixa escolar do CEF 

32, ações que nos 

levem a solucionar 

pendências que vem 

desde 2014, e que nos 

bloqueiam em alguns 

recursos. 

- Solucionar as 

pendências para que se 

possam ser adquiridos 

bens de consumo e 

capital. 

- Em Assembleia Geral 

Escolar, com a 

presença dos 

membros do Conselho 

Escolar e do Caixa 

Escolar, submetendo 

as contas da escola à 

apreciação em 

conformidade com a 

Lei 4751/2012 -  

Gestão  

Democrática. 

-A Equipe Gestora e o 

Caixa Escolar.  

- Ao longo do 

triênio 2017-2018-

2019 
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B – QUADRO PARA SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS 

NA ESCOLA  

 

 

PROJETO  

 

OBJETIVOS  

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES  

 

PROFESSOR (ES)  

RESPONSÁVEL (IS)  

 

AVALIAÇÃO DO  

PROJETO E NO  

PROJETO  
PROJETO PD  

(SUSTENTABILIDADE) PD1 

(DIREITOS HUMANOS) 

 PD2 

(PREPARANDO PARA A 

VIDA) 

PD3 

 

O objetivo específico 
do projeto é levar as 
discussões sobre temas 
variados, que vão desde a 
leitura de textos dos livros 
didáticos e discussão em 
sala até trabalhos em grupo 
ou produção de material. A 
proposta é tornar possível, 
por meio de leituras e 
discussões em sala, 
promover reflexões sobre 
temas contemporâneos e 
fundamentais para uma 
formação de excelência e 
formar cidadãos críticos e 
conscientes do seu papel no 
mundo em que vivemos. 
 

Chamar a atenção dos 
alunos para notícias atuais 
que influenciam diretamente 
e indiretamente no cotidiano. 

 

Professores de PD 

 

 

 

 

 

 

- Avaliação formativa no 

decorrer dos projetos. - 

Avaliações no conselho e 

classe e nos momentos de 

avaliação institucional.   

CORRIDA LITERÁRIA Incentivar e estimular o 
prazer e o interesse pelo 
mundo da leitura, levando-os 
a perceberem as imensas 
possibilidades de um texto e 
tudo que nele está contido de 
conhecimento, sabedoria e 
informação. 

- Através do empréstimo de 

livros.  

Professoras de Língua 

Portuguesa  

JOGOS INTERCLASSE DO 

CENTRO FUNDAMENTAL 

32 

-Formar alunos com sólidos 
conhecimentos e 
habilidades, que 
desenvolvam hábitos 
intelectuais e técnicas 
desportivas . 

 Professores de Educação 

Física 
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CAFÉ LITERÁRIO 

 Envolver os alunos de PD 
em atividades 
extracurriculares, onde eles 
se envolvam com projetos de 
Sustentabilidade,Direitos 
Humanos, Práticas para a 
vida e o Projeto de leitura, 
contribuindo para o 
crescimento cultural e mental 
dos mesmos, fazendo com 
que eles aprendam a 
trabalhar em grupo e que 
seja explorado os 
talentos  dos nossos 
estudantes, que buscarão 
formas para apresentar o que 
foi estudado para os demais 
alunos, professores, e equipe 
diretiva. 

 Professores e alunos  

- Hora do Recreio: momento 

de aprendizagem e 

socialização  

- Promover durante o 
recreio momento de 
socialização e 
desenvolvimento do aluno.  

- Desenvolver atitudes 
de respeito, cooperação e 
solidariedade. - Oferecer 
atividades lúdicas durante o 
recreio que visem à interação 
e à socialização.  
 – Desenvolver o senso de 

responsabilidade nos alunos e 

monitores.   

- Apresentação do 
projeto à comunidade escolar 
e formação dos monitores.  

- Elaboração de regras 
gerais para o recreio com o 
professor em sala.  

- Realização de jogos, 

brincadeiras com objetos 

variados.  

Supervisão pedagógica, 

Coordenação e Professores 

e Educadores Sociais. 

Projeto de leitura anos iniciais 

- LENDO E APRENDENDO- 

- Despertar o prazer pela 

leitura como fonte de 

informação, distração e lazer.  

- Estimular a criatividade e a 

imaginação. 

- Empréstimo de livros; - 

Momento de leitura semanal.  

- Utilização da sacola 
literária e realização do 
registro das leituras feitas em 
casa. - Roda de leitura.  

- Estudo da temática  

História e Cultura Afro  

Brasileira e Africana (lei 
10639/2003) nos momentos 
de leitura. - Trabalho com os 

Supervisão pedagógica, 

Coordenação e Professores.  
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valores: amor, amizade, 
respeito, gentileza, etc. na 
turma. -Exposições e 
apresentações dos trabalhos 
relacionados aos valores.  

Projeto de leitura anos finais. 

-LENDO E APRENDENDO- 

- Despertar o prazer pela 

leitura como fonte de 

informação, distração e lazer.  

- Estimular a criatividade e a 

imaginação. 

Momento de leitura semanal 

dentro da carga de língua 

portuguesa. 

Professor irá adotar uma 

obra literária para cada ano. 

A direção se prontificará a 

reproduzir essas obras, para 

que os estudantes tenham 

acesso. 

O professor buscará 

estratégias e atividades 

diversificadas e lúdicas para 

se trabalhar o livro . 

Supervisão pedagógica, 

Coordenação e Professores. 

 

 

- Projeto Interventivo: 

alfabetização e letramento.  
- Estabelecer uma 
reorganização do tempo e do 
espaço escolar, visando o 
desenvolvimento integral da 
criança e sua efetiva 
alfabetização/ letramento. - 
Promover as aprendizagens 
tendo como foco o domínio da 
leitura, da escrita.  

- Criar mecanismos 

que possibilitem a formação 

de atitudes e valores 

permitindo suas vivências nos 

diversos letramentos.  

- Trabalhar com 
gêneros literários variados, 
possibilitando aos alunos a 
aquisição de competências e 
habilidades.  

- Apresentação do 
projeto aos pais das turmas 
participantes e assinatura de 
termo de compromisso pelos 
responsáveis. - Intervenções 
em horário contrário. - 
Intervenções em horário de 
aula para os alunos ainda não 
alfabetizados.  

- Organização da trilha 
literária.  

- Promoção de críticas 
literária a partir de filmes.  

- Execução do Projeto 

de Leitura. 

- Professores do 3º, 4º e 5º 

ano e coordenadoras dos 

Anos Iniciais.  

 



38 

 
Plenarinha - Ressalta-se que o Projeto 

Plenarinha da Educação 
Infantil tem por objetivo 
oportunizar às crianças, por 
meio da escuta sensível e 
atenta, uma participação ativa 
nas reflexões acerca do tema 
proposto - “Universo do 
Brincar” e em torno de seus 
direitos e necessidades, 
vivenciando a interlocução 
com o Currículo em suas 
diferentes expressões e 
linguagens. 

As unidades escolares 
terão de fevereiro a 
setembro para 
desenvolverem o trabalho 
efetivo junto às crianças. A 
DIINF encaminhará, 
posteriormente, o Guia para 
subsidiar as ações 
pedagógicas. 

Além disso, 
a DIINF orienta que a 
culminância dos trabalhos 
ocorra em plenárias 
regionais durante a 
Semana Distrital da 
Educação Infantil, 
compreendida entre os dias 
20 a 25 de agosto, dando 
visibilidade aos trabalhos 
produzidos pelas crianças. 
Em relação a etapa 
Distrital, as informações 
serão encaminhadas 
posteriormente. 

-  

Professores e alunos  
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Sanfona do Grafismo Através de histórias 

trabalhadas mensalmente 
com a educação infantil, 
analisar através dos 
desenhos o aprendizado da 
criança. 

Confecção de portfólios ou 
diários de bordos para 
acompanhar a evolução 
dos estudantes. 

Professores da educação 

infantil e supervisão 

 

 

C – PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA –2017 A 2019 

 

 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS  

 

AÇÕES/  

ESTRATÉGIAS  

 

PARCERIAS  

ENVOLVIDAS  

NAS AÇÕES 

PÚBLICO AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES  

a) Participar, orientar e 
coordenar a participação 
docente nas fases de 
elaboração, execução, 
implementação e de avaliação 
do PPP.   
 

- Reunião com a comunidade 

escolar: pais, alunos, equipe 

docente, diretiva, supervisão, 

coordenação, SOE, EAA, sala 

de recursos para leitura e 

discussão do PPP.  

- Coordenação, supervisão e 

equipe diretiva.   

- Docentes, servidores, pais, 

alunos.  

Avaliação formativa feita a 

cada encontro pelos 

participantes e registro em 

ata.  
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b) Estimular, orientar e 
acompanhar o trabalho 
docente na implementação do   
Currículo Em  

Movimento do  

Distrito Federal.  

- Divulgação do 
currículo com estudos em 
equipes.  

- Auxilio ao professor na 

organização da Unidade 

Didática. - Reuniões para 

planejamento bimestral e 

semanal.  

- Supervisão e coordenação 

pedagógica.  

- Professores.  Semanalmente nas 

coletivas e 

bimestralmente no 

conselho de classe com a 

retomada dos pontos 

positivos e negativos.  

c) Assegurar o fluxo de 

informações entre CRE, 

direção e professores.  

- Manutenção de uma 

pasta para arquivamento  

de correspondências.  - 

Registro em ata dos 

conselhos de classe.   

- Coordenação.  - Professores e servidores.  - Semanalmente nas 

coletivas.  - 

Bimestralmente nas 

avaliações institucionais.  

d) Facilitar a formação 

continuada dos professores 

fora da IE.  

- Acesso de 100% dos 
docentes a cursos de formação 
continuada oferecidos pela 
SEDF.  

- Proporcionar aos 

docentes oportunidade de 

estudo dentro e fora da escola.  

- Convidados 

-   palestrantes.  

- Supervisão.  

- Coordenação.   

- Professores   - Semanalmente nas 

coletivas. - 

Bimestralmente nas 

avaliações institucionais.  

 

 

e) Orientar os professores 

recém nomeados e recém 

contratados quanto ao 

desenvolvimento da Proposta  

Pedagógica.  

- Coordenação com os 

professores recém chegados à 

escola, informandoos sobre a 

proposta pedagógica da escola.  

- Coordenação.  

 

 

 

 

 

 

- Professores recém 
nomeados e recém 
contratados.  
 

 

 

 

- Semanalmente nas 

coletivas. - 

Bimestralmente nas 

avaliações institucionais.  

 

f)  Divulgar, estimular e 
propiciar o uso de 
recursos tecnológicos no 
âmbito da  
Instituição  

Educacional.  

- Potencialização das aulas, 

projetos interventivos, 

reagrupamentos com 

utilização da tecnologia.  

- Coordenação.  - Professores e 

alunos.  

- Bimestralmente nas avaliações institucionais.  
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g) Estimular,  

planejar e acompanhar as 
ações educativas que visem 
ao avanço de estudos e à 
recuperação do processo 
de ensino aprendizagem.   
 

- Orientação, auxílio e 

acompanhamento do 

planejamento do professor a 

fim de garantir a realização do 

reagrupamento, projeto 

interventivo e recuperação 

contínua para Anos Finais.  

- Equipe 

docente, 

coordenação, 

supervisão, 

direção, SOE, 

SAA.  

- Professores e 

alunos.  

- Bimestralmente nas avaliações institucionais e nos 

conselhos de classe.  

h) Propor reflexões 

avaliativas objetivando 

redimensionar as  ações 

pedagógicas.  

- Criação de momentos para 
avaliar as ações desenvolvidas 
na  

escola – andamentos de 
projetos, reagrupamento, 
interventivo, atuação da 
coordenação pedagógica. - 
Fomento, acompanhamento e 
aplicação de atividades 
diagnósticas, interdisciplinares 
 - Divulgação,  
orientação e acompanhamento  

dos conselhos de classe.   

- Direção, 

supervisão e 

coordenação.  

- Comunidade 

escolar.  

Nas avaliações institucionais previstas no calendário 

escolar, nos conselhos de classe.  
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i) Incentivar a participação 
dos professores e alunos 

em todas as ações 
pedagógicas promovidas 

pela  Instituição. 
 

- Coordenação, 
planejamento e execução 
dos  
Projetos definidos nesta 

proposta pedagógica.  

- Direção, 
supervisão, 
coordenação e 
professores.  
 

- Alunos.   

 

- Bimestralmente nas avaliações institucionais e nos 
conselhos de classe.  
 

- Planejamento e execução 
das ações da Semana de  
Educação para vida.  

- Direção, 

supervisão, 

coordenação e 

professores.  

- Alunos. - Bimestralmente nas avaliações institucionais e nos 
conselhos de classe.  
 

Participação na Olimpíada 

Brasileira de Astronomia 

(OBA).  

Supervisão,   

Coordenação e  

Professores.  

- Alunos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante o processo de organização do evento.  

 

Participação na Olimpíada 

Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas 

(OBMEP). 

Supervisão,   

Coordenação e  

Professores.  

- Alunos.  

- Planejamento e execução 
das ações da Semana 
Distrital e Nacional  
.  

coordenação, 
professores 
da educação 
infantil.  
 

- Alunos da  

Educação 

Infantil.  

 

Planejamento e execução 

dos jogos interclasse.  

Supervisão,   

Coordenação e  

Professores.  

- Alunos dos 

anos finais.  

- Planejamento e execução 

das ações da Semana da 

Inclusão.  

- Supervisão, 

coordenação, 

professores, 

SAA, sala de 

recursos.  

- Alunos 

- Planejamento e execução 

das ações da Semana da 

Criança.  

- Direção, 

supervisão, 

coordenação, 

professores.  

- Alunos 

- Coordenação, 

planejamento e execução 

da festa cultural com Mostra 

de Trabalhos e  culminância 

do projeto de leitura e 

diversidade.   

- Direção, 

supervisão, 

coordenação e 

professores.  

- Comunidade 
escolar.  
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- Planejamento e execução 
da festa de formatura do 2º 
período, 5º e 9º ano.  
 

- Planejamento e 
execução da 
festa de 
formatura do 2º 
período, 5º e 9º 
ano.  
 

- Alunos, pais e 
familiares. 

Planejamento, criação e 
execução de atividades 
para o projeto: 
PLENARINHA 

Professores, 
direção e 
supervisão 

-Alunos.  

Inserir todos os atores da 
escola na FESTA DA 
FAMÍLIA. 

Estudantes, 
professores, 
terceirizados e 
direção. 

-Alunos e 
comunidade. 

 

Inserir todos os atores da 
escola na FESTA JUNINA. 

Estudantes, 
professores, 
terceirizados e 
direção. 

-Alunos e 
comunidade 

 



 

 


